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Pe rol se află examinarea Procesului-verbal privind rezultatul votării pentru
alegerea Preşedintelui României din 16 noiembrie 2014, întocmit de Biroul Electoral
Central la data de 20 noiembrie 2014, şi a proceselor-verbale de consemnare şi
centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale judeţene, birourile
electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de
votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare.
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CURTEA,
constată că, în conformitate cu prevederile art.146 lit.f) din Constituţie, ale art.37
alin.(1) şi art.38 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.807 din 3
decembrie 2010, precum şi cu cele ale art.53 alin.(1) şi ale art.54 alin.(2) din Legea
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.650 din data de 12 septembrie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare, este competentă să confirme rezultatul alegerilor din 16
noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României.
Înainte de a se pronunţa asupra rezultatului alegerilor, Curtea Constituţională a
examinat o

cerere de anulare a acestora formulată de Ştefan Stroe, cerere ce

formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr.1164 F/2014. Prin Hotărârea
nr.61 din 19 noiembrie 2014, Curtea a respins, ca inadmisibilă, cererea formulată,
reţinând, în esenţă, că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.52 alin.(2) din
Legea nr.370/2004, potrivit căruia „cererea de anulare a alegerilor se poate face de
partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale
şi de candidaţii care au participat la alegeri […]”, autorul sesizării neavând calitatea
cerută de lege pentru a putea sesiza Curtea Constituţională cu o cerere de anulare a
alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României.
În urma examinării proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a
rezultatelor votării întocmite de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare, Curtea Constituţională
constată că nu s-au produs neregularităţi referitoare la întocmirea proceselor-verbale
de către birourile electorale, de natură să infirme rezultatele stabilite.
Din analiza acestor documente, precum şi a procesului-verbal, încheiat potrivit
art.51 din Legea nr.370/2004 de către Biroul Electoral Central la data de 20
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noiembrie 2014, şi transmis la aceeași dată Curţii Constituţionale, se constată că la
alegerile desfăşurate în ziua de 16 noiembrie 2014, rezultatele au fost următoarele:
- numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente: 18.280.994;
- numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 11.719.344;
- numărul total al voturilor nule: 166.111;
- numărul total al voturilor valabil exprimate: 11.553.152
din care pentru:
KLAUS-WERNER IOHANNIS

6.288.769 voturi

VICTOR-VIOREL PONTA

5.264.383 voturi

Din datele prezentate rezultă că domnul Klaus-Werner Iohannis a obţinut cel
mai mare număr de voturi dintre cele valabil exprimate şi că, prin urmare, este
îndeplinită cerinţa prevăzută de art.81 alin.(3) din Constituţie pentru a se putea
proceda la validarea sa în funcţia de Preşedinte al României.
Având în vedere considerentele reținute, în temeiul art.146 lit.f) din Constituţie,
art.11 alin.(1) lit.B.a), art.37 alin.(1) şi art.38 din Legea nr.47/1992, precum şi ale
art.53 alin.(1) din Legea nr.370/2004, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
HOTĂRĂŞTE:
1. Confirmă rezultatele alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României din
al doilea tur de scrutin de la data de 16 noiembrie 2014, după cum urmează:
- numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente: 18.280.994;
- numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 11.719.344;
- numărul total al voturilor nule: 166.111;
- numărul total al voturilor valabil exprimate: 11.553.152
din care pentru:
KLAUS-WERNER IOHANNIS

6.288.769 voturi

VICTOR-VIOREL PONTA

5.264.383 voturi
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2. Constată că domnul

Klaus-Werner Iohannis este ales în funcţia de

Preşedinte al României, obţinând cel mai mare de voturi din cele valabil exprimate.
3. Stabileşte validarea alegerii domnului Klaus-Werner Iohannis în funcţia de
Preşedinte al României pentru data de 21 noiembrie 2014, ora.12.00, la sediul Curţii
Constituţionale.
4. Prezenta hotărâre este definitivă, se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I şi se aduce la cunoştinţă prin mass-media.

PREȘEDINTE
Augustin ZEGREAN

PRIM MAGISTRAT-ASISTENT
Marieta SAFTA
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