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Önkormányzati választások 1996-2000.

A megyei tanács megválasztása*

 

 2000 1996

2000. június 4. 1996. június 2. 1996. június 16.

1. A választók száma az
állandó választói
névjegyzékek szerint

18 278 430 17 737 425 541 685

2. Az urnákhoz járult
összes választók száma

9 295 165 10 016 932 247 115

3. Az érvényesen leadott
szavazatok száma

8 170 004 8 323 872 214 752

4. Az érvénytelen
szavazatok száma

1 113 520 1 415 025 31 959

5. Megyei tanácsosi
mandátumok száma

1718 1642 76

-------------------------------------------------

*Forrás: http://www.kappa.ro/guv/bec96loc/rz961cgf.html

http://www.domino.kappa.ro/election/locale2000.nsf/All/Home

Csak azoknak a pártoknak az eredményeit közöljük, amelyek az 1996. vagy a 2000. évi választásokon meghaladták az érvényes szavazatok 1%-
át.
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file:///C|/EPA/02169_magyar_kisebbseg/00017/index.php.htm
javascript:if(confirm('http://www.kappa.ro/guv/bec96loc/rz961cgf.html  \n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address.  \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.kappa.ro/guv/bec96loc/rz961cgf.html'
javascript:if(confirm('http://www.domino.kappa.ro/election/locale2000.nsf/All/Home  \n\nThis file was not retrieved by Teleport Pro, because it is addressed on a domain or path outside the boundaries set for its Starting Address.  \n\nDo you want to open it from the server?'))window.location='http://www.domino.kappa.ro/election/locale2000.nsf/All/Home'
file:///C|/EPA/02169_magyar_kisebbseg/00017/index.php-action=cimek&lapid=17&cikk=m000401.html
file:///C|/EPA/02169_magyar_kisebbseg/00017/index.php-action=cimek&lapid=17&cikk=m000401.html
file:///C|/EPA/02169_magyar_kisebbseg/00017/index.php-action=cimek&lapid=17&cikk=m000402.html
file:///C|/EPA/02169_magyar_kisebbseg/00017/index.php-action=cimek&lapid=17&cikk=m000402.html
file:///C|/EPA/02169_magyar_kisebbseg/00017/index.php-action=cimek&lapid=17&cikk=m0004032.html
file:///C|/EPA/02169_magyar_kisebbseg/00017/index.php-action=cimek&lapid=17&cikk=m0004032.html
file:///C|/EPA/02169_magyar_kisebbseg/00017/index.php-action=cimek&lapid=17&cikk=m000404.html
file:///C|/EPA/02169_magyar_kisebbseg/00017/index.php-action=cimek&lapid=17&cikk=m000404.html


Magyar kisebbség

000411.htm[2013.03.27. 13:18:31]

Bárdi Nándor: Választások a két világháború közti romániai magyar kisebbségpolitikában
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