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Önkormányzati választások 1996-2000.

A helyi 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 2 990 587

2. Az urnákhoz járult
összes választók száma

9 295 165 10 016 932 1 380 838

3. Az érvényesen leadott
szavazatok száma

8 523 631 7 885 084 1 283 808

4. Az érvénytelen
szavazatok száma

758 862 821 303 96 781

5. A helyi tanácsosi
mandátumok száma

39 718 34 975 4856

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

* 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.

Bodó Barna: Választás és váltás
Jakabffy László: Egy vélemény Biharból
Ráduly Róbert: Szövetség az önkormányzatokban
Szász Jenõ: RMDSZ és médiadiktatúra
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A romániai magyar és német népkisebbség parlamenti képviseletének számadatai kilenc választásról
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A Magyar Párt paktumtárgyalása
[Ugron Istvánnak, az OMP elnökének lemondása]
Önkormányzati választások 1996-2000. A megyei tanács megválasztása
A megyei tanács megválasztása
Önkormányzati választások 1996-2000
A helyi tanács megválasztása
Önkormányzati választások 1996-2000
Polgármesterek megválasztása
Székely István: Cselekvési alternatívák 2001 tavaszán
Jürgen Habermas: Az európai nemzetállam és a globalizáció hatásai
Romániai magyar választók 2000 szeptemberében
Demeter M. Attila: Negatív és pozitív szabadság, liberalizmus és kommunitarizmus
Gyõri Szabó Róbert: A parlamenti pártok és az alapszerzõdések (1994-1997)
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Varga Attila: Állam és egyház viszonyrendszerének elemzése
Boga Emese: Az ígéret mint árucikk
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