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Önkormányzati választások 1996-2000.

Polgármesterek megválasztása*

 

 2000 1996

2000. június
4.

2000. június
18.

1996. június
2.

1996. június
16.

1996.
június 23.

1. A választók
száma az állandó
választói
névjegyzékek
szerint

18 278 430 15 641 534 17 737 425 15 476 824 -

2. Az urnákhoz
járult összes
választók száma

9 295 165 7 340 787 10 016 932 8 211 422 -

3. Az érvényesen
leadott
szavazatok
száma

8 830 179 7 199 942 8 236 239 8 029 655 155 970

4. Az
érvénytelen
szavazatok
száma

458 623 138 951 472 722 181 001  

5. A
polgármesteri
mandátumok
száma

706 2249 893 1849 63

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

* Forrás: http://www.kappa.ro/guv/bec96loc/rz961cgf.html
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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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Jürgen Habermas: Az európai nemzetállam és a globalizáció hatásai
Romániai magyar választók 2000 szeptemberében
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Gyõri Szabó Róbert: A parlamenti pártok és az alapszerzõdések (1994-1997)
Horváth Krisztina: A Hasan és Chaush c. Bulgária ügy és a kisebbségi jogok védelme, avagy a muftik törik át a
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