SET ÎNTREBĂRI
Examen scris de admitere în Corpul experților electorali
1.
a)
b)
c)

Au dreptul de a alege, cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani:
inclusiv în preziua votului, la alegerile locale și la alegerile parlamentare.
până la data tipăririi listelor electorale permanente.
inclusiv în ziua votului.

2. Au dreptul de a alege:
a) toți cetățenii cu vârsta peste 16 ani;
b) toți cetățenii români cu vârsta peste 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor;
c) toți cetățenii UE.
3. Pentru alegerea autorităților administrației publice locale alegătorii pot vota:
a) în localitatea în care își au domiciliul.
b) în localitatea în care își au domiciliul sau reședința, după caz.
c) în orice localitate componentă a unității administrativ teritoriale în care se organizează alegeri.
4. Cetățenii Uniunii Europene cu domiciliul sau reședința în România, pot vota pentru alegerea autorităților
administrației publice locale:
a) numai dacă au obținut dreptul de muncă în România.
b) numai dacă au obținut dreptul de ședere pe teritoriul unității administrativ teritoriale
c) în aceleași condiții ca și cetățenii români.
5.
a)
b)
c)

Listele electorale permanente sunt puse la dispoziția birourilor electorale ale secțiilor de votare de către:
Biroul electoral de circumscripție, până cel târziu în preziua alegerilor
Primar, până cel târziu în preziua alegerilor
Primar, cu cel puțin 2 zile înaintea alegerilor.

6. Președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista electorală suplimentară:
a) Persoanele care au reședința în raza secției de votare, dacă nu se regăsesc în lista electorală permanentă.
b) Cetățenii Uniunii Europene care au reședința în raza secției de votare, dacă aceștia nu se regăsesc în lista
electorală permanentă.
c) Persoanele netransportabile care au solicitat deplasarea urnei speciale la domiciliu.
7. Care din următoarele afirmații este falsă:
a) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot.
b) Birourile electorale sunt alcătuite din președinte, locțiitor și reprezentanți ai formațiunilor politice.
c) Nu pot fi membri ai Birourilor electorale candidatul, soțul, soția, rudele sau afinii acestuia până la gradul al
treilea inclusiv.
8. Desemnarea membrilor biroului electoral al secției de votare se face de către:
a) președintele biroului electoral al secției de votare
b) președintele biroului electoral de circumscripție
c) Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la sorți din rândul persoanelor care au depus cereri de
înscriere în Corpul experților electorali.

9. Președintele biroului electoral al secției de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă
electorală de orice tip din și de pe clădirea sediului secției de votare. Îndepărtarea acestor materiale se
solicită de președintele biroului electoral al secției de votare și se duce la îndeplinire de către:
a) Membrii biroului electoral al secției de votare, în preziua alegerilor în intervalul orar 18.00 – 20.00
b) Personalul din structurile Ministerului Afacerilor Interne, care asigura paza secției de votare, în ziua
alegerilor, înainte de ora 7.00.
c) Persoanele desemnate de primar, în cel mult 2 ore de la comunicare.
10. La alegerile parlamentare birourile electorale ale secțiilor de votare sunt constituite din președinte, locțiitor
și
a) 5 membri
b) 7 membri
c) 9 membri
11. La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, președintele biroului electoral al secției de
votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea .....
a) nu poate depăși o oră și este anunțată de îndată, prin afișare la ușa localului de vot.
b) nu poate depăși o oră și este anunțată prin afișare la ușa localului de vot cu cel puțin o oră înainte.
c) se dispune până la rezolvarea situației care a generat-o și este anunțată prin afișare la ușa localului de vot.
12. Disfuncționalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot și de prevenire a votului ilegal
a) nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării
b) determină suspendarea votării, pentru cel mult o oră.
c) determină suspendarea votării până la remedierea disfuncționalității.
13. La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, președintele și membrii birourilor electorale
ale secțiilor de votare, precum și personalul tehnic auxiliar și personalul însărcinat cu menținerea ordinii
a) votează la secția de votare unde își îndeplinesc atribuțiile, dacă domiciliază în unitatea administrativteritorială respectivă.
b) votează la secția de votare unde își îndeplinesc atribuțiile
c) solicită secției la care sunt arondați conform domiciliului, deplasarea urnei speciale.
14. Care din următoarele afirmații este falsă:
a) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare
b) sunt nule buletinele de alt model decât cel legal aprobat,
c) sunt nule buletinele pe care, deși a fost aplicată ștampila "VOTAT" în afara patrulaterelor, opțiunea
alegătorului este evidentă.
15. În cazul alegerilor parlamentare, la toate operațiunile efectuate de birourile electorale ale secțiilor de
votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator și a personalului de pază:
a) candidații, persoanele acreditate în condițiile prezentei legi, reprezentanții Autorității Electorale
Permanente, membrii birourilor electorale de circumscripție, ai oficiilor electorale și ai Biroului Electoral
Central.
b) persoanele acreditate în condițiile legii.
c) Nici una din variante
16. În cazul alegerilor parlamentare, buletinul de vot pe care nu este aplicată ștampila cu mențiunea
”VOTAT” este
a) Nul
b) Alb
c) anulat

17. În cazul alegerilor parlamentare, listele electorale cuprind:
a) cetățenii români cu drept de vot
b) cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral
c) cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene cu drept de vot.
18. În cazul alegerilor parlamentare, la sediul fiecărei secții de votare se afișează cu o zi înainte de alegeri:
a) Câte două exemplare din buletinele de vot, vizate și anulate de președintele biroului electoral de al secției
de votare.
b) Câte un exemplar din fiecare buletin de vot, vizat și anulat de președintele biroului electoral de
circumscripție.
c) două buletine de vot, câte unul pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților ,vizate și anulate de
președintele biroului electoral de circumscripție.
19.
La alegerile parlamentare, următorii alegători își pot exercita dreptul de vot cu ajutorul urnei speciale:
a) persoanele care sunt înscrise, în listele electorale permanente ale circumscripției electorale în care au loc
alegeri și sunt reținute, deținute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura
preventivă a arestului la domiciliu și cele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au
pierdut drepturile electorale
b) persoanele care domiciliază pe raza teritorială a circumscripției electorale și care nu se pot deplasa la sediul
secției de votare din cauza de boală sau invaliditate
c) persoanele care sunt înscrise, în listele electorale permanente ale circumscripției electorale în care au loc
alegeri și sunt reținute, deținute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura
preventivă a arestului la domiciliu și cele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au
pierdut drepturile electorale precum și persoanele care domiciliază pe raza teritorială a circumscripției
electorale și care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauza de boală sau invaliditate
20.
La desfășurarea operațiunilor de votare la alegerile locale pot asista:
a) candidații și persoanele acreditate ( observatorii interni și străini)
b) candidații și persoanele acreditate ( observatorii interni și străini), precum și reprezentanții instituțiilor
mass-media românești și străine
c) primarul circumscripției electorale și membrii consiliului local
21.
La alegerile locale, cetățenii români cu drept de vot își pot exercita acest drept în baza următoarelor
acte:
a) carte de identitate, carte electronică de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate,
pașaport diplomatic, pașaport diplomatic electronic, pașaport de serviciu, pașaport de serviciu electronic,
carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare
b) carte de identitate, carte electronică de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate,
pașaport de serviciu, pașaport de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din școlile
militare
c) carte de identitate, carte electronică de identitate, buletin de identitate, pașaport diplomatic, pașaport de
serviciu, carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din școlile militare
22.
Urna specială este transportată la locul unde se află alegătorul care a făcut solicitarea de către:
a) președintele biroului electoral al secției de votare unde a fost depusa cererea
b) cel puțin 2 membri ai biroului electoral al secției de votare unde a fost depusă cererea
c) orice membru al biroului electoral al secției de votare unde a fost depusă cererea

23.
În cazul în care, înainte de introducerea în urnă, buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul
votului nu mai este asigurat, acesta
a) se anulează și se dă alegătorului, o singură dată, un nou buletin de vot făcându – se menţiune despre acesta
în procesul – verbal al operaţiunilor de votare
b) se anulează, alegătorul nemaiavând dreptul la un alt buletin de vot
c) se introduce în urnă ca atare
24.
Dosarele care se înaintează biroului electoral de circumscripție în cazul alegerilor locale, iar în cazul
alegerilor parlamentare biroului electoral de circumscripție județean, respectiv oficiului electoral, trebuie să
fie:
a) numerotate și ștampilate
b) numerotate
c) sigilate și ștampilate

25.
În câte liste electorale poate fi înscris un alegător?
a) în lista electorală complementară și în lista electorală suplimentară
b) în lista electorală permanentă și în lista electorală suplimentară
c) un alegător poate fi înscris într-o singură listă electorală.
26.
Constituie contravenție:
a) La alegerile locale, părăsirea de către membrii biroului electoral a localului secției de votare înainte de
stabilirea rezultatului alegerilor și de semnarea procesului – verbal
b) Acceptarea staționării în localul secției de votare a persoanelor acreditate
c) Întocmirea proceselor – verbale, după încheierea votării, în două exemplare
27.
Cine face parte din birourile electorale ale secțiilor de votare?
a) Președinte, vicepreședinte și membrii
b) Președinte, locțiitor și membrii
c) Președinte, secretar și membrii
28.
În listele electorale suplimentare utilizate în secțiile de votare din țară, pot fi trecute:
a) Persoanele care se prezintă la vot și au solicitat cu cel puțin 45 de zile înaintea datei scrutinului înscrierea
în Registrul electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul respectiv
b) Persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza secției de votare
respectivă, însă au fost omise din lista electorală permanentă
c) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator dacă nu au domiciliul sau
reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respective
29.
În cazul în care un alegător contestă identitatea persoanei care se prezintă la vot:
a) Persoana în cauză este oprită să voteze
b) Identitatea celui în cauză se stabilește de președintele biroului electoral al secției de votare, prin orice
mijloace
c) Identitatea acestuia se stabilește prin vot secret al membrilor biroului electoral al secției de votare

30.
La alegerile locale, în ziua votării, președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista
electorală suplimentară:
a) Cetățenii români și străini, care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza
teritorială a secției de votare respective
b) Cetățenii Uniunii Europene omiși din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot și
fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza teritorială a secției de votare respective
c) Cetățenii străini care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza teritorială a
secției de votare respective
31.
În cazul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, birourile electorale ale secțiilor de votare au
următoarele aribuții:
a) Înregistrează listele de candidați și candidaturile independente pentru primar și consiliile locale,
b) Primesc de la primari, în preziua votării , un exemplar al listelor electorale permanente, pe bază de proces
verbal.
c) Eliberează consilierilor și primarului aleși certificatul doveditor al alegerii.
32.
La alegerile locale, pe măsură ce președintele secției de votare deschide pachetele sigilate ale
buletinelor de vot, este obligat să:
a) asigure aplicarea ştampilei de control pe fiecare pagină a fiecărui buletin de vot din acestea
b) asigure aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea
c) nu trebuie să aplice ștampila de control pe buletinele de vot.
33.
Alegătorii care la ora 21:00 se află în localul secţiei de votare :
a) Au dreptul să îşi exercite dreptul de vot,
b) nu au dreptul să mai voteze întrucât s-a depășit ora 21:00, ora la care se încheie votarea,
c) trebuie să părăsească localul secției de votare întrucât s-a depășit ora 21:00, ora la care se încheie votarea.
34.
Poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul
necesar pentru votare:
a) Candidații
b) Orice persoană care vine la vot
c) Însoțitorii persoanelor care se prezintă la vot.
35.
În cadrul alegerilor locale, la numărarea voturilor pot asista :
a) ca delegaţi, reprezentanţii tuturor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au participat la alegeri şi nu au reprezentanţi
în biroul electoral al secţiei de votare, acreditaţi de către birourile electorale de circumscripţie comunală,
orăşenească, municipală sau de sector, după caz
b) doar membri biroului electoral al secției de votare
c) operatorii institutelor sau societăților de sondare a opiniei publice, care realizează sondaje de opinie la
ieșirea de la urne in ziua votării .
36.
La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, președintele biroului electoral al secției de votare și
locțiitorul acestuia sunt desemnați în ședință publică, prin tragere la sorți efectuată de :
a) Autoritatea Electorală Permanentă
b) Președintele Tribunalului
c) Prefect.

37.
La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, constituie contravenții:
a) Aplicarea ștampilei de vot în mai multe patrulatere de către alegători
b) Refuzul de a primi și înregistra o sesizare, întâmpinare, contestație sau plângere scrisă înaintată conform
prevederilor Legii 208/2015
c) Nesemnarea de către toți membri biroului electoral al secției de votare a procesului verbal de constatare a
rezultatelor votării.
38.
La alegerile locale, alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau
invaliditate, la cererea scrisă a acestora votează ,
a) pe lista electorală suplimentară sau complementară, întocmită personal de președintele biroului electoral al
secției de votare
b) pe lista electorală permanentă sau complementară întocmită personal de președintele biroului electoral al
secției de votare
c) pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral al secției de votare de pe lista
electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secţia
respectivă
39.
Listele electorale permanente se întocmesc și se tipăresc de către:
a) Prefecți
b) Primari
c) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare
40.
Procesele verbale de consemnare a rezultatelor votării se semnează de președinte, de locțiitorul
acestuia, precum și de membrii biroului electoral al secției de votare și:
a) Vor avea ștampila Biroului Electoral Central
b) Vor avea ștampila de control a secției de votare
c) Nu vor avea ștampilă
41.
La ce folosesc timbrele autocolante primite ca materiale ale procesului de votare:
a) Se aplică peste pachetele de buletine de vot
b) Se aplică pe versoul cărților de identitate ale alegătorilor care şi – au exercitat dreptul de vot
c) Se lipesc peste pachetele de liste electorale
42.
La alegerile locale, în cazul în care deși ștampila aplicată a depășit limitele patrulaterului, opțiunea
alegătorului este evidentă:
a) Votul va fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul, în funcție de părerea majorității membrilor
biroului electoral al secției de votare
b) Votul nu este valabil
c) Votul este valabil
43.
Pregătirea secției de votare în ziua votării are loc în intervalul orar:
a) 07:00-08:00
b) 07:00-21:00
c) 06:00-07:00
44.
La ora 21:00 urna specială trebuie să se afle în ....:
a) circumscripția electorală de care aparține secția de votare
b) drum spre localul secției de votare
c) localul secției de votare

45.
La alegerile parlamentare, dreptul la vot pentu cetățenii români cu domiciliul sau reședința în Romania
care se află în țară, se exercită pe baza:
a) cărții de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletin de identitate,
pașaport diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, în cazul elevilor din
școala militară, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;
b) orice document valabil care le atestă identitatea;
c) declarație dată în fața notarului public.
46.
La ce oră trebuie să fie prezent președintele biroului electoral al secției de votare, împreună cu
membrii acestuia, la sediul secției de votare?
a) la ora 18,00, în ajunul zilei alegerilor;
b) numai la ora 6,00, în ziua alegerilor;
c) la ora 18,00, în ajunul zilei alegerilor și la ora 6,00, în ziua alegerilor.
47.
În sediul secției de votare, în afara membrilor biroului electoral al secției de votare, operatorilor de
calculator ai biroului electoral al secției de votare, candidaților, persoanelor acreditate, potrivit legii, precum și
reprezentanților mass – mediei români și străini mai pot staționa, mai mult decât timpul necesar pentru votare:
a) persoanele împuternicite să asigure paza secției de votare;
b) soții/soțiile candidaților;
c) nicio altă persoană .
48.
Cine nu are dreptul de a alege la alegerile locale desfășurate pe teritoriul României:
a) Debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de
alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă;
b) Persoanele care se află internate in spital în ziua votării;
c) Candidații care participă la alegeri în aceeași localitate în care candidează.
49.
Ce liste electorale se folosesc la alegerile locale:
a) Liste electorale permanente și liste electorale speciale;
b) Liste electorale permanente, liste electorale complementare, liste electorale suplimentare extrase de pe lista
electorală permanentă, de pe copia listei electorale complementare sau de pe lista electorală suplimentară;
c) Liste electorale permanente, liste electorale complementare, tabele pentru alegătorii care votează cu urna
mobilă.
50.
Persoanele cu drept de vot:
a) pot fi înscrise într-o listă electorală și într-o copie a listei complementare;
b) pot fi înscrise într-o singură listă electorală complementară;
c) pot fi înscrise într-o singură listă electorală.
51.
Alegătorii care fac dovada cu cartea de identitate că au reședința în localitatea unde se află secția de
votare, dar care nu au fost înscriși în Registrul Electoral, vor fi înscriși:
a) În lista electorală permanentă, pe ultima pagină;
b) În lista electorală suplimentară, de către președintele secției de votare;
c) În lista electorală complementară, în aplicația Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de
prevenire a votului ilegal.
52. Cine dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe clădirea sediului
secției de votare:
a) Primarul;
b) Președintele secției de votare;
c) Operatorul de calculator.

53. Votarea se desfășoară:
a) Într-o singură zi, pentru toate alegerile, doar duminica;
b) Într-o singură zi, stabilită prin hotărâre BEC, pentru fiecare tip de alegeri;
c) În mai multe zile atunci când situația o impune.
54. În cazul alegerilor locale, durata tuturor suspendărilor votării:
a) Nu poate depăși două ore;
b) Nu poate depăși o oră;
c) Nu se poate suspenda votarea din niciun motiv.
55. La alegerile locale,se vor întocmi separat, dosare conținând rezultatele alegerilor pentru consiliul local,
pentru consiliul județean, respectiv pentru primar astfel:
a) Câte un dosar care cuprinde: procesul verbal și contestațiile formulate, precum și buletinele de vot nule și
cele contestate;
b) Câte 2 dosare din care unul va cuprinde un proces verbal, precum și buletinele de vot nule și cele
contestate, iar celălalt un proces verbal și contestațiile formulate;
c) Câte un dosar care va cuprinde buletinele de vot nule, buletinele de vot albe, buletinele de vot anulate și
buletinele de vot contestate.
56. Urna specială poate fi transportată la locul de domiciliu al persoanelor care au solicitat-o și care au făcut
dovada că nu se pot deplasa, de către:
a) Locțiitorul biroului secției de votare, însoțit de 2 membri ai biroului electoral al secției de votare unde a fost
depusă cererea, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
b) Cel puțin 2 membri ai biroului electoral al secției de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului
Afacerilor Interne;
c) Oricare din membri biroului electoral al secției de votare unde a fost depusă cererea împreună cu operatorul
de calculator, cu condiția ca urna specială să se afle în localul secției de votare înainte de ora 21,00.
57. Birourile electorale ale secţiilor de votare organizate pentru alegerile locale au următoarele atribuţii:
a) primesc de la primari listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare şi listele
electorale suplimentare şi asigură condiţiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători;
b) asigură aducerea la cunoştinţa celorlalte birouri electorale din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti a
hotărârilor Biroului Electoral Central şi urmăresc modul de aplicare şi respectare a acestora;
c) efectuează instruirea preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească,
municipală şi de sector al municipiului Bucureşti şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din cuprinsul
judeţului;
58. Poate fi admisă în corpul experţilor electorali, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, persoana
care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) face parte dintr-un partid politic;
b) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
c) are cunoștințe de bază în tehnologia informației;
59. Nu pot fi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare:
a) candidaţii în alegeri, soţii, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, precum şi persoanele
care nu au exerciţiul drepturilor electorale
b) reprezentanții partidelor politice;
c) președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia;

60. Retragerea din corpul experţilor electorali se realizează pe bază de cerere formulată în scris în termen de:
a) cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale.
b) cel mult 10 zile de la data începerii perioadei electorale.
c) cu 30 de zile înaintea datei alegerilor;
61. La alegerile pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, birourile electorale ale secţiilor de
votare sunt constituite din:
a) preşedinte, un locţiitor al acestuia şi 5 membri, în cazul secţiilor de votare din comune şi oraşe, respectiv 9
membri, în cazul secţiilor de votare din municipii şi din sectoarele municipiului Bucureşti;
b) preşedinte, un locţiitor al acestuia şi 5 membri;
c) preşedinte, un locţiitor al acestuia, 5 membri și un operator de calculator.
62. Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secției de votare şi a locţiitorului acestuia, la alegerile
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, se face:
a) cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor;
b) cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor;
c) cel mai târziu cu 12 zile înaintea datei alegerilor.
63. Pot fi acreditaţi ca observatori interni la alegerile pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale:
a) reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale;
b) reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale care au ca unic scop apărarea drepturilor omului şi care sunt
legal constituite;
c) membrii partidelor politice.
64. Câți reprezentanți poate avea un partid politic, o alianță politică, o alianță electorală sau o organizație a
cetățenilor aparținând minorităților naționale în cadrul unui birou electoral al secției de votare?
a) cel mult 3 reprezentanți;
b) cel mult 2 reprezentanți;
c) un singur reprezentant.
65. La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, unde poate vota alegătorul:
a) la orice secție de votare din țară sau din străinătate;
b) în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care își are
domiciliul sau reședința, după caz sau la orice secție de votare din țară, dacă alegătorul nu se află în localitatea
de domiciliu sau de reședință;
c) numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care își
are domiciliul sau reședința, după caz.
66. Cine întocmește procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votării la nivelul biroului electoral al secției
de votare?
a) operatorul de calculator din cadrul biroului electoral al secției de votare;
b) președintele biroului electoral al secției de votare;
c) membrii biroului electoral al secției de votare.
67. La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, au dreptul de a alege:
a) cetățenii români și cetățenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în România;
b) numai cetățenii români;
c) cetățenii oricărei țări, dacă au domiciliul sau reședința în România.

68. La alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, biroul electoral al secției de votare nu poate funcționa:
a) cu mai puțin de 3 membri;
b) dacă nu sunt prezenți toți membrii biroului;
c) cu mai puțin de 5 membri.
69. Votarea are loc într-o singură zi. Votarea începe:
a) la ora 7,00 și se încheie la ora 21,00;
b) la ora 6,00 și se încheie la ora 21,00;
c) la ora 7,00 și se încheie la ora 20,00.
70. În ajunul zilei alegerilor, președintele şi ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare trebuie să
fie prezenţi la sediul secţiei de votare la ora:
a) 16,00;
b) 18,00;
c) 17,00.
71. În ajunul zilei alegerilor, președintele biroului electoral al secției de votare dispune îndepărtarea
materialelor de propagandă electorală de orice tip:
a) din raza de 500 de metri a secției de votare;
b) din curtea și împrejurimile secției de votare;
c) din și de pe clădirea sediului secției de votare.
72. În ziua votării, accesul alegătorilor în sala de votare are loc:
a) în serii corespunzătoare numărului membrilor biroului electoral al secției de votare;
b) în serii corespunzătoare numărului cabinelor de vot;
c) nelimitat.
73. În cazul în care, înainte de a fi introdus în urnă, buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul
votului nu mai este asigurat:
a) buletinul de vot se îndoaie din nou și se introduce în urnă;
b) buletinul de vot se anulează, alegătorul neavând posibilitatea să voteze din nou;
c) buletinul de vot se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.
74. Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate și vor să-și
exercite dreptul de vot:
a) trebuie să facă o cerere scrisă pentru a vota cu ajutorul urnei speciale, însoțită de o copie a actului de
identite;
b) trebuie să facă o cerere scrisă pentru a vota cu ajutorul urnei speciale, însoţită de copii ale actelor din care
rezultă starea de sănătate sau de invaliditate;
c) nu își pot exercita dreptul de vot.
75. Votarea cu urna specială se face:
a) numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral de pe lista electorală
permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la secţia respectivă;
b) numai pe baza listei electorale permanente sau a listei electorale suplimentare existente în secția respectivă;
c) pe baza listei electorale permanente, a copiei listei electorale complementare sau a listei electorale
suplimentare.

76. Sunt nule buletinele de vot:
a) pentru care există opinii diferite privind valabilitatea votului;
b) pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal
aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila "VOTAT" sau la care ştampila este aplicată pe mai
multe patrulatere sau în afara patrulaterelor;
c) buletinele de vot rămase neutilizate și anulate de către președintele biroului electoral al secției de votare.
77. Înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate constituie:
a) infracțiune;
b) contravenție;
c) abatere disciplinară.
78. În ce listă electorală trebuie înscrisă persoana care se prezintă la vot și este omisă din lista electorală
permanentă:
a) în extrasul de pe lista electorală permanentă;
b) în copia de pe lista electorală complementară;
c) în lista electorală suplimentară.
79. Președintele biroului electoral al secției de votare:
a) Este obligat să dispună masurile necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare;
b) Dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot, pe o distanță de 1000 metri;
c) Poate aproba comercializarea băuturilor alcoolice în jurul localului secției de votare;
80.
Atribuțiile președintelui biroului electoral al secției de votare se întind:
a) Numai în localul secției de votare;
b) În localul secției de votare și în afara localului secției de votare până la 500 metri;
c) În localul secției de votare și în afară până la 200 metri;
81.
Pot candida și pot fi aleși consilieri sau primari:
a) Cetățenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani,
dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice;
b) Numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care urmează a fi
alese;
c) Cetățenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 35 de ani,
dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice;
82.
Disfuncţionalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului
ilegal:
a) Poate determina suspendarea votării;
b) Poate determina întreruperea votării;
c) Nu poate conduce la suspendarea sau întreruperea votării;
83.
În ziua votării, președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista electorală
suplimentară:
a) Cetăţenii Uniunii Europene omişi din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot şi
fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială a secţiei de votare respective, cu oricare dintre
documentele emise de Inspectoratul General pentru Imigrări sau cu unul dintre documentele prevăzute de
lege;
b) Toți cetățenii români care au domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială dar care doresc să voteze în
secția respectivă;
c) Membrii biroului electoral al secției de votare indiferent de domiciliul sau reședința acestora;

84.
Poate fi admisă în corpul experților electorali persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) Are cetățenia română, cunoaște limba română, scris și vorbit, are stare de sănătate corespunzătoare
îndeplinirii funcției, nu face parte dintr-un partid politic, a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu,
nu este urmărită penal, trimisă în judecată sau condamnată penal;
b) A mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare și face parte dintr-un partid
politic;
c) Are cetățenia română, cunoaște limba română, scris și vorbit, are stare de sănătate corespunzătoare
îndeplinirii funcției, nu face parte dintr-un partid politic, a absolvit studii universitare de licență în domeniul
științelor juridice sau în alte domenii, este urmărită penal;
85.
Cetățenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în România care se află în evidențele
Inspectoratului General pentru Imigrări și îndeplinesc prevederile legii pentru exercitarea dreptului de vot la
alegerile locale vor fi înscriși:
a) Numai în listele electorale permanente;
b) Numai în listele electorale complementare;
c) Numai în listele electorale suplimentare;
86.
Copiile de pe listele electorale complementare:
a) Se înaintează de către primar, pe bază de proces-verbal, în două exemplare, birourilor electorale ale
secţiilor de votare, cu 3 zile înainte de data alegerilor;
b) Se semnează numai de primar;
c) Se semnează numai de şeful formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări;
87.
Nu pot fi președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora:
a) Persoanele care ocupă funcții publice;
b) Persoanele care nu au mai exercitat funcția de președinte al secției de votare și care au fost admise în
corpul experților electorali pe bază de examen;
c) Persoanele care nu fac parte din corpul experților electorali;
88.
În cazul în care un expert electoral nu poate îndeplini funcţia de preşedinte al unui birou electoral al
unei secţii de votare sau funcţia de locţiitor al acestuia cu ocazia unor alegeri este obligat să solicite în scris
Autorităţii Electorale Permanente suspendarea din corpul experţilor electorali, pe durata acestora:
a) cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor;
b) până în preziua alegerilor;
c) în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale;
89.
În cazul disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a
votului ilegal, președintele biroului electoral al secţiei de votare are următoarele obligații:
a) Consemnează într-un proces–verbal durata disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi notifică telefonic biroul electoral ierarhic superior atât
apariţia cât şi încetarea disfuncţionalităţii;
b) Notifică telefonic biroului electoral ierarhic superior numai apariţia, disfuncţionalităţii Sistemului
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
c) Notifică telefonic biroului electoral ierarhic superior numai încetarea disfuncţionalităţii Sistemului
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;

90.
În cazul alegerilor parlamentare pe baza documentului de acreditare emis de Autoritatea Electorală
Permanentă:
a) Asociaţia, fundaţia sau instituţia mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanţi, după
caz, numai persoane care nu au apartenenţă politică.
b) Asociaţiile, fundaţiile şi instituţiile mass-media româneşti au dreptul de a desemna observatori interni şi
reprezentanţi interni numai pe lângă birourile electorale ale circumscripțiilor de votare.
c) Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile
birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea
Electorală Permanentă, care este valabil doar în original;
91.
Persoanele acreditate din secțiile de votare
a) Pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul
încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare
a rezultatelor votării în secţia respectivă.
b) Pot interveni în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, în cazul constatării unei
neregularități;
c) Pot staţiona oriunde în local și în afara localului secţiei de votare.
92.
La deschiderea fiecărui buletin de vot, citirea denumirii competitorului electoral votat se va face de
către:
a) Președintele biroului electoral al secției de votare;
b) Președintele biroului electoral al secției de votare sau locțiitorul acestuia;
c) Președintele biroului electoral al secției de votare sau o persoană desemnată de acesta ;
93.
În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind valabilitatea votului,
acesta:
a) Se anulează cu acordul președintelui biroului secției de votare;
b) Va fi considerat nul;
c) Va fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul, în funcție de părerea majorității membrilor biroului
electoral al secției de votare;
94.
Întâmpinările depuse în timpul operaţiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare şi
totalizare a voturilor, precum şi de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale cu privire la aceste
operaţiuni, se soluționează:
a) În termen de 24 ore de la înregistrare;
b) Până la momentul semnării procesului verbal de către membrii biroului;
c) De îndată;
95.
Dosarele pentru consiliul local, pentru consiliul județean și pentru primar, sigilate și ștampilate se
predau biroului electoral de circumscriptie:
a) De către președintele biroului electoral al secției de votare în termen de 24 ore de la încheierea votării;
b) De către președintele biroului electoral al secției de votare sau de către locțiitorul acestuia în cel mult 48
ore de la încheierea votării;
c) De către 2 membrii ai biroului secției de votare stabiliți prin tragere la sorți
96. Constituie contravenții următoarele fapte:
a) Purtarea, pe durata votării, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare sau de către persoanele
acreditate, de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;
b) Înlocuirea justificată a unui membru al secției de votare în ziua alegerilor;
c) Suspendarea votării pentru o durată totală de 2 ore;
97. Constituie contravenții următoarele fapte:
a) Înmânarea buletinului de vot unui alegător care prezintă actul de identitate;

b) Părăsirea de către membrii biroului electoral a localului secţiei de votare înainte de stabilirea rezultatului
alegerilor şi de semnarea procesului-verbal;
c) Eliberarea de către președintele biroului electoral al secției de votare a copiilor certificate de pe procesul
verbal, membrilor biroului electoral;
98. Cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală în care au loc alegeri
și nu au solicitat primarului înscrierea în Registrul Electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul
respectiv și se prezintă la vot, în circumscripția electorală respectivă:
a) Nu vor fi lăsați să voteze în circumscripția electorală în care și-au stabilit reședința;
b) Vor fi înscriși în lista electorală suplimentară, de către președintele biroului secției de votare;
c) Vor fi îndrumați să voteze în circumscripția electorală în care au stabilit domiciliul.
99. Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții:
a) Rezolvă întâmpinările referitoare la activitatea biroului de circumscripție locală;
b) Predau, pe bază de proces verbal, biroului electoral de circumscripție județeană, buletinele de vot
întrebuințate și necontestate, precum și pe cele anulate, listele electorale utilizate, ștampilele și celelalte
materiale necesare votării;
c) Conduc operațiunile de votare și iau toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în jurul acesteia.
100. În ziua alegerilor, președintele biroului electoral al secției de votare, trebuie:
a) Să fie prezent în secția de vot de la ora 6,00 și să-i contacteze pe ceilalți membri să se prezinte în secția de
vot de la ora 7,00;
b) Să fie prezent în secția de vot, de la ora 6,00, să verifice urnele, cabinele, existența listelor electorale, a
buletinelor de vot și a ștampilelor necesare votării, după care să închidă și să sigileze urnele prin aplicarea
ștampilei de control pe prima pagină a fiecărui buletin de vot;
c) Să fie prezent, de la ora 6,00, iar în prezența celorlalți membri, să verifice urnele, cabinele, existența
listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor necesare votării, după care să închidă și să sigileze
urnele prin aplicarea ștampilei de control .
101. După închiderea secției de vot președintele va proceda la efectuarea următoarelor operațiuni:
a) În prezența personalului din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne și a membrilor biroului
electoral, declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a rezultatului votării;
b) Doar în prezența locțiitorului, declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a
rezultatului votării;
c) În prezența membrilor biroului electoral declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de
consemnare a rezultatului votării.

102. Ce persoane sunt înscrise în lista electorală suplimentară la alegerile locale:
a) toți cetățenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în localitatea pentru care se întocmește
lista;
b) cetățenii Uniunii Europene omiși din copia de pe lista electorală permanentă și care fac dovada că au
domiciliul sau reședința în raza teritorială a secției de votare respective;
c) cetățenii Uniunii Europene care se prezintă la vot și sunt omiși din copia de pe lista electorală
complementară și fac dovada că au domiciliul sau reședința în raza teritorială a secției de votare respective.
103.
Suspendarea din corpul experților electorali se face:
a) Cel mai târziu cu 30 de zile înaintea alegerilor;
b) În cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale;
c) Cel mai târziu cu 45 de zile înaintea alegerilor.

104.
Pot vota prin intermediul urnei speciale:
a) Persoanele lipsite de drepturi electorale prin hotărâre judecătorească definitivă;
b) Cetățenii cu drept de vot care nu se pot deplasa la sediul secției de votare, din cauză de boala sau
invaliditate;
c) Persoanele care se pot deplasa la sediul secției de votare, însă din motive temeinice nu pot vota singure.
105.
Suspendarea votării poate fi dispusă de președintele Biroului electoral al secției de votare:
a) Pe durata disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a
votului ilegal;
b) Numai pe motive temeinice;
c) Votarea nu poate fi suspendată.
106.
Potrivit Legii nr. 208/2015, sunt considerate buletine de vot nule:
a) Buletinele de vot care nu au aplicată ștampila „Votat”;
b) Buletinele de vot care nu au aplicată ștampila de control a biroului electoral al secției de votare;
c) Buletinele de vot contestate.
107. Pentru alegerile parlamentare, acreditarea delegaților partidelor politice se face de către:
a) Autoritatea Electorală Permanentă, pe bază de cerere scrisă, depusă cu cel puțin 15 zile înaintea datei
alegerilor;
b) Birourile Electorale de Circumscripție, pe bază de cerere scrisă, depusă cu cel puțin 5 zile înaintea datei
alegerilor;
c) Biroul Electoral Central, pe bază de cerere scrisă, depusă cu cel puțin 15 zile înaintea datei alegerilor.
108. În cazul alegerilor parlamentare, înmânarea unui buletin de vot unui alegător care nu prezintă actul de
identitate ori care refuză să semneze în lista electorală permanentă pentru primirea buletinului de vot și a
ștampilei de votare, constituie contravenție și se sancționează de:
a) Ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei
Române, cu amendă de la 1.000 – 4.500 lei;
b) Ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei
Române, cu amendă de la 1.500-4.500 lei;
c) Ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei
Române, cu amendă de la 4.500-10.000 lei.
109. La numărarea voturilor în biroul electoral al secției de votare nu pot participa:
a) reprezentanții tuturor partidelor care au candidați, dar nu au membru în secția de votare, ca delegați;
b) observatorii interni sau externi neacreditați;
c) operatorul de calculator.
110.După numărarea voturilor, președintele biroului electoral al secției de votare, încheie:
a) Separat pentru consiliul local, pentru consiliul județean și pentru primar, câte un proces verbal, în două
exemplare;
b) Separat pentru consiliul local, pentru consiliul județean și pentru primar, câte un proces verbal, într-un
exemplar;
c) Pentru consiliul local, consiliul județean și pentru primar, un singur proces verbal, în două exemplare.

111.
Părăsirea de către membrii biroului electoral a localului secției de votare, înainte de stabilirea
rezultatului alegerilor și de semnarea procesului-verbal, constituie contravenție și se constată de către:
a) Ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei
Române;
b) Prefect și subprefect;
c) Președintele biroului electoral de circumscripție.
112.
Nu se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat:
a) primarii;
b) președinții consiliilor județene;
c) consilierii locali și consilierii județeni.
113. Nu au dreptul de a alege la alegerile locale din România:
a) cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua
alegerilor.
b) cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România;
c) cetățenii statelor care nu sunt membre UE.
114.
Cetățenii cu drept de vot care până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului şi-au stabilit
reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri și care au solicitat primarului, pe baza actului
de identitate, înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă pentru scrutinul respectiv, pot vota:
a) numai la secția de votare la care sunt arondați având în vedere adresa de domiciliu;
b) numai la secția de votare la care sunt arondați având în vedere adresa de reședință;
c) atât la secţiile de votare la care sunt arondați având în vedere adresa de domiciliu, cât și la secţiile de votare
la care sunt arondați având în vedere adresa de reședință.
115. Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora se face:
a) prin tragere la sorți de către președintele tribunalului;
b) prin tragere la sorți de către prefect;
c) prin tragere la sorți computerizată de către Autoritatea Electorală Permanentă
116. Președintele Biroului electoral de circumscripție, în timpul desemnării membrilor birourilor lectorale
ale secțiilor de votare, nu ține cont de:
a) reprezentanţii partidelor politice ori ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au
grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele Parlamentului care participă în alegeri;
b) reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale neparlamentare care participă la
alegeri în circumscripţia respectivă;
c) reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale neparlamentare care nu participă
la alegeri în circumscripţia respectivă.
117.Birourile electorale lucrează în prezenta:
a) majorităţii membrilor care le compun;
b) două-treimi din numărul membrilor care le compun;
c) indiferent de numărul membrilor care le compun.
118.Birourile electorale adoptă hotărâri:
a) cu votul majorităţii membrilor prezenţi, iar în caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor;
b) cu votul majorităţii membrilor care le compun;
c) cu votul a două-treimi din numărul membrilor care le compun.

119. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca
alegerile să decurgă în bune condiții, scop în care, puterile lui se întind şi în afara localului secţiei de
votare, până la o distanţă de:
a) 100 de metri;
b) 300 de metri;
c) 500 de metri.
120. Alegătorii votează numai la secţia de votare:
a) la care este arondată strada sau localitatea, potrivit delimitării făcute conform Legii nr. 208/ 2015, cu
modificările şi completările ulterioare, şi unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă sau în copia de pe
lista electorală complementară;
b) la oricare secție de votare din țară;
c) la oricare secție de votare din județ sau municipiul București.
121. Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, la cererea scrisă a acestora:
a) este obligat să aprobe deplasarea urnei speciale şi cu materialul necesar votării la locul unde se află
alegătorul, pentru a se efectua votarea;
b) poate aproba deplasarea urnei speciale şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul,
pentru a se efectua votarea;
c) este interzisă scoaterea urnei speciale şi a materialelor necesare votării din incinta secției de votare, urna
specială fiind utilizată în alt scop.
122. La numărarea voturilor, pe lângă membrii biroului electoral al secției de votare şi, după caz, a
persoanelor care au dreptul să asiste la votare, pot participa, ca delegaţi:
a) reprezentanţii tuturor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au participat la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul
electoral al secţiei de votare, acreditaţi de către birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească,
municipală sau de sector, după caz.
b) nicio altă persoană în afara membrilor birourilor electorale ale secției de votare și a persoanelor care au
dreptul să asiste la votare;
c) reprezentanții biroului electoral de circumscripție județean.
123. Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral de pe procesul-verbal de constatare a rezultatului
alegerilor atrage:
a) nulitatea procesului-verbal;
b) anulabilitatea procesului-verbal;
c) nu are nicio influenţă asupra valabilităţii procesului-verbal.
124. Conform Legii nr. 115/ 2015 sunt nule buletinele de vot:
a) pe care a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;
b) pe care nu a fost aplicată ştampila "VOTAT" sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere sau
în afara patrulaterelor;
c) în cazul în care ştampila aplicată a depăşit limitele patrulaterului, chiar dacă opţiunea alegătorului este
evidentă.
125. Cine este persoana îndreptățită sa înscrie codul numeric personal al alegatorului în Sistemul informatic
de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal
a) Președintele biroului electoral județean;
b) Operatorul de calculator din secția de votare;
c) Oricare dintre membrii secției de votare.

126. Cine este persoana îndreptățită să ia decizii în baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de
monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal:
a) Locțiitorul secției de votare;
b) Oricare dintre membrii secției de votare;
c) Președintele biroului electoral al secției de votare.

127.La alegerile locale, după numărarea voturilor președintele biroului electoral al secției de votare are
obligația să:
a) Încheie un singur proces verbal in care consemnează rezultate votării pentru cele trei categorii de buletine
b) Încheie separat pentru consiliul local, consiliul județean și pentru primar câte un proces verbal, în două
exemplare
c) Încheie un proces verbal cumulat pentru primar si consiliul local și un proces verbal separat pentru
consiliul județean
128. Cum se realizează înlocuirea președintelui sau locțiitorului secției de votare în caz de forță majoră și
de către cine:
a. Prin tragere la sorți computerizată de către Autoritatea Electorală Permanentă dintre persoanele înscrise în
corpul experților electorali cu domiciliul sau reședința în județul respectiv
b. Prin desemnare de către Președintele Tribunalului din lista de magistrați și juriști întocmită de acesta
c. Prin tragere la sorți din lista întocmită de prefect la propunerea primarului după criterul apropierii de
domiciliu.
129. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:
a) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei
Române, împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente;
b) reprezentanții partidelor politice;
c) ambele variante.
130. Constituie contravenție următoarele fapte:
a) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze în
lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei de votare;
b) permiterea accesului în secţia de votare al candidaţilor, al persoanelor acreditate, al membrilor birourilor şi
oficiilor electorale şi al reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente să asiste la desfăşurarea
operaţiunilor electorale;
c) refuzul de a înmâna buletinul de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să
semneze în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei de votare.
131. Care este numărul maxim de alegători, ce pot fi prezenți în secția de votare?
a) Egal cu numărul membrilor biroului electoral al secției de votare
b) Egal cu numărul cabinelor de vot
c) Câți consideră președintele sau locțiitorul secției de vot
132. Au dreptul de a fi aleşi consilieri şi primari:
a) cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă
nu le este interzisă asocierea în partide politice;
b) cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 18 de ani, dacă
nu le este interzisă asocierea în partide politice;
c) cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dar
cărora le este interzisă asocierea în partide politice;

133. Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror erori din listele electorale se fac în
scris şi se depun:
a) la primar;
b) la președintele biroului electoral de circumscripție;
c) la prefect.
134. Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii:
a) primesc de la primari listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare şi listele
electorale suplimentare;
b) primesc de la primari listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare şi listele
electorale suplimentare şi asigură condiţiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători;
c) primesc de la primari listele electorale permanente şi listele electorale suplimentare şi asigură condiţiile
necesare în vederea verificării acestora de către alegători;
135. În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie:
a) fără de care alegerile nu pot avea loc;
b) ce implică autoritatea de stat;
c) ce implică toate drepturile şi libertăţile cetăţeneşti.
136. În cazul secţiilor de votare cu mai puţin de 500 de alegători arondaţi, Autoritatea Electorală
Permanentă poate stabili că preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia:
a) să îndeplinească atribuţiile prevăzute de lege pentru operatorii de calculator;
b) să nu permită discuţii în incinta secţiei de votare;
c) să acorde o învoire de maximum 2 ore operatorului de calculator.
137. Dacă o persoană este omisă din lista electorală permanentă, această persoană are dreptul să voteze?
a. Nu;
b. Da, dar doar prin votul majoritar al membrilor din Biroul electoral al secției de votare, iar în caz de
egalitate, votul președintelui secției de votare este hotărâtor;
c. Da, prin înscrierea în lista electorală suplimentară, dacă face dovada domiciliului sau a reședinței în aria
teritorială a secției de votare;
138. Listele electorale suplimentare se semnează:
a) de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde au fost întocmite;
b) de primarul localităţii;
c) de preşedintele biroului electoral central.
139. În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a
votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:
a) opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării şi persoana care şi-a
pierdut drepturile electorale şi formează numărul pentru apeluri de urgenţă 112;
b) opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării şi persoana care şi-a
pierdut drepturile electorale;
c) îndrumă alegătorul să voteze altundeva.
140. Este permisă exercitarea dreptului de vot pe baza pașaportului turistic?
a) Da, doar la alegerilor locale generale;
b) Da, doar la alegerile parlamentare generale;
c) Nu.

141. La alegerile locale, cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a candida:
a) Doar pentru funcția de primar;
b) Pentru funcția de consilier local, consilier județean și primar;
c) Doar pentru funcția de consilier local.
142. Cetățenii Uniunii Europene pot candida:
a) În unitatea administrativ-teritorială în care au domiciliul;
b) La alegerile parlamentare
c) În orice unitate administrativ-teritorială.
143. La alegerile locale, au dreptul de a fi aleși consilieri și primari cetățenii cu drept de vot, dacă nu le este
interzisă asocierea în partide politice, care au împlinit până în ziua alegerilor inclusiv:
a) Vârsta de cel puțin 18 ani;
b) Vârsta de cel puțin 21 ani;
c) Vârsta de cel puțin 23 ani.
144. Este permisă exercitarea votului în numele alegătorului?
a) Da, în cazul imposibilității deplasării acestuia la sediul secției de votare;
b) Da, în cazul în care acesta are interzis, prin hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, dreptul de a
alege;
c) Nu.
145. Expertul electoral poate participa la campania electorală?
a) Da, doar la alegerile locale generale;
b) Nu;
c) Da, doar la alegerile parlamentare generale.
146. La desfășurarea operațiunilor de votare pot asista:
a) Orice persoană interesată;
b) Delegații formațiunilor politice care participă la alegeri și care nu au reprezentanți în biroul electoral al
secției de votare;
c) Observatorii străini și observatorii interni, acreditați în acest scop.
147. Președintele declară votarea încheiată și dispune închiderea localului secției de votare:
a) La ora 21,00 indiferent dacă mai sunt alegători în localul secției de vot care nu și-au exercitat dreptul vot;
b) La ora 21,00, alegătorii care se află în localul secției de votare putând să-și exercite dreptul de vot;
c) După ce își exercită dreptul de vot toate persoanele care se află în apropierea secției de votare.
148. Atât în cazul apariției, cât și al încetării disfuncționalității Sistemului de monitorizare a prezenței la vot
și de prevenire a votului ilegal, președintele biroului electoral al secției de votare, efectuează următoarele
demersuri:
a) notifică telefonic biroului electoral ierarhic superior;
b) dispune suspendarea sau întreruperea votării pentru o perioadă ce nu poate depăși o oră;
c) anunță apariția și/sau încetarea disfuncționalității Sistemului de monitorizare a prezenței la vot și de
prevenire a votului ilegal prin afișare la ușa localului secției de votare.

149. În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, preşedintele face o menţiune în lista electorală,
confirmată prin:
a) semnătura operatorului de calculator şi a încă doi membri al biroului electoral;
b) semnătura sa și a încă unui membru al biroului electoral;
c) semnătura sa și a alegătorului în cauză.
150. Admiterea în Corpul experţilor electorali se poate face:
a) numai pe bază de examen
b) pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca
preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia
c) prin concurs
151.
Retragerea din corpul experţilor electorali se realizează:
a) pe bază de cerere formulată în scris în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale
b) pe bază de cerere formulată în scris în cel mult 5 zile de la data începerii campaniei electorale
c) pe bază de cerere formulată în scris în cel mult 5 zile de la data constituirii Biroului Electoral Central
152. La alegerile locale, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile
de votare organizate în străinătate:
a) cu paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu
b) cu actul de identitate
c) nici o varianta nu este corecta
153.
Sunt considerate voturi albe buletinele de vot care:
a) nu au aplicată ştampila cu menţiunea "VOTAT"
b) nu poartă ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare
c) ștampila cu mențiunea ,,Votat” a fost aplicată pe mai multe patrulatere
154. Cetățenii români au drept de vot dacă nu au împlinit vârsta de 18 ani?
a) Nu
b) Da
c) doar însoțit de un alegător cu drept de vot
155. Un alegător are dreptul pentru alegerea primarului de sector, primarului general, consiliului local și
consiliului general:
a) la patru voturi pentru fiecare
b) la două voturi pentru fiecare
c) la un singur vot pentru fiecare
156. Dacă un alegător a fost înscris în Registrul electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul următor:
a) poate vota doar la secția de votare unde a fost arondat cu adresa de domiciliu
b) poate vota doar la secția de votare unde a fost arondat cu adresa de reședință
c) poate vota la ambele secții de votare unde a fost arondat
157. La alegerile locale nu pot alege:
a) Candidatul, soţul, soţia, rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv;
b) cetăţenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constituţia României, republicată;
c) Cetăţenii Uniunii Europene care nu au domiciliul sau reşedinţa în România.

158. Președintele biroului electoral al secției de votare are următoarele atribuții:
a) În preziua alegerilor, la ora 18,00, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, cabinele, existenţa listelor
electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor necesare votării, după care închide şi sigilează urnele prin
aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.
b) În ziua alegerilor, la ora 7,00, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, cabinele, existenţa listelor
electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor necesare votării, după care închide şi sigilează urnele prin
aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare;
c) În ziua alegerilor, la ora 6,00, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, cabinele, existenţa listelor
electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor necesare votării, după care închide şi sigilează urnele prin
aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.
159. Accesul alegătorilor în secția de votare are loc:
a) În serii corespunzătoare numărului ștampilelor cu mențiunea ,,Votat”.
b) În serii corespunzătoare numărului membrii biroului electoral al secţiei de votare.
c) În serii corespunzătoare numărului cabinelor de vot.
160. În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a
votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, o
persoană poate fi oprită de la votare de către:
a) Operatorul de calculator din cadrul secției de votare.
b) Președintele secției de votare.
c) Președintele secției de votare sau de oricare membru din cadrul biroului electoral al secției de votare.
161. Ordinea corectă de desfășurare a operațiunilor de stabilire a rezultatului votării este:
a) introducerea ștampilelor cu mențiunea ,,Votat” într-un plic și sigilarea acestuia prin aplicarea ștampilei de
control a secției de votare, anularea buletinelor de vot neîntrebuințate, stabilirea numărului de alegători
înscriși în listele electorale, stabilirea numărului de alegători prezenți la urne, verificarea stării sigiliilor de pe
urnele de votare, sigilarea fantei urnelor de votare.
b) anularea buletinelor de vot neîntrebuințate, stabilirea numărului de alegători înscriși în listele electorale,
stabilirea numărului de alegători prezenți la urne, verificarea stării sigiliilor de pe urnele de votare, sigilarea
fantei urnelor de votare, introducerea ștampilelor cu mențiunea ,,Votat” într-un plic și sigilarea acestuia prin
aplicarea ștampilei de control a secției de votare.
c) verificarea stării sigiliilor de pe urnele de votare, sigilarea fantei urnelor de votare, introducerea ștampilelor
cu mențiunea ,,Votat” într-un plic și sigilarea acestuia prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare,
anularea buletinelor de vot neîntrebuințate, stabilirea numărului de alegători înscriși în listele electorale,
stabilirea numărului de alegători prezenți la urne.
162. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația electorală se face de către
președintele biroului electoral al secției de votare:
a) în cazul săvârșirii contravențiilor de către președintele biroului electoral de circumscripție, ori de către
membrii biroului electoral;
b) în cazul părăsirii de către membrii biroului electoral a localului secţiei de votare înainte de stabilirea
rezultatului alegerilor şi de semnarea procesului-verbal;
c) în cazul continuării propagandei electorale după încheierea campaniei electorale potrivit dispoziţiilor, prin
lansarea, afişarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum şi sfătuirea alegătorilor, în ziua
votării, la sediul secţiilor de votare sau în perimetrul de 500 m în jurul acestuia, să voteze sau să nu voteze
anumite partide politice, alianţe politice, alianţe electorale ori candidaţi independenţi.

163.
În listele electorale suplimentare utilizate în secţiile de votare din ţară vor fi trecute, de către
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, următoarele persoane:
a) persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa pe raza secţiei de votare
respective, însă au fost omise din lista electorală permanentă;
b) persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că au reşedinţa pe raza secţiei de votare respective și au
făcut cereri de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
c) persoanele care în ziua votării se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi au domiciliul
sau reşedinţa

