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DECIZIA nr. 37 din 2 mai 2019 

privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European 

din anul 2019 

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,  

văzând prevederile art. 3 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 

11/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, 

ținând cont de dispozițiile art. 71, precum și ale art. 8-10 din Normele 

metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la 

vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai 

birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 9/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

observând dispozițiile Ordinului Președintelui Autorității Electorale Permanente 

nr. 220 din 25 aprilie 2019 privind constituirea comisiei de repartizare computerizată a 

operatorilor de calculator care vor participa la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019, 

luând în considerare rezultatul tragerii la sorți a operatorilor de calculator ai 

birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea membrilor din 

România în Parlamentul European din anul 2019, efectuată în ședința publică din 2 mai 

2019, la sediul central al Autorității Electorale Permanente, 

în temeiul dispoziţiilor art. 104 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta decizie. 

 

Art. 1. – (1) Sunt desemnate ca operatori de calculator ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 

European din anul 2019,  22.476 de persoane prevăzute în listele publicate pe pagina de 

internet a Autorității Electorale Permanente, secțiunea operatori de calculator - 

http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/.  

http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/
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(2) Operatorii de calculator care nu au fost repartizați pe secții de votare vor 

acorda suport tehnic, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, pentru 

asigurarea funcţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de 

prevenire a votului ilegal și vor înlocui operatorii de calculator repartizaţi pe secţii de 

votare în cazul în care aceştia nu îşi mai pot îndeplini atribuţiile. 

Art. 2. – Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare 

constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 

2019 au acces în localurile de vot în baza actului de identitate și a unui extras din listele 

prevăzute la art. 1 alin.(1) conținând numai datele lor personale. 

Art. 3. -  Lista operatorilor de calculator  se comunică, în copie, Ministerului 

Afacerilor Interne, instituțiilor prefectului și Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

 

 

Președinte, 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică 

 

 

Contrasemnează: 

                                                                                                       Vicepreşedinte, 

 Marian Muhuleţ 

 

 

                                                                                                                                                      

Vicepreşedinte, 

                                                                                                            Vajda Zsombor 

 

 

 

 

 


