AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Metodologiei de desemnare de către
Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la sorți computerizată,
a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a
locțiitorilor acestora

Având în vedere dispozițiile art. 15 alin. (2)-(4) și art. 16 alin. (2) din Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările
ulterioare,
Văzând și prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, potrivit cărora desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora se efectuează potrivit Legii nr. 35/2008, cu
modificările şi completările ulterioare,
Ținând cont de faptul că Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
a fost abrogată de art. 123 din Legea nr. 208/2015, act normativ care nu a avut în vedere
situaţia juridică a normelor de trimitere din cadrul Legii nr. 115/2015 către Legea nr. 35/2008,
cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare și prevederile art. 16 alin. (1) și art. 50 din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările

și

completările

ulterioare,

precum

și

considerentele

Deciziei

Curții

Constituționale nr. 82/1995 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 19
martie 1996,
Întrucât potrivit art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare, prevederile acestei legi privind Corpul experţilor electorali, secţiile de votare,

Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor
pentru autorităţile administraţiei publice locale,
Văzând și dispozițiile art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2016 privind
stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din
anul 2016,
În temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. –

Se aprobă Metodologia de desemnare de către Autoritatea Electorală

Permanentă, prin tragere la sorți computerizată, a președinților birourilor electorale ale
secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
Ana Maria Pătru
Contrasemnează:
Vicepreşedinte,
Constantin-Florin Mitulețu – Buică

Vicepreşedinte,
Dan Vlaicu

Bucureşti,
Nr.______/___________

Anexă
Metodologia de desemnare de către
Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la sorți computerizată,
a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a
locțiitorilor acestora

Art. 1. – Organizarea tragerii la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor
de votare din ţară și a locțiitorilor acestora, la alegerile locale şi parlamentare, se realizează cu
respectarea următoarelor condiții:
a) tragerea la sorți este organizată de Autoritatea Electorală Permanentă la nivelul
fiecărui județ şi la nivelul municipiului București;
b) tragerea la sorţi se face în două etape, pe funcţii în următoarea ordine: funcţia de
preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare şi apoi funcţia de locţiitor al preşedintelui
biroului electoral al secţiei de votare;
c) tragerea la sorţi se face pe localităţi, respectiv pe circumscripţii electorale în ordinea
numerotării stabilite de către prefect conform art. 12 din Legea nr. 115/2015;
d) tragerea la sorţi se face pe secţii de votare, în ordinea numerotării stabilite de
Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 20 alin. (4) şi art. 120 din Legea nr.
208/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
e) tragerea la sorți se face pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de
sediul secţiei de votare; întrucât, potrivit art. 21 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 45 alin. (1) – (5) din aceeaşi lege,
alegătorii sunt arondaţi la secţiile de votare pe baza apropierii de sediul secţiei de votare a
domiciliului sau reşedinţei, după caz, arondarea experţilor electorali la secţiile de votare poate
fi utilizată pentru a determina cu precizie apropierea domiciliului sau reşedinţei acestora, după
caz, de sediul secţiei de votare pentru care se organizează tragerea la sorţi;
f) tragerea la sorți se face pe baza criteriului studiilor absolvite în următoarea ordine:
absolvenţii de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice, apoi absolvenţii de
studii universitare de licenţă şi apoi absolvenţii învăţământului general obligatoriu.
Art. 2. – Tragerea la sorţi pentru funcția de președinte al biroului electoral al secției de
votare se organizează la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, pentru fiecare
localitate, respectiv sector, în ordinea numerotării acestora, după cum urmează:

a) Pasul 1: Se desemnează experţii electorali juriști la secţia de votare la care sunt
arondați conform Registrului Electoral; dacă la aceeași secție de votare sunt înregistrați mai
mulți experţi electorali juriști se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia;
b) Pasul 2: Se desemnează experţii electorali juriști la secţia de votare care
funcţionează în aceeaşi sediu cu secţia de votare la care sunt arondați conform Registrului
Electoral; dacă la aceeași secție de votare sunt înregistrați mai mulți experţi electorali juriști
se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia;
c) Pasul 3: Se desemnează experţi electorali juriști disponibili în cadrul unităţii
administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti, în funcţie de apropierea de
sediul secției de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral;
d) Pasul 4: Se desemnează experții electorali cu studii superioare la secţia de votare la
care sunt arondați conform Registrului Electoral; dacă la aceeași secție de votare sunt arondaţi
mai mulți experţi electorali cu studii superioare se desemnează în mod aleatoriu unul dintre
aceştia;
e) Pasul 5: Se desemnează experții electorali cu studii superioare la secţia de votare
care funcţionează în acelaşi sediu cu secţia de votare la care sunt arondați conform Registrului
Electoral; dacă la aceeași secție de votare sunt arondaţi mai mulți experţi electorali cu studii
superioare se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia;
f) Pasul 6: Se desemnează experţii electorali cu studii superioare disponibili în cadrul
unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti, în funcţie de
apropierea de sediul secției de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral;
g) Pasul 7: Se desemnează experții electorali care au absolvit învățământul general
obligatoriu la secţia de votare la care sunt arondați conform Registrului Electoral; dacă la
aceeași secție de votare sunt înregistrați mai mulți experţi electorali care au absolvit
învățământul general obligatoriu se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia;
h) Pasul 8: Se desemnează experții electorali care au absolvit învățământul general
obligatoriu la secţia de votare care funcţionează în acelaşi sediu cu secţia de votare la care
sunt arondați conform Registrului Electoral; dacă la aceeași secție de votare sunt înregistrați
mai mulți experţi electorali care au absolvit învățământul general obligatoriu se desemnează
în mod aleatoriu unul dintre aceştia;
i) Pasul 9: Se desemnează experţii electorali care au absolvit învățământul general
obligatoriu disponibili în cadrul unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului
Bucureşti, în funcţie de apropierea de sediul secției de votare la care sunt arondaţi conform
Registrului electoral;

j) Pasul 10: În situația în care, după executarea pașilor 1-9, există localităţi cu locuri
vacante de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, ocuparea acestora se
realizează prin desemnarea experţilor electorali disponibili în judeţ sau municipiul Bucureşti,
în funcţie de apropierea de sediul secției de votare la care sunt arondaţi conform Registrului
electoral, în următoarea ordine: experţi electorali jurişti, experţi electorali cu studii superioare
şi experţi electorali care au absolvit învățământul general obligatoriu.
Art. 3. – După ocuparea locurilor de președinte al biroului electoral al secției de
votare, pentru ocuparea locurilor de locțiitor al președintelui biroului electoral al secției de
votare se execută în mod corespunzător paşii prevăzuţi art. 2 lit. a) –j).
Art. 4. – Dacă în parcurgerea unui pas prevăzut la art. 2 și art. 4 sunt identificați cel
puțin doi experți electorali care îndeplinesc condițiile pentru a ocupa funcţia de preşedinte al
unui birou electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, după caz, desemnarea se
va face în mod aleatoriu.
Art. 5. – Distanța privind apropierea de sediul secției de votare la care este arondat un
expert electoral, conform Registrului electoral, se stabilește pe baza coordonatelor GPS
asociate sediilor secțiilor de votare.
Art. 6. – Înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare sau a
locţiitorilor acestora, conform legii, se va efectua prin aplicarea în mod corespunzător a
prevederilor art. 2 și art. 3.
Art. 7. – Dispozițiile prezentei metodologii se aplică în mod corespunzător alegerilor
locale parțiale.

