
 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a 

rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) şi (2), art. 50 alin. (1) şi (2), art. 51 alin. (1) şi 

(2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (1) - (3) din Legea nr. 288/2015 privind votul 

prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

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

Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 65 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 –  (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării pentru alegerea Președintelui României, care vor fi întocmite de către birourile electorale 

ale secţiilor de votare, prevăzute în anexele nr. 1A, 1B și 1C la prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatului votului prin 

corespondenţă pentru alegerea Președintelui României, care va fi întocmit de către birourile 

electorale pentru votul prin corespondenţă, prevăzut în anexa nr. 1 D la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 – (1) Se aprobă modelul procesului-verbal privind centralizarea rezultatelor votării 

pentru alegerea Președintelui României, care va fi întocmit de către birourile electorale județene, 

prevăzut în anexa nr. 2A la prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă modelul procesului-verbal privind centralizarea rezultatelor votării pentru 

alegerea Președintelui României, care va fi întocmit de către birourile electorale ale sectoarelor 

municipiului București, prevăzut în anexa nr. 2B la prezenta hotărâre. 
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(3) Se aprobă modelul procesului-verbal privind centralizarea rezultatelor votării pentru 

alegerea Președintelui României, care va fi întocmit de către biroul electoral pentru secțiile de 

votare din străinătate, prevăzut în anexa nr. 2C la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 –  Se aprobă modelul procesului-verbal privind rezultatul alegerii Președintelui  

României, care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta 

hotărâre.  

 

Art. 4 –  Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C și 3fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 5 –  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Președinte, 

 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică 

 

             Contrasemnează: 

 

 

 

 

 

                                                      Vicepreședinte, 

                                                    Marian Muhuleț 

                                   

                                                      Vicepreședinte, 

                                                     Zsombor Vajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti,  

Nr.______/___________  

 


