
 
 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

HOTĂRÂRE 

privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru 

Președintele României din anul 2019 

 

 

 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2019 

privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui 

României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 

pentru Președintele României din anul 2019, 

În temeiul art. 23 alin. (6) lit. d) și art. 104 alin. (1) și (2), 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, al art. 24 alin. (1) lit. h), precum și al art. 65 alin. (3) din Legea 

nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – La alegerile pentru Președintele României din anul 2019 se aplică, în 

mod corespunzător, prevederile următoarelor acte normative: 

a) Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016 privind condițiile 

de aducere la cunoștință publică a delimitării și a numerotării secțiilor de votare din 

țară, precum și a sediilor acestora; 

b) Metodologia privind tragerea computerizată la sorți a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, aprobată 

prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2016; 



c) Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de 

condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează 

secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora. 

 

Art. 2. – (1) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, la 

stabilirea numărului total al ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” pentru secțiile de 

votare din țară se va lua în calcul un număr de 5 ștampile cu mențiunea „VOTAT” 

pentru fiecare secție de votare. 

(2) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, fiecare secție de 

votare din țară trebuie să dispună, de regulă, de 5 ștampile cu mențiunea „VOTAT”, cu 

luarea în considerare a numărului cabinelor de vot, precum și a numărului efectiv al 

membrilor biroului electoral al secției de votare. 

 

Art. 3. – (1) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, prin 

derogare de la prevederile art. 9 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 

44/2016, la stabilirea numărului total al ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” pentru 

secțiile de votare din străinătate se va lua în calcul un număr mediu de 9 ștampile cu 

mențiunea „VOTAT” pentru fiecare secție de votare.  

(2) La alegerile prezidenţiale din anul 2019, numărul ștampilelor cu mențiunea 

„VOTAT” repartizat unei secţii de votare din străinătate va fi cel puţin egal cu 

numărul cabinelor de vot. 

(3) În localurile de vot din străinătate organizate pentru alegerile prezidenţiale 

din anul 2019, la un număr estimat de 400 de alegători prezenţi la vot pe zi se va 

asigura, de regulă, câte o cabină de vot.   

(4) Ștampilele cu mențiunea „VOTAT” primite de biroul electoral al secţiei de 

votare din străinătate, care nu sunt utilizate, sunt păstrate într-un plic sigilat de către 

preşedintele acestuia. 

 

Art. 4. – (1) Se aprobă modelul cererii pentru desemnarea ca președinte al 

biroului electoral al secției de votare din străinătate sau ca locțiitor al acestuia la 

alegerile pentru Președintele României din anul 2019, conform art. 23 alin. (2) din 

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1. 

(2) Cererile  prevăzute de alin. (1) prin care se solicită îndeplinirea atribuțiilor 

de operator de calculator, însoțite de copiile actelor de identitate, sunt transmise 

Autorității Electorale Permanente, prin mijloace electronice, de către misiunile 

diplomatice și oficiile consulare, în cel mult 3 zile de la data depunerii acestora. 

 

Art. 5. -  Se aprobă modelul notei logistice prevăzute de art. 23 alin. (6) lit. d) 

din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 



pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi 

completările ulterioare, ce va fi folosit la alegerile pentru Preşedintele României din 

anul 2019, prevăzut în anexa nr. 2. 

 

Art. 6. – La alegerile prezidenţiale din anul 2019, Ministerul Afacerilor 

Externe comunică Autorității Electorale Permanente propunerile misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate 

pentru alegerile prezidenţiale din anul 2019, în perioada 23 septembrie - 19 octombrie 

2019. 

 

Art. 7. - La alegerile prezidenţiale din anul 2019, operațiunile de desemnare a 

președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora  au 

loc în perioada 24 septembrie  - 24 octombrie 2019. 

 

Art. 8. - (1)  La alegerile prezidenţiale din anul 2019, solicitările care vizează 

modificarea delimitării secțiilor de votare și/sau schimbarea sediilor acestora, precum 

și de înființare/desființare a secțiilor de votare se comunică Autorităţii Electorale 

Permanente până mai târziu cu 40 de zile înainte de data votării, cu excepția cazurilor 

de forță majoră. 

(2) La alegerile prezidenţiale din anul 2019, primarii asigură aducerea la 

cunoştinţă publică, prin orice modalitate, a secţiilor de votare la care pot vota 

alegătorii cu mobilitate redusă şi comunică aceste informaţii Autorităţii Electorale 

Permanente până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării. 

(3) Prin secţii de votare la care pot vota alegătorii cu mobilitate redusă se 

înţelege secţiile de votare care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii 

minimale: 

a) imobilul în care este amplasat localul de vot beneficiază de cale de acces 

pietonală; 

b) imobilul beneficiază de rampă specială pentru accesul persoanelor cu 

handicap locomotor; 

c) localul de vot este situat la parterul clădirii; 

d) accesul în localul de vot se realizează uşor, fără obstacole sau trepte pe 

coridorul de acces; 

e) uşile au o deschidere de minimum 90 de cm; 

f) localul de vot este iluminat adecvat. 

(3) Categoria alegătorilor cu mobilitate redusă, include, fără a se limita la 

acestea, persoanele a căror mobilitate este redusă ca urmare a unui handicap fizic, 

senzorial sau locomotor, permanent sau temporar, a vârstei, a greutăţii sau a stării de 

graviditate. 

  



Art. 9. -  (1) În data de 9 noiembrie 2019, președinții birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din țară împreună cu locțiitorii acestora primesc, pe bază de             

proces-verbal, următoarele: 

a) un exemplar al listei electorale permanente; 

b) buletinele de vot; 

c) ștampila de control; 

d) ştampilele cu mențiunea "VOTAT"; 

e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea 

rezultatelor votării; 

f) formularele listei electorale suplimentare; 

g) formularele extrasului din listele electorale; 

h) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul 

informatic pentru monitorizarea prezenţei la vot şi prevenirea votului ilegal; 

i) broșuri conținând legislaţia aplicabilă; 

j) timbre autocolante;  

k) tuş şi tuşiere, de culoare albastră; 

l) pixuri şi coli albe de hârtie A4; 

m) ecusoanele membrilor biroului electoral al secției de votare, ale căror 

rubrici vor fi completate de către aceștia; 

n) un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral judeţean sau 

al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe care îl vor afişa la sediul secţiei de 

votare. 

(2) Prevederile alin. (1), lit. a)-h),  j)-l) și n) se aplică în mod corespunzător în 

cazul celui de-al doilea tur de scrutin. 

 

Art. 10. - (1) Cel mai târziu în data de 7 noiembrie 2019, președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate sau locțiitorii acestora, după caz, 

primesc, pe bază de proces-verbal, următoarele: 

a) buletinele de vot; 

b) câte două ștampile de control; 

c) ştampilele cu mențiunea "VOTAT"; 

d) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea 

rezultatelor votării; în cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare care îndeplinesc 

şi atribuţii privind votul prin corespondenţă se predau şi formularele pentru încheierea 

proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării prin corespondenţă; 

e) formularele listei electorale suplimentare; în cazul birourilor electorale ale 

secţiilor de votare care îndeplinesc şi atribuţii privind votul prin corespondenţă se 

predau şi listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă; 

f) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul 

informatic pentru monitorizarea prezenţei la vot şi prevenirea votului ilegal; 



g) timbre autocolante;  

h) tuş şi tuşiere, de culoare albastră; 

i) pixuri şi coli albe de hârtie A4; 

j) m) ecusoanele membrilor biroului electoral al secției de votare, ale căror 

rubrici vor fi completate de către aceștia; 

k) un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral pentru 

secţiile de votare din străinătate, pe care îl vor afişa la sediul secţiei de votare. 

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) – j) se aplică în mod corespunzător în cazul celui 

de-al doilea tur de scrutin. 

 

Art. 11. – În cuprinsul Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 25/2019  

privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a 

timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 30 august 2019, sintagma „ziua 

de referință” se înlocuiește cu sintagma „prima zi a votării”. 

 

Art. 12. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 13. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I.  

 

Președinte, 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică 

 

 

                                                                                                                             

Contrasemnează: 

                                                                                                       Vicepreședinte, 

 Marian Muhuleț 

 

                                                                                                                                                     

Vicepreședinte, 

                                                                                                            Vajda Zsombor 

 

 

 

 

București, 

Nr. ______/_________ 

 



 

Anexa nr. 1 

 

Modelul  

cererii pentru desemnarea ca președinte al biroului electoral al secției de votare 

din străinătate sau ca locțiitor al acestuia 

 

 

Cerere pentru desemnarea ca președinte al biroului electoral al secției de votare 

din străinătate sau ca locțiitor al acestuia 

 

Către:  

 

 

Misiunea diplomatică/oficiul consular____________________________ 

 

Subsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat 

în ...................................., cu reşedinţa în (dacă este cazul) ..........................................., 

telefon ......................, e-mail .........................., având ocupaţia de ................................., 

de profesie ..............................................., solicit să fiu desemnat ca președinte al 

biroului electoral al secției de votare din străinătate, ca locțiitor al acestuia sau ca 

membru al biroului electoral al secției de votare din străinătate în statul 

.................................................................................... 

localitatea/localitățile 

................................................................................................................. 

Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în 

declaraţii, următoarele: 

• sunt cetăţean român cu drept de vot; 

• cunosc limba română, scris şi vorbit; 

• sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei; 

• nu sunt membru al unui partid politic; 

• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal; 

• sunt absolvent de (se bifează o singură opțiune): 

o studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice; 

o studii universitare de licenţă în alte domenii; 

o învăţământ general obligatoriu. 

• voi îndeplini, atribuțiile ce revin în urma desemnării, în mod corect și 

imparțial; 



• voi păstra deplina confidenţialitate asupra informaţiilor pe care le voi primi, 

nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege şi nu voi divulga aceste informaţii 

niciunei terţe părţi neautorizate; 

• voi păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare 

o voi efectua în condiţiile legii, în virtutea atribuţiilor primite, inclusiv după încetarea 

activităţilor de prelucrare a acestor date; 
 în cazul în care voi fi desemnat ca președinte al biroului electoral al secției 

de votare din străinătate, ca locțiitor al acestuia sau ca membru al biroului electoral 

al secției de votare din străinătate, voi îndeplini/nu voi îndeplini atribuțiile ce revin 

operatorilor de calculator în birourile electorale ale secţiilor de votare din 

străinătate, conform legislaţiei şi normelor metodologice aplicabile. 
 sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi cu prelucrarea 

datelor înscrise în acestea de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul 

Afacerilor Externe, misiunile diplomatice şi  oficiile consulare. 

Anexez o copie a actului de identitate. 

 

     Data ........................                                            Semnătura ............................ 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 

 

 

NOTĂ LOGISTICĂ PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PENTRU 

FUNCȚIONAREA SECȚIILOR DE VOTARE  DIN STRĂINĂTATE 

 

Imobilul este situat în ………………………………….. 

…………………………………………… …………. 

……………………………………………………………………….………
(adresa 

imobilului, localitatea, regiunea/zona şi ţara) 

 Condiții logistice DA NU Observații 

1.  

Suprafața utilă a localului de vot este de ___ m2  

(L=___m2x l=____m2) și asigură: 

   

- zonă de staționare pentru persoanele autorizate în 

condițiile legii să participe ori să asiste la operațiunile 

   



electorale desfășurate în secția de votare, astfel încât 

acestea să nu îngreuneze sau să împiedice 

desfășurarea normală a operațiunilor electorale; 

 - zonă de lucru pentru membrii biroului electoral al 

secției de votare, cu mobilierul aferent (scaune şi 

birouri) având în vedere numărul prevăzut de art. 23 

alin. (1) și alin (6) din Legea nr. 370/2004 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   

- zonă pentru amplasarea cabinelor de vot;     

- zonă pentru amplasarea urnelor de vot;    

- zonă pentru amplasarea urnelor de vot pentru votul 

prin corespondență (în cazul secțiilor de votare 

organizate în ambasade, consulate); 

   

- zonă pentru depozitarea buletinelor de vot pentru 

votul prin corespondență  (în cazul secțiilor de votare 

organizate în ambasade, consulate); 

   

- zonă pentru depozitarea în condiții de siguranță a 

buletinelor de vot, a tipizatelor și formularisticii 

electorale, precum și celorlalte materiale necesare 

procesului electoral; 

   

2.  Imobilul este amplasat într-o zonă publică accesibilă     

3.  Camera/sala propusă ca local de vot se află la etaj    

4.  

Există mobilier disponibil pentru numărul de membri 

ai biroului electoral al secției de votare (scaune, 

birouri) 

   

5.  

Căile de acces asigură deplasarea normală, 

neobstrucționată în vederea afluirii și defluirii 

corespunzătoare a alegătorilor 

   

6.  Se poate asigura paza secţiei de votare     

7.  

Dispune de dotări privind prevenirea şi stingerea 

incendiilor, precum şi de plan de evacuare în caz de 

urgenţă 

   

8.  

Există mijloace de comunicaţii de:    

- date    

- voce    

9.  

Există conectivitate la reţeaua de internet în vederea 

asigurării funcționării Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 

votului ilegal 

   

10.  Se asigură accesul la grup sanitar    

11.  
Se asigură accesul persoanelor cu handicap 

locomotor care intenţionează să îşi exercite dreptul de 

   



vot (asigură accesibilitatea în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

12.  
Resurse umane disponibile (președinte, locțiitor, 

membri ai biroului electoral al secției de votare) 

   

 

1. Numărul de cabine de vot care pot fi dispuse  

2. Numărul de urne de vot care pot fi dispuse  

3. Numărul căilor de acces în localul de vot  

4. Numărul localurilor de vot care urmează a fi organizate în acelaşi imobil  

5. Costul estimat al închirierii imobilului (unde este cazul)  

6. 
Resurse umane disponibile: președinte, locțiitor, membri ai biroului electoral al 

secției de votare) 

 

 

Documente anexate: fotografii, schiţe, planuri, etc. 

 …………………………………………. 

Reprezentant desemnat MAE/misiuni diplomatice 

(nume, prenume, semnătură) 

 

 

 


