AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

INSTRUIREA
PREȘEDINȚILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE
SECȚIILOR DE VOTARE ȘI A LOCȚIITORILOR
ACESTORA

cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și
desfășurării în bune condiții a alegerilor
pentru autorităţile administraţiei publice locale
din anul 2016

CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale

 LEGEA nr. 115/19.05.2015 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;
 LEGEA nr. 208/20.07.2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu
modificările și completările ulterioare;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 51/10.02.2016 privind stabilirea datei alegerilor
locale din anul 2016;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 52/10.02.2016 pentru aprobarea calendarului
acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 53/10.02.2016 privind stabilirea cheltuielilor
necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2016;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 54/10.02.2016 privind stabilirea măsurilor tehnice
necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2016;

CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale

 HOTĂRÂREA

GUVERNULUI nr. 55/10.02.2016 pentru aprobarea modelelor și a
condițiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din
anul 2016;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 56/10.02.2016 privind numerotarea
circumscripțiilor electorale județene și a circumscripției electorale a municipiului
București pentru alegerile locale;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 9/28.10.2015
pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic
de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și
desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare,
cu modificările și completările ulterioare;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 11/03.11.2015
privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali, cu
modificările și completările ulterioare;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 1/22.01.2016
pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale;

CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale

 HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 2/22.01.2016
pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor și folosite la
alegerile locale și parlamentare;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 3/22.01.2016
pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile
locale;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 4/22.01.2016
pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă,
complementară și suplimentară care va fi folosit la alegerile locale;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 5/22.01.2016
pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile
locale;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 6/22.01.2016
pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale;

CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale

 HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 7/22.01.2016
pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor și a
primarilor;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 8/10.02.2016
pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 11/02.03.2016
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi
folosit la alegerile locale;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 12/02.03.2016
pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului
votării la alegerile locale;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE nr. 16/06.04.2016
privind condițiile de aducere la cunoștință publică a delimitării și a numerotării secțiilor
de votare din țară, precum și a sediilor acestora;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE nr. 17/06.04.2016
pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la sorți a președinților
birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora;

CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale

 HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 23/04.05.2016
privind actualizarea numerotării secțiilor de votare organizate pe teritoriul României;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 6/14.04.2014
privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secțiilor de
votare și/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 4/29.09.2008
privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secțiilor de votare
pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului; (cu rol de recomandare);
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 1/H/26.03.2016 privind datele
la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr.115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, la alegerile locale din
anul 2016;
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 2/H/28.03.2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale
constituite pentru alegerile locale din anul 2016;

CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale

 HOTĂRÂREA BIROULUI

ELECTORAL CENTRAL nr. 15/Hrep/26.04.2016 privind
procedura de acreditare la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din
anul 2016, republicată conform art. V din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.
22/H/26.04.2016;
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 17/Hrep/06.05.2016 privind
unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale
la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016, republicată
potrivit prevederilor art. III din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.
29/H/06.05.2016;
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 18/H/20.04.2016 privind
exercitarea dreptului de vot de către persoanele arestate preventiv, persoanele
arestate la domiciliu, precum și de către persoanele aflate în executarea unei
pedepse privative de libertate;
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 21/H/26.04.2016 privind
normele tehnice de completare și verificare a proceselor-verbale întocmite la nivelul
secțiilor de votare, precum și circuitul acestora;

CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale

 HOTĂRÂREA BIROULUI

ELECTORAL CENTRAL nr. 25/Hrep/20.05.2016 privind
modalitatea de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare, republicată
potrivit prevederilor art. III din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.
61/H/20.05.2016;
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 52/H/12.05.2016 privind
operațiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor votării la
alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016;
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 59/H/18.05.2016 privind
aplicarea unitară a dispozițiilor art. 85 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 60/H/20.05.2016 privind
aplicarea unitară a dispozițiilor art. 93 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

PRINCIPII DE BAZĂ
Consiliile locale, consiliile judeţene şi primarii se aleg prin vot
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. – art.1 alin. (2) din Legea nr.


115/2015

Consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii
electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării
proporţionale. – art.1 alin. (3) din Legea nr. 115/2015


Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului
Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti se aleg pe
circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal. – art.1 alin. (4) din Legea nr.


115/2015

Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii
se aleg prin vot indirect, de către consiliile judeţene, respectiv consiliile
locale. – art.1 alin. (5) din Legea nr. 115/2015


PRINCIPII DE BAZĂ
Pentru alegerea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, fiecare judeţ, respectiv municipiul Bucureşti,
constituie o circumscripţie electorală.
 Numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului
Bucureşti se face prin hotărâre a Guvernului. – art. 11 alin. (2) din Legea nr. 115/2015


Pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor, fiecare comună, oraş,
municipiu şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului constituie
o circumscripţie electorală. – art. 11 alin. (1) din Legea nr. 115/2015


Numerotarea circumscripţiilor electorale din fiecare judeţ, precum şi a
circumscripţiilor electorale de sector al municipiului Bucureşti se face de
către prefect, prin ordin, în termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor
– cel mai târziu în data de 24 martie 2016 – art. 12 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, pct. 4


din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 52/2016

ALEGĂTORII
AU DREPT DE VOT
CETĂŢENII ROMÂNI
- exercită, în mod egal, drepturile electorale,

fără privilegii şi fără discriminări. - art.2 alin. (1)
din Legea nr. 115/2015

- care au împlinit vârsta de18 ani, inclusiv cei
care împlinesc această vârstă în ziua
alegerilor. - art.3 alin. (1) din Legea nr. 115/2015

CETĂŢENII UNIUNII EUROPENE

- care au domiciliul sau reşedinţa în România, au

dreptul de a alege (…) în aceleaşi condiţii ca şi
cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor legii. art. 5 alin. (1) din Legea nr. 115/2015

- prin cetăţenii Uniunii Europene se înţelege

cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene,
altele decât România. - art. 5 alin. . (3) din Legea nr.
115/2015

- Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean, precum şi a primarului, fiecare alegător
are dreptul la câte un singur vot.
- Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativteritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul sau reședința, după caz. - art. 3 alin. (23) din Legea nr. 115/2015

ALEGĂTORII

Debilii sau alienaţii mintal,
puşi sub interdicţie.

NU AU
DREPT DE VOT
art. 6 alin. (1) lit. a) şi b)
din Legea nr. 115/2015

Persoanele cărora li s-a interzis
exercitarea dreptului de a alege, pe
durata stabilită prin hotărâre
judecătorească definitivă.

DREPTUL DE VOT SE EXERCITĂ DE CĂTRE
CETĂŢENI ROMÂNI

- pe baza actului de identitate, adică: cartea de
identitate, cartea electronică de identitate, cartea de
identitate provizorie, buletinul de identitate ori
paşaportul
diplomatic,
pașaportul
diplonatic
electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de
serviciu electronic, în cazul elevilor din școlile
miliitare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua
votării. - art.127 alin. (1) din Legea nr. 115/2015

CETĂŢENI AI UNIUNII EUROPENE
- pe baza oricărui document valabil care le atestă
identitatea. - art. 127 alin. (2) din Legea nr. 115/2015

LISTELE ELECTORALE
La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, în secțiile de
votare se utilizează următoarele tipuri de liste electorale:

 LISTE ELECTORALE PERMANENTE;
 COPII DE PE LISTELE ELECTORALE COMPLEMENTARE;
 LISTE ELECTORALE SUPLIMENTARE;

 EXTRAS

DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ, COPIA
LISTEI ELECTORALE COMPLEMENTARE SAU DE PE LISTA
ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ.

LISTELE ELECTORALE PERMANENTE

Listele electorale permanente, cuprinzând alegătorii cu domiciliul sau
reședința în România, se tipăresc de către primari, în două exemplare, până
cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor, respectiv 2 IUNIE 2016.
Aceastea se semnează de primar și de secretarul unității administrativteritoriale. Un exemplar se păstrează de secretarul unității administrativteritoriale, iar un exemplar se predă birourilor electorale ale secțiilor de
votare, până cel mai târziu în preziua alegerilor. – art. 16 alin. (3) din Legea nr.
115/2015, art. 49 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, pct. 90 din Anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 52/2016.

COPIILE DE PE
LISTELE ELECTORALE COMPLEMENTARE
(art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (5)-(7) din Legea nr. 115/2015, pct. 90 din Anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 52/2016)
Copiile de pe listele electorale complementare cetăţenii Uniunii Europene cu drept
de vot care se află în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări şi au
domiciliul sau reşedinţa arondată respectivei secții de votare.
Copiile de pe listele electorale complementare cuprind numele şi prenumele
alegătorului, data şi locul naşterii, statul membru de origine, adresa la care
locuieşte în România, numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei de votare
şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului.
Copiile de pe listele electorale complementare 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, respctiv până cel mai târziu în data de 2
IUNIE 2016.
Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare, iar celălalt este
utilizat în ziua alegerilor.

Copiile de pe listele electorale complementare se semnează de primar, de
secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de şeful formaţiunii teritoriale a
Inspectoratului General pentru Imigrări.

LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE
(art. 18 alin. (1) – (3) din Legea nr. 115/2015, pct. 33 din Anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 52/2016)

Până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului, respectiv 21
APRILIE 2016, cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în
circumscripţia electorală în care au loc alegeri pot solicita primarului, pe
baza actului de identitate, înscrierea în Registrul electoral cu adresa de
reşedinţă pentru scrutinul respectiv.
Persoanele prevăzute mai sus îşi exercită dreptul de vot la scrutinul
pentru care au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de
reşedinţă numai în circumscripţia electorală unde îşi au reşedinţa și vor
figura numai în listele electorale permanente ale circumscripţiei
electorale unde îşi au reşedinţa.

LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE
(art. 18 alin. (4) – (5), art. 85 alin. (2)-(4), art. 87 din Legea nr. 115/2015)

În ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare înscrie în
lista electorală suplimentară:
 persoanele omise din lista electorală permanentă, care se prezintă la vot,
dacă au domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective și nu
au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
 cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reședința în circumscripția
electorală în care au loc alegeri, care nu au solicitat înscrierea în
Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
 membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare (inclusiv
președintele), precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul
însărcinat cu menţinerea ordinii, dacă domiciliază în unitatea
administrativ-teritorială în care se află secția de votare, iar în cazul
municipiului Bucureşti, dacă domiciliază în sectorul pentru care se
votează la secţia respectivă.

LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE
(art. 23 alin. (3) și art. 24 alin. (1) din Legea nr. 115/2015)

În ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare înscrie în
lista electorală suplimentară:
 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
următoarele documentele:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în
vigoare, privind titlul locativ, respectiv contractul de vânzare-cumpărare,
contractul de închiriere şi altele;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în
spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare
a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi
faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana
fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);
d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează
înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.

LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE
(art. 24 alin. (2) din Legea nr. 115/2015)

În ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare înscrie în
lista electorală suplimentară:
 cetăţenii Uniunii Europene care îşi schimbă adresa la care locuiesc în altă
circumscripţie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală
complementară la biroul electoral al secţiei de votare și care îşi exercită dreptul
de vot în circumscripţia electorală pe a cărei rază teritorială locuiesc.

ATENȚIE!
Persoanele sunt înscrise în lista electorală suplimentară de președintele
biroului electoral al secției de votare numai 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. – art. 85 alin. (3) și (4) din Legea nr. 115/2015
Un alegător poate fi înscris numai într-o singură listă electorală. – art. 19 din
Legea nr. 115/2015

EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ,
COPIA LISTEI ELECTORALE COMPLEMENTARE SAU DE PE LISTA
ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
(art. 91 alin. (2) din Legea nr. 115/2015)

Se utilizează la votarea cu urna specială. Extrasul se semnează de către
preşedinte şi se ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să
fie radiate din celelalte liste existente la secţie.

BIROURILE ELECTORALE
(art. 25 – 32 din Legea nr. 115/2015)

Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se înfiinţează:
 Biroul Electoral Central ;
 birouri electorale de circumscripţie județeană și biroul electoral de
circumscripție a municipiului București;
 birouri electorale de circumscripţie comunală, orășenească, municipală
şi de sector al municipiului București;
 birouri electorale ale secţiilor de votare.

BIROURILE ELECTORALE
(art. 1 din Anexa la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/H/28.03.2016, art. 25 din Legea nr.
115/2016 )

Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot.
Candidații în alegeri, soțul, soția, rudele și afinii până la gradul al doilea inclusiv
nu pot fi membri ai birourilor electorale.
În realizarea atribuțiilor ce le revin birourilor electorale, membrii acestora exercită
o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a acestei
funcții este obligatorie.
Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multor birouri
electorale.
Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării birourilor
electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.
Prin excepţie de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care
ocupă funcţii publice pot face parte din birourile electorale.

BIROURILE ELECTORALE
(art. 2 din Anexa la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/H/28.03.2016)

Reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri
în birourile electorale nu pot primi și nu pot exercita alte însărcinări în afara
celor prevăzute de Legea nr. 115/2015.
Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentanții partidelor
politice sau organizaților cetățenilor aparținând minorităților naționale care
participă la alegeri în birourile electorale pot fi înlocuiți, la cererea celor care iau propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua
votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar și în ziua alegerilor.

BIROURILE ELECTORALE
(art. 3, art. 4 și art. 9 alin. (2) din Anexa la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/H/28.03.2016)

• Lucrează în prezența majorității membrilor (prin membri se înțelege și
președinții și locțiitorii acestora) care le compun și adoptă hotărâri cu votul
majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul
președintelui este hotărâtor. Votul se exprimă deschis și poate fi numai
„pentru” sau „împotrivă”.
• Ședințele sunt conduse de președinți. În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia
sunt îndeplinite de locțiitorul său.
• Prezența la ședințe a membrilor este obligatorie. În cazuri justificate,
președinții pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la ședință
(dar trebuie să aibă în vedere să se asigure prezența majorității membrilor).
• La ședințe nu participă decât membrii birourilor electorale și personalul din
aparatul tehnic auxiliar care esigură secretariatul ședințelor; atunci când este
cazul, pot participa reprezentanții altor instituții publice având atribuții, potrivit
legii, în desfășurarea alegerilor, cu aprobarea prealabilă a biroului electoral.

BIROURILE ELECTORALE
(art. 5-8 din Anexa la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/H/28.03.2016)
•

Convocarea membrilor la ședințe se face telefonic, prin mesaj text sau prin e-mail, de
regulă cu cel puțin 6 ore înainte, cu excepția situațiilor urgente, când se face de îndată
de către președinte. În convocarea membrilor se precizează ora, motivul, locul de
desfășurare a ședinței și se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în
discuție.

•

Proiectul ordinii de zi a ședinței se propune de către președinte și se aprobă cu votul
majorității membrilor prezenți. Membrii biroului pot face propuneri pentru completarea
ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului. Dacă acestea sunt
aprobate, președintele este obligat să le supună dezbaterii, în ordinea înscrierii.

•

Membrii biroului pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt și numai după
acordarea acestuia de către președinte. Președintele poate limita sau retrage cuvântul
acordat, dacă vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuție.

•

La finalizarea dezbaterilor privind o problemă înscrisă pe ordinea de zi, președintele
sintetizează soluțiile propuse și le supune votului biroului electoral.

•

Președintele biroului asigură, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, numărarea voturilor
exprimate și consemnarea acestora în procesul-verbal de ședință.

BIROURILE ELECTORALE
(art. 9 și art. 10 din Anexa la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/H/28.03.2016)
•

Hotărârile se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia și de membrii care au
participat la adoptarea lor. Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea
hotărârii.

•

Hotărârile adoptate și măsurile dispuse se aduc la cunoștință publică sub semnătura
președintelui, prin afișare la sediul propriu, prin comunicare către părțile interesate
sau prin orice alt mijloc de publicitate, inclusiv prin postare pe internet.

•

Birourile electorale sunt obligate să țină evidența îmtâmpinărilor, contestațiilor și a
altor cereri privind procesul electoral, precum și a hotărârilor adoptate și a
măsurilor dispuse.

•

După fiecare ședință, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de ședință, care
se semnează de președinte (sau de către locțiitorul acestuia, în cazul în care a condus
ședința biroului) și de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere,
de către membrii biroului și nu poate fi făcut public.

•

În procesul-verbal de ședință vor fi consemnate: membrii biroului prezenți la ședință,
problemele îscrise pe ordinea de zi, ordinea de zi aprobată de biroul electoral, soluțiile
propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi; pe scurt, eventualele dezbateri asupra
punctelor ordinii de zi; voturile exprimate; hotărârea sau măsura adoptată pentru fiecare
punct al ordinii de zi.

BIROURILE ELECTORALE
(art. 12 și art. 13 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/H/28.03.2016)
Președinții birourilor electorale stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost
sesizate sunt de natură să fie supuse dezbaterii biroului electoral și soluționate prin
hotărâri.
Hotărârile birourilor electorale prin care se soluționează întâmpinări, contestații,
plângeri, trebuie să conțină în mod obligatoriu:
 Denumirea, numărul, adresa sediului biroului electoral, și după caz, adresa de e-mail,
numărul de telefon și/sau fax;
 Data ședinței;

 Datele de identificare ale contestatorului;
 Obiectul întâmpinării/contestației;
 Probele care au fost administrate;
 Susținerile altor părți interesate, dacă este cazul;
 Soluția dată și măsurile luate de biroul electoral, cu arătarea motivelor, de fapt și de
drept;
 Calea de atac și termenul de exercitare a acesteia;
 Semnăturile membrilor biroului electoral care au participat la sedință.

BIROUL ELECTORAL CENTRAL
(art. 39 alin. (4) din Legea nr. 115/2015)

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Biroul Electoral Central emite hotărâri care
se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin orice mijloc de publicitate.
Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate birourile
electorale din ţară, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii în
materie electorală, de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţă publică.
HOTĂRÂRILE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

pot fi consultate pe site-ul www.2016bec.ro

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ,
ORĂȘENEASCĂ, MUNICIPALĂ, DE SECTOR)
(art. 27 alin. (1) din Legea nr. 115/2015)
ATRIBUȚII TANGENTE CU ACTIVITATEA
BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE

 urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în circumscripţia electorală în
care funcţionează;
 rezolvă contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare;
 distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare buletinele de vot, ştampila de control
şi ştampilele cu menţiunea "VOTAT";
 totalizează voturile exprimate şi stabileşte rezultatul alegerilor pentru circumscripţia
electorală în care funcţionează; eliberează consilierilor şi primarului aleşi certificatul
doveditor al alegerii;
 primesc de la birourile electorale ale secţiilor de votare şi predau judecătoriilor, în a
căror rază teritorială funcţionează, buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate,
precum şi pe cele anulate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale
necesare votării.

BIROURILE ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(art. 30 alin. (1) - (3) din Legea nr. 115/2015, art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,
art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 4/H/30.03.2016, art. 1 alin. (1) din Hotărârea Biroului
Electoral Central nr. 25/Hrep/20.05.2016, pct. 79 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 52/2016 )

•
•

din comune și orașe - președinte + locțiitor + 5 membri partide
din municipii și sectoare - președinte + locțiitor + 9 membri partide

Cu 10 zile înaintea datei alegerilor, 26 MAI 2016, preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală
Permanentă (AEP), în şedinţă publică, anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la
sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, pe
funcţii, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau
reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de
sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite. Au prioritate
absolvenţii de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice şi apoi
absolvenţii de studii universitare de licenţă.

COMPLETAREA
BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(art. 1 alin. (2)-(5) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 25/Hrep/20.05.2016 )

Rezultatul tragerii la sorți se consemnează în procesele-verbale semnate de
reprezentanții AEP și președinții birourilor electorale de circumscripție județeană,
respectiv, a municipiului București, care se aduce la cunoștință publică prin afișare pe
site-ul AEP, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripție și pe site-ul
acestora.
Procesul-verbal de stabilire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a
locțiitorilor acestora, însoțit de o anexă conținând datele de contact ale acestora, se
comunică de îndată, de către birourile electorale de circumscripție județeană, sau, după
caz, municipiului București, către birourile electorale de circumscripție comunală,
orășenească, municipală sau, după caz, de sector al municipiului București, cu sprijinul
prefecților.
În cazuri de forță majoră, înlocuirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de
votare sau a locțiitorilor acestora se realizează de către AEP, prin tragere la sorți
computerizată, dintre persoanele înscrise în Corpul experților electorali.

COMPLETAREA
BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(art. 2 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 25/Hrep/20.05.2016 )

Până cel mai târziu la data de 27 MAI 2016, birourile electorale de circumscripție
comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului București vor
aduce la cunoștință publică, prin afișare la sediul biroului electoral de circumscripție, la
loc vizibil, numărul de candidați propuși de fiecare partid politic, alianță
politică/electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care
participă la alegeri în circumscripția electorală respectivă, reprezentat de numărul de
candidați ai partidului politic, alianței politice/electorale sau ai organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale la consiliul județean sau, după caz, la Consiliul
General al Municipiului București, la consiliul local, la care se adaugă, dacă este
cazul, candidatul acestora la funcția de primar, inclusiv la funcția de primar general
al municipiului București.
Până cel mai târziu la data de 26 MAI 2016, biroul electoral de circumscripție
județeană, respectiv a municipiului București, va transmite birourilor electorale de
circumscripție comunale, orășenești, municipale sau de sector al municipiului București,
numărul de candidaturi definitive pe partide politice, alianțe politice/electorale sau
organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru consiliul județean,
respectiv pentru Consiliul General al Municipiului București, precum și pentru primarul
general al municipiului București.

COMPLETAREA
BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(art. 3 și art. 4 alin. (1) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 25/Hrep/20.05.2016 )

Până cel mai târziu la data de 27 MAI 2016 ora 24.00, partidele politice, alianțele
politice/electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care au
propus liste de candidați ori propuneri de candidați pentru funcția de primar în
circumscripția respectivă vor comunica numele, prenumele, codul numeric personal și
datele de contact (număr telefonși/sau adresa de e-mail) ale reprezentanților lor către
președintele biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală ori
de sector al municipiului București.
Până cel mai târziu la data de 28 MAI 2016, președinții birourilor electorale de
circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al municipiului
București, vor completa birourile electorale ale secțiilor de votare, după cum urmează:


în PRIMA ETAPĂ – se completează cu reprezentanții partidelor politice sau ai
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar
propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului care particpă la alegeri în
circumscripția respectivă.

În cazul în care partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților
naționale a comunicat mai mulți reprezentanți, completarea se va realiza cu persoana
care reprezintă prima opțiune a acestuia/acesteia.

COMPLETAREA
BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(art. 4 alin. (1) și (4) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 25/Hrep/20.05.2016 )

 în A DOUA ETAPĂ – se completează cu câte un reprezentant al partidelor politice,
alianțelor politice/electorale sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale care particpă la alegeri în circumscripția respectivă, în ordinea numărului
de candidați propuși la consiliul județean sau, după caz, la Consiliul General al
Municipiului București, la consiliul local, la care se adaugă, dacă este cazul,
candidatul acestora la funcția de primar, inclusiv la funcția de primar general al
municipiului București.

Dacă la ierarhizarea prevăzută mai sus mai multe partide politice, alianțe
politice/electorale sau organizații cetățenilor aparținând minorităților naționale nu pot fi
departajate întrucât au același număr de candidați, ordinea de completare va fi stabilită
prin tragere la sorți.
În cazul în care partidul politic, alianța politică/electorală sau organizația cetățenilor
aparținând minorităților naționale a comunicat mai mulți reprezentanți, completarea se va
realiza cu persoana care reprezintă prima opțiune a acestuia/acesteia.

COMPLETAREA
BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(art. 4 alin. (1)-(3) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 25/Hrep/20.05.2016 )

Dacă numărul de reprezentanți comunicat de către partidele politice, alianțele
politice/electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care
participă la alegeri în circumscripția respectivă este mai mic decât numărul membrilor
biroului electoral al secției de votare, operațiunea de desemnare a reprezentanților se
repetă până la ocuparea tuturor locurilor. La această fază participă numai partidele
politice, alianțele politice/electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților
naționale care au propus mai mulți reprezentanți pentru același birou (pot avea cel mult 3
reprezentanți în același birou electtoral al secției de votare).
ATENȚIE! Alianța politică sau electorală, participantă la alegeri, indiferent de
componența acesteia, participă la procedura de completare în a doua etapă.
Un partid politic, alianță politică/electorală, organizație a cetățenilor aparținând
minorităților naționale este considerat participant la alegeri în circumscripția
respectivă, dacă are cel puțin un candidat în circumscripția respectivă pentru
oricare din funcțiile de primar, consilier local, consilier județean sau consilier în
Consiliul General al Municipiului București.

COMPLETAREA
BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(art. 4 alin. (5) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 25/Hrep/20.05.2016 )

Președinții birourilor electorale de circumscripție vor aduce la cunoștința partidelor
politice, alianțelor politice/electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale data, ora și locul efectuării procedurii de completare a birourilor electorale ale
secțiilor de votare.
Admiterea de contestații asupra componenței birourilor electorale ale secțiilor de
votare după data la care s-a realizat completarea nu va afecta valabilitatea
operațiunilor de completare a secțiilor de votare. În aceste cazuri, se va proceda la
înlocuirea reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de votare.

SECŢIILE DE VOTARE
Operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate
conform Legii nr. 208/2015. – art. 120 din Legea nr. 208/2015
La aceeaşi secţie de votare alegătorii votează pentru consiliul local,
consiliul judeţean şi pentru primar. – art. 15 alin. (1) din Legea nr. 115/2015
În municipiul Bucureşti, la aceeaşi secţie de votare, alegătorii votează
pentru consiliul local al sectorului, pentru primarul sectorului, pentru
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru primarul
general al municipiului Bucureşti. – art. 15 alin. (2) din Legea nr. 115/2015

AMENAJAREA SECŢIILOR DE VOTARE

Fiecare secţie de votare trebuie să posede un număr suficient de cabine,
urne şi ştampile de votare, care se asigură de către primari.
Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care îşi desfăşoară
activitatea preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii
acestuia. – art. 81 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015
În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. – art. 91 alin.
(1) din Legea nr. 115/2015

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
(art.1 alin. (1)-(4) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 17/Hrep/06.05.2016)

Pot vota prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de alegători:
1. Persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, la cererea scrisă a
acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de
invaliditate.

Cererea de votare prin intermediul urnei speciale poate fi depusă prin orice mijloace,
trebuie datată și semnată olograf și va cuprinde numele, prenumele, codul numeric
personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate.
Aceştia pot depune cereri numai la secţia de votare la care este arondat imobilul unde
solicită să se deplaseze urna specială, sub condiţia de a avea domiciliul sau reşedinţa în
localitatea sau sectorul municipiului București în care se află secția de votare.
Pot depune cereri și alegătorii care, la data scrutinului, sunt internați într-o unitate sanitară
publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte
sociale publice sau private.

Pot depune cereri și cetățenii Uniunii Europene aflați în aceeași situație, sub condiția
îndeplinirii, după caz, a cerințelor prevăzute de art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1) sau art. 24
alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
(art.1 alin. (5) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 17/Hrep/06.05.2016)

IMPORTANT: Dacă se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale
de mai mult de 200 de persoane internate într-o unitate sanitară publică sau privată,
cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau
private, cererile pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, până la ora 20.00, la mai
multe secții de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin
decizie a biroului electoral de circumscripție a unității administrativ-teritoriale pe raza
căreia se află imobilul unde acestea sunt internate, sau a biroului electoral al sectorului
municipiului București, după caz.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
(art. 2 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 17/Hrep/06.05.2016)

Cererile se aprobă de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
Pentru soluționarea cererilor, președintele biroului electoral al secției de votare va
analiza orice acte medicale sau alte acte oficiale anexate în copie cererii de exercitare a
dreptului la vot prin intermediul urnei speciale din care să rezulte că persoanele respective
sunt netransportabile, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma
„persoană netransportabilă”.
În soluționarea cererilor de exercitare a dreptului de vot prin intermediul urnei speciale,
președintele biroului electoral al secției de votare poate să întreprindă și alte
verificări, apelând la orice mijloace de informare, în cazul în care în înscrisurile anexate
cererii se precizează doar un cod de boală sau de invaliditate, urmând ca pe baza acestor
informații să apreciaţi, în măsura posibilului pentru o persoană informată în mod rezonabil,
asupra compatibilității bolii cu posibilitatea de autodeplasare a alegătorului.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
(art. 91 din Legea nr. 115/2015)

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba ca o echipă formată din
cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul
necesar votării - ştampilă cu menţiunea "VOTAT" şi buletine de vot - la locul unde se află
alegătorul, pentru a se efectua votarea. Urna specială poate fi transportată numai de
membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne.

Votarea prin intermediul urnei speciale se face 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. Extrasul se semnează de către preşedinte şi se ştampilează, iar persoanele
cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
(art. 91 din Legea nr. 115/2015)

Președintele biroului electoral al secției de votare ia măsuri pentru preînregistrarea
în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal a
codurilor numerice personale ale alegătorilor care au formulat cerere pentru a vota prin
intermediul urnei speciale, urmând ca acestea să fie înregistrate definitiv la întoarcerea în
localul de vot a echipei care s-a deplasat cu urna specială, pe baza semnăturilor în
extrasul de pe pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau
de pe lista suplimentară existente la secţia respectivă, după caz.
ATENȚIE !
Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de votare să se deplaseze cu o
urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la secţia de votare potrivit legii, veţi
solicita operatorului să verifice dacă persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul
de vot în aceeaşi zi.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
(art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 18H/20.04.2016)

2. Persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele
care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile
electorale și care au domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială, iar în
cazul municipiului București, în sectorul pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de
deținere.
Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris de aceste persoane, se
datează şi se semnează olograf și vor cuprinde numele, prenumele, data nașterii, codul
numeric personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate. Cererile se depun la
directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deținere, cel mai târziu în preziua votării.
Directorul penitenciarului sau al locului de deținere asigură depunerea cererilor întocmite
la biroul electoral al secției de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul
sau locul de deținere respectiv, cel mai târziu în ziua votării, până la ora 10.00.

IMPORTANT: În cazul în care într-un penitenciar se solicită exercitarea dreptului de vot
prin intermediul urnei speciale de mai mult de 200 de persoane aflate în detenție, cererile
de votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării,
până la ora 2000, la mai multe secții de votare din localitatea în care se află penitenciarul,
stabilite prin decizie a biroului electoral de circumscripție a unității administrativ-teritoriale
pe raza căreia se află penitenciarul, sau a biroului electoral al sectorului municipiului
București, după caz.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
(art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 18H/20.04.2016)

În ziua votării, echipa biroului electoral al secției de votare se deplasează cu urna
specială și cu o ștampilă cu mențiunea „VOTAT”, buletine de vot și timbre
autocolante necesare pentru a se efectua votarea în spațiul anume amenajat pentru
votare din cadrul penitenciarului sau al locului de detenție, care trebuie să beneficieze de
dotări minime pentru asigurarea secretului votului.
Persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care
execută o pedeapsă privativă de libertate pot vota numai în baza unui act sau
document de identitate valabil. În acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de
detenție, după caz, îi eliberează temporar, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul
sau documentul de identitate valabil aflat în dosarul individual.
Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare vor dispune aceleaşi măsuri
ca în cazul persoanelor netransportabile din cauză de boală sau invaliditate.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
(art. 2 și 3 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 18/H/20.04.2016)

3. Persoanele asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu, care formulează o
cerere în acest sens către biroul electoral al secției de votare la care sunt arondate potrivit
domiciliului. Cererea trebuie însoțită de o copie a hotărârii judecătorești în baza căreia s-a
dispus măsura arestului la domiciliu.
Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare vor dispune aceleaşi măsuri
ca în cazul persoanelor netransportabile din cauză de boală sau invaliditate.

IMPORTANT:
Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de
votare.
Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare au obligaţia de a dispune măsurile
necesare, astfel încât la ora încheierii votării, respectiv ora 2100, urna specială să se afle
în sediul biroului electoral al secției de votare.

4 IUNIE 2016 – PREZIUA VOTĂRII
Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare primesc de la primar,
respectiv biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală, pe
bază de proces-verbal, următoarele:
 un exemplar al listei electorale permanente
 două exemplare ale copiei de pe lista electorală complementară
 formularele listelor electorale suplimentare și a extraselor de pe lista electorală
permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista electorală
suplimentară;
 buletinele de vot
 ştampilele cu menţiunea „VOTAT"
 ştampila de control
 tuş, tuşiere
 timbrele autocolante
 tipizatele proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării
 alte tipizate utilizate în procesul de votare.
După primirea şi verificarea materialelor, trebuie să le sigilaţi, acestea urmând a fi
păstrate, până la transportul lor în localurile secţiilor de votare, într-un singur spaţiu pus la
dispoziţie de primar.

OPERAŢIUNI PREMERGĂTOARE ZILEI ALEGERILOR
(art. 81 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, art. 9 alin. (1) din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente
nr. 9/2015, cu modificările şi completările ulterioare)

În calitate de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare trebuie:
 să vă prezentaţi la sediul secţiei de votare la ora 18.00;
 să verificaţi calitatea de membru al biroului electoral al secţiei de votare a locţiitorului
şi a reprezentanţilor formaţiunilor politice, prezenţi la sediul secţiei de votare, prin
confruntarea datelor înscrise în procesul-verbal de constituire sau de completare cu
cele înscrise în actele de identitate ale acestora;
 să verificaţi decizia prin care a fost desemnat operatorul de calculator, prezent la
sediul secţiei de votare, precum şi actul de identitate al acestuia;
 să afişaţi la sediul secţiei de votare, într-un loc vizibil, câte un buletin de vot din
fiecare categorie, vizat şi anulat, de către președintele biroului electoral de
circumscripție; să dispuneţi măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi
corectitudinii operaţiunilor de votare;
 să vă asiguraţi că localul secţiei de votare posedă un număr suficient de urne de vot
şi cabine de vot, precum şi o urnă specială de vot;
 să vă asigurați de buna funcționare a Sistemului informatic de monitorizare a
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, prin intermediul operatorului de
calculator;

OPERAŢIUNI PREMERGĂTOARE ZILEI ALEGERILOR
(art. 81 alin. (2)-(4) Legea nr. 115/2015)

 să dispuneţi, unde este cazul, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de
orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare; operaţiunea se va realiza prin
persoanele desemnate de primar în acest scop, în cel mult 2 ore de la comunicare;
 să dispuneţi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot;
 la plecare, să sigilaţi intrarea în localul de vot cu o bandă de hârtie pe care aţi aplicat
în prealabil ştampila de control.
IMPORTANT:
Cabinele şi urnele de vot trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care îşi desfăşoară
activitatea preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii acestuia. (art. 81
alin. (2) din Legea nr. 115/2015).
ESTE INTERZISĂ părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ştampile cu
menţiunea „VOTAT”, buletine de vot sau liste electorale.

5 IUNIE 2016 – INTERVALUL ORAR 06.00-07.00
(art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015)

În intervalul orar 0600 – 0700 trebuie să efectuaţi următoarele operaţiuni, în ordinea de mai
jos:
 să verificaţi în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare şi,
după caz, a persoanelor acreditate:
• urnele fixe
• urna specială
• existenţa listelor electorale
• existenţa buletinelor de vot
• ștampila de control
• ştampilele cu menţiunea „VOTAT
• Tuşierele
• timbrele autocolante
 să închideți și să sigilați urnele, prin aplicarea ștampilei de control, după încheierea
operațiunilor de mai sus;

5 IUNIE 2016 – INTERVALUL ORAR 06.00-07.00
(art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015)

În intervalul orar 0600 – 0700 trebuie să efectuaţi următoarele operaţiuni, în ordinea de mai
jos:
 să consemnaţi în procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votării la nivelul
secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare
şi, după caz, a persoanelor acreditate:

•

numărul buletinelor de vot primite – pct. e;

•

numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” – pct. i;

 să asiguraţi aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot,
pe măsură ce deschideţi pachetele sigilate cu buletinele de vot

 să luaţi măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii, inclusiv în
afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot,
precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 500 m
 să aduceţi la cunoştinţă publică măsurile dispuse, prin afişare la loc vizibil şi, dacă
acestea sunt de natură administrativă, să le comunicaţi primarului unității administrativteritoriale pentru a fi duse la îndeplinire.

ACREDITAREA PENTRU OBSERVAREA ALEGERILOR
(art. 121 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 și art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.
15/Hrep/26.04.2016)

IMPORTANT: Începând cu ora 0600 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, persoanele acreditate pot asista la operaţiunile
electorale numai dacă prezintă actul de identitate şi documentul de acreditare, care este
valabil şi în copie.

Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea
alegerilor, având numai dreptul de a vă sesiza în scris neregularităţile constatate.
Persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit de dumneavoastră.
Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de
acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul
electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei
respective din secţia de votare.

ACREDITAREA PENTRU OBSERVAREA ALEGERILOR
(art. 1-4 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 15/Hrep/26.04.2016)

Acreditarea observatorilor străini și a delegaților mass-mediei străini se
efectuează de către Biroul Electoral Central – acreditarea este valabilă la orice birou
electoral constituit pentru alegerile locale din anul 2016.
Acreditarea observatorilor interni ai organizațiilor neguvernamentale se efectuează
de către biroul electoral de circumscripție județeană sau biroul electoral de
circumscripție a municipiului București – acreditarea este valabilă la toate secțiile de
votare de pe raza circumscripției electorale județene sau a municipiului București.
Acreditarea permite accesul și staționarea titularului în locurile publice din zona de votare
sau în localul de vot, precum și să asiste la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea
voturilor și la întocmirea proceselor-verbale.
Reprezentanții mass-media români au acces în secția de votare pe baza actului de
identitate și a legitimației de jurnalist.
Acreditarea societăților comerciale sau a organizațiilor neguvernamentale care au
în obiectul lor de activitate realizarea de sondaje de opinie sunr acreditare de către
Biroul Electoral Central.
Operatorii de sondaj de opinie nu au acces în interiorul localului de vot.

ACREDITAREA DELEGAȚILOR PARTIDELOR
PENTRU NUMĂRAREA VOTURILOR
(art. 93 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, art. 5 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.
15/Hrep/26.04.2016, pct. 91 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 52/2016)

La numărarea voturilor pot participa, ca delegaţi, reprezentanţii tuturor partidelor
politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul
electoral al secţiei de votare.
Acreditarea delegaţilor se face de către birourile electorale de circumscripţie
comunală, orăşenească, municipală sau de sector, după caz, la cererea scrisă a
conducerilor organizaţiilor judeţene ale partidelor politice, alianţelor politice şi
alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
făcută cu cel puţin două zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 3
IUNIE 2016.

Cererea trebuie să cuprindă: numele și prenumele reprezentanților, seriile și
numerele actelor de identitate ale acestora și secțiile de votare pentru care se
solicită acreditarea, putând fi nominalizat un singur reprezentant pentru o secție
de votare.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 7.00-21.00
(art. 84, art. 85 alin. (1), art. 87 din Legea nr. 115/2015)

VOTAREA începe la ora 700 şi se încheie la ora 2100. Trebuie să afişaţi la loc vizibil la
sediul secţiei de votare ora la care începe, respectiv se încheie votarea.
Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea
unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală
complementară.

EXCEPȚII:
Preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi personalul
tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu menţinerea ordinii votează la secţia de votare
unde îşi îndeplinesc atribuţiile, dacă domiciliază sau au reşedinţa în unitatea
administrativ-teritorială.
Pentru municipiul Bucureşti, persoanele sus-menţionate votează la secţia de votare unde
îşi îndeplinesc atribuţiile numai dacă domiciliază sau au reşedinţa în sectorul pentru
care se votează în secţia respectivă. În cazul în care nu domiciliază în sectorul
respectiv, aceste persoane vor vota la secţia de votare corespunzătoare domiciliului lor.
Aceste persoane trebuie să fie înscrise de către preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare în lista suplimentară şi trebuie să fie radiate din lista electorală
permanentă existentă la secţia de votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea
preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, transmisă prin Sistemul informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 7.00-21.00
(art. 81 alin. (5), art. 83 alin (5) și (6), art. 108 lit. t) din Legea nr. 115/2015)

În afara membrilor biroului electoral al secţiei de votare, operatorilor de calculator ai
biroului electoral al secţiei de votare, candidaţilor, persoanelor acreditate potrivit legii,
precum şi reprezentanţilor mass-mediei români şi străini, nicio altă persoană nu poate
staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul
necesar pentru votare.
Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor însărcinate cu
menţinerea ordinii, persoanelor acreditate şi operatorilor de sondaj ai institutelor de
sondare ai opiniei publice sau ai societăţilor comerciale ori organizaţiilor
neguvernamentale să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă
electorală.
Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri
în jurul localului secţiei de votare este interzisă.
Pentru menţinerea ordinii în localul secţiei de votare şi în împrejurimile acestuia,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are la dispoziţie mijloacele de ordine
necesare, puse la dispoziţie prin grija prefecţilor.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 7.00-21.00
(art. 85 alin. (2), art. 88 și art. 127 din Legea nr. 115/2015)

Alegătorii au acces în sala de vot în serii corespunzătoare numărului cabinelor de vot.
Fiecare alegător prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate,
operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, care înscrie codul
numeric personal al alegătorului în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot
şi de prevenire a votului ilegal.
Atenție: Dreptul de vot se exercită în baza actului de identitate valabil în ziua votării. În
acest sens, se va proceda la verificarea termenului de valabilitate a actului de
identitate al alegătorului.
Candidaţii şi alegătorii au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la
vot. În asemenea cazuri, identitatea celui în cauză se stabileşte de preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare prin orice mijloace. În cazul în care contestaţia este
întemeiată, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îl opreşte de la vot pe
alegătorul contestat, consemnează faptul într-un proces-verbal şi sesizează autorităţile
poliţieneşti.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 7.00-21.00
(Circulara Biroului Electoral Central nr. 959/C/24.05.2016)

 În cazul în care, urmare a verificării actului de identitate al alegătorului prin Sistemului
informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV – sistemul
instalat pe tableta pe care o folosește operatorul de calculator din secția de votare), mesajul
primit este
”alegătorul ......................................................, cu CNP ................., este înscris în lista electorală
(Se trec numele şi prenumele.)
permanentă a acestei secţii de votare la poziţia nr. .......... ."

ne aflăm în situația tipică în care alegătorul nu a fost semnalat cu vreo interdicție asupra
exercitării dreptului de vot și este arondat la acea secție de votare, urmând a-și exercita fără
probleme dreptul de vot. Poziția indicată de sistem va ușura identificarea acestui alegător în
listă, pentru ca să semneze în dreptul numelui său și pentru a primi ștampila și buletinul de vot.
 Dacă, urmare a verificării prin SIMPV, mesajul primit este
"Persoana cu CNP ......................... nu a împlinit vârsta de 18 ani"
Ne aflăm în situația în care alegătorul nu are vârsta legală pentru a vota și va fi oprit de la
votare.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 7.00-21.00
(Circulara Biroului Electoral Central nr. 959/C/24.05.2016)

 Dacă, urmare a verificării prin SIMPV, mesajul primit este
”Persoana .............................., cu CNP ..................., figurează cu dreptul de vot interzis!”
(Se trec numele şi prenumele.)

Ne aflăm în situația în care alegătorul are o interdicție legală pentru a vota și va fi oprit de la
votare.
 Dacă, urmare a verificării prin SIMPV, mesajul primit este
”Alegătorul ......... .............., cu CNP .............., este înscris în lista electorală permanentă
(Se trec numele şi prenumele)
a Secţiei de votare nr. .......... din localitatea ...................., judeţul ................... ."
Ne aflăm în situația în care un alegător se află într-o altă secție decât cea unde este arondat
potrivit domiciliului/reședinței (dacă a făcut o solicitare în acest sens).
Președintele biroului electoral al secției de votare va verifica dacă alegătorul nu este
într-una din situațiile excepționale prevăzute de lege în care poate vota în alta secție decât cea
în care este arondat.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 7.00-21.00
(Circulara Biroului Electoral Central nr. 959/C/24.05.2016)

Astfel, dacă:

1. Alegătorul este o persoană care își desfășoară activitatea în acea secție de votare (este
președinte, locțiitor, membru din partea partidelor, personal care asigură paza respectivei secții
de votare, operator de calculator din acea secție) și are domiciliul/reședința în unitatea
administrativ-teritorială (în cazul Bucureștiului în sectorul) în care se află secția, va putea vota și
va fi înscris în lista electorală suplimentară. (art. 87 din Legea nr.115/2015)
2. Dacă din verificarea actului de identitate, rezultă că potrivit actului de identitate alegătorul
are domiciliul la o adresa arondată secției de votare respective (este greșit trecut în SIMPV la o
altă secție) va putea vota și va fi înscris în lista electorală suplimentară. (art. 85 alin. (4) lit. d) din
Legea nr.115/2015)
3. Dacă din verificarea actului de identitate rezultă că deși alegătorul are domiciliul la o adresă
care nu e arondată respectivei secții de votare (chiar dacă ea este în altă localitate sau chiar în alt
județ), el are dovada de reședință (viză de flotant) valabilă, indiferent de data eliberării
acesteia, care arată că și-a stabilit legal reședința la o adresă arondată secției de votare
respective, va putea vota și va fi înscris în lista electorală suplimentară. (art. 18 alin. (4) din
Legea nr.115/2015)

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 700-2100
(Circulara Biroului Electoral Central nr. 959/C/24.05.2016)

În cazul în care un alegător aflat într-una dintre situațiile prezentate anterior (pct. 1, 2 și 3)
primește acordul de a vota și este înscris în lista electorală suplimentară, operatorul de
calculator va apăsa butonul ”validat cu acordul președintelui”, care va marca în SIMPV că
alegătorul și-a exercitat dreptul de vot, iar președintele biroului electoral al secției de votare
unde alegătorul este arondat va fi notificat de către sistemul informatic în acest sens şi va radia
persoana respectivă din lista electorală permanentă [art. 85 alin. (4) lit. d) din Legea
nr.115/2015].
În cazul în care alegătorul pentru care s-a primit mesajul de mai sus nu se află într-una dintre
aceste situații, el va fi îndrumat să se deplaseze la secția de votare arătată în mesaj. [art. 85 alin.
(4) lit. b) din Legea nr.115/2015].

Atenție: pe acest sistem există posibilitatea ca orice secție de votare din țară să primească astfel
de notificări (că un alegător arondat acolo a votat legal în altă secție), care determină obligația
președintelui biroului electoral al secției de votare de a-l radia din lista electorală permanentă
(complementară, după caz).
Radierea se face prin tăierea poziției respective, a numelui și prenumelui alegătorului cu o linie
orizontală.
Pentru buna desfășurare a procedurilor de radiere, se va solicita cel puțin o dată pe oră
operatorului de calculator să comunice dacă nu au mai fost transmise notificări de radiere a
unor persoane.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 7.00-21.00
(Circulara Biroului Electoral Central nr. 959/C/24.05.2016)

Dacă, urmare a verificării prin SIMPV, mesajul primit este
" Persoana cu CNP .............................. nu este înscrisă în listele electorale permanente”
Ne aflăm în situația în care un alegător este omis din lista electorală permanentă (din baza de
date la nivel național) și, dacă urmare a verificării actului de identitate, președintele secției de
votare constată că acesta are adresa de domiciliu/reședință arondată la respectiva secție de
votare, va putea vota și va fi înscris în lista electorală suplimentară. [art. 85 alin. (4) lit. d) din
Legea nr.115/2015].
Dacă, urmare a verificării prin SIMPV, mesajul primit este
”Alegătorul ................................,cu CNP ........................., figurează că a fost înscris în
(Se trec numele şi prenumele.)
SIMPV la Secția de votare nr. ............ din localitatea ...................., judeţul ...................., la ora
.............. ." , pentru cetățenii români sau,
după caz
”Alegătorul ............................................... ……………………………………………………
(Se trec numele şi prenumele.)
(Se trec data naşterii şi
statul membru al Uniunii Europene.)
figurează că a fost înscris în SIMPV, la Secţia de votare nr. .......... din localitatea ....................,
judeţul ....................,la ora ....................." pentru cetățenii Uniunii Europene

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 7.00-21.00
(Circulara Biroului Electoral Central nr. 959/C/24.05.2016)

președintele biroului electoral al secției de votare va efectua următoarele operațiuni:
Va aduce la cunoștință alegătorului că SIMPV a semnalat împrejurarea că și-a mai exercitat o
dată dreptul de vot la aceste alegeri și că fapta unei persoane care votează de două sau mai
multe ori constituie infracțiunea de fraudă la vot prevăzută de art. 387 alin. (1) lit. b) din Codul
Penal și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării
unor drepturi. (art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotărârea B.E.C nr. 59/H/18.05.2016)
În cazul în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-și exercita dreptul de vot, chiar și după ce i
s-au făcut precizările de mai sus va apela, folosind telefonul care i-a fost pus la dispoziție de
către STS, serviciul 112 și va solicita să i se facă legătura cu secția de votare cu numărul și din
județul arătate în mesaj. (art. 1 alin. (1) lit. b) din Hotărârea B.E.C nr. 59/H/18.05.2016)
Va solicita președintelui biroului electoral al secției de votare cu care i s-a făcut legătura să îi
confirme dacă alegătorul pentru care s-a primit mesajul a semnat în lista electorală
permanentă, complementară sau suplimentară, după caz. (art. 1 alin. (1) lit. c) din Hotărârea
B.E.C nr. 59/H/18.05.2016)
În cazul în care președintele biroului electoral al secției de votare apelate a comunicat faptul că
nu există nici o semnătură în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, președintele
biroului electoral al secției de votare va permite exercitarea dreptului de vot, iar operatorul de
calculator din secție va apăsa butonul „validat cu acordul președintelui”. (art. 1 alin. (2) din
Hotărârea B.E.C nr. 59/H/18.05.2016)

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 7.00-21.00
(Circulara Biroului Electoral Central nr. 959/C/24.05.2016)

În cazul în care președintele biroului electoral al secției de votare apelate comunică faptul că în
dreptul alegătorului în cauză există o semnătură în lista electorală, i se va permite să voteze
numai după ce va completa și semna împreună cu președintele biroului electoral al secției de
votare și operatorul de calculator din secție, procesul-verbal al cărui formular este prevăzut în
anexa nr. 1 la Circulara Biroului Electoral Central nr. 959/C/24.05.2016. După semnarea
documentului operatorul de calculator din secție va apăsa butonul „validat cu acordul
președintelui”. (art. 1 alin. (3) din Hotărârea B.E.C nr. 59/H/18.05.2016)
După semnarea procesului-verbal și exercitarea dreptului de vot de către alegător, președintele
biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului, va comunica
existența acestei situații personalului care asigură paza secției de votare, acesta urmând să
anunțe incidentul pe cale ierarhică.

Anexa 1 la Circulara Biroului Electoral Central nr. 959/C/24.05.2016

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 7.00-21.00
(Circulara Biroului Electoral Central nr. 959/C/24.05.2016)

Atenție: În toate situațiile, indiferent de mesajul dat de aplicația SIMPV, aceasta permite ca
președintele biroului electoral al secției de votare, care este persoana învestită cu o funcție ce
implică autoritatea de stat, să poată, ca urmare a analizării la fața locului a documentelor ce îi
sunt aduse la cunoștință de către alegători, să ia decizia de a permite alegătorului să își exercite
dreptul de vot, chiar dacă SIMPV dă mesaje care ar determina oprirea de la vot a alegătorului.
Președintele este cel care poate, asumându-și răspunderea interpretării legii la situația de fapt cu
care este sesizat să ia decizia de a cere operatorului să apese butonul ”validat cu acordul
președintelui”, care va permite înscrierea ca votant a acestuia, indiferent de mesajul transmis de
sistem.
În toate situațiile în care se va lua o astfel de decizie, se va proceda, în prealabil, la completarea
formularului pentru consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV și semnarea
acestuia de către operatorul de calculator și președintele secției de votare, formular prevăzut în
anexa nr. 2 la prezenta adresă (anexa nr. 4 la Hotărârea A.E.P. nr. 9/2015, așa cum a fost
modificată prin Hotărârea A.E.P. nr. 15/2016).
După terminarea alegerilor, sistemul va fi auditat și se vor analiza toate cazurile în care s-a luat
decizia de a se trece peste mesajele din SIMPV cu argumente de fapt sau de drept.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 7.00-21.00
(art. 22 alin. (7) din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015,
cu modificările şi completările ulterioare)

Deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea
dreptului de vot se vor consemna în scris în Formularul privind consemnarea cazurilor deosebite
semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului
ilegal.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 7.00-21.00
(art. 86 și art. 85 alin. (5) din Legea nr. 115/2015)

IMPORTANT: Dacă veți constata că un alegător, din motive bine întemeiate, nu poate semna în
copia de pe lista electorală permanentă, în lista electorală suplimentară ori în copia de pe lista
electorală complementară, după caz, veţi face o menţiune în acestea, confirmată prin semnătura
dumneavoastră şi a încă unui membru al biroului electoral al secţiei de votare.
ATENȚIE !
Tableta nu părăsește sediul secției de votare!
Disfuncţionalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a
votului ilegal nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării. În această situaţie,
alegătorii prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de
calculator sau membrului biroului electoral al secţiei de votare desemnat de dumneavoastră, care
consemnează pe suport electronic sau de hârtie, după caz, codurile numerice personale ale
alegătorilor şi ora la care s-au prezentat la vot. Prevederile art. 85 alin. (4) – (12) din Legea nr.
115/2015 se aplică în mod corespunzător.
Dumeavoastră veţi consemna într-un proces-verbal durata disfuncţionalităţii Sistemului
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
Trebuie să notificaţi telefonic biroului electoral ierarhic superior atât apariţia, cât şi încetarea
disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a
votului ilegal.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 700-2100
(art. 25 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificările și completările
ulterioare)

Pe perioada de disfunționalitate a SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcțional,
alegătorii prezintă actele de identitate operatorului de calculator care consemnează în aplicație,
în modul off-line, codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot.
Pe perioada de disfunționalitate a SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este nu este
funcțional, alegătorii prezintă actul de identitate membrului biroului electoral al secției de votare
desemnat de dumneavoastră, care consemnează în formularul tipizat codurile numerice
personale ale alegătotilot și ora la care s-au prezentat la vot.
După încetarea disfuncționalității terminalului informatic sau după înlocuirea acestuia de către
Serviciul de Telecomunicații Speciale, până la ora 21.00 a zilei votării, operatorul de calculator va
introduce codurile numerice personale ale alegătorilor care s-au prezentat la vot pe perioada
disfuncționalității.
În cazul în care codurile numerice personale ale alegătorilor au fost înscrise off-line în aplicație de
către operatorul de calculator, după încetarea disfuncționalității acestea sunt transmise automat
către Sistemul informatic central.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 700-2100
(art. 25 și art. 26 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificările și
completările ulterioare)

Rezultatul verificării pentru fiecare alegător care a votat pe durata disfuncționalității SIMPV va fi
adus la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare și a membrilor acestuia de
către operatorul de calculator și va fi consemnat în formularul de înscriere a codurilor numerice
personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata SIMPV.
În situația în care terminalul informatic este încă nefuncțional la momentul încheierii procesuluiverbal de consemnare a rezultatelor votării, cele 2 tipuri de formulare (procesul-verbal pentru
constatarea disfuncționalității SIMPV și formularul de înscriere a codurilor numerice personale
ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata SIMPV) vot fi predate reprezentanților Autorității
Electorale Permanente, aflați la sediile birourilor electorale județene sau al biroului electoral al
municipiului București.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 700-2100
ÎNMÂNAREA BULETINULUI ŞI A ŞTAMPILEI DE VOT (art. 85 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 115/2015)
Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean, precum şi a primarului, fiecare alegător are
dreptul la câte un singur vot. [art. 3 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
Dumneavoastră sau membrul biroului electoral al secţiei de votare desemnat de dumneavoastră
veţi încredinţa alegătorului, în baza semnăturii în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista
electorală complementară:
 buletinele de vot;
 ştampila cu menţiunea „VOTAT”.
INTRAREA ÎN CABINA DE VOT ŞI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT (art. 87 alin. (12), art. 90 alin.
(1) și art. 108 lit. o) din Legea nr. 115/2015)

După ce alegătorul primeşte buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”, va intra în cabina
de vot pentru a-şi exercita dreptul de vot.
Alegătorii votează separat în cabine închise.
Fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul
exercitării dreptului de vot constituie contravenţie.
Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
Dacă este cazul, puteţi lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se
prelungească nejustificat.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 700-2100
IMPORTANT: Dacă alegătorul, din motive temeinice, constatate de dumneavoastră, nu poate să
voteze singur, acesta are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l
ajuta. Însoţitorul nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al
secţiei de votare sau al candidaţilor. (art. 90 alin. (2) din Legea nr. 115/2015)
INTRODUCEREA BULETINULUI DE VOT ÎN URNĂ (art. 85 alin. (8)-(10) din Legea nr. 115/2015)
După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila
de control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greşită a
buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.
În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat,
acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot.
În acest caz, reţineţi şi anulaţi buletinul de vot iniţial, urmând să faceţi menţiunea corespunzătoare
în procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2016.
RESTITUIREA ŞTAMPILEI DE VOT, APLICAREA ŞTAMPILEI SAU TIMBRULUI AUTOCOLANT,
RESTITUIREA ACTULUI DE IDENTITATE, PĂRĂSIREA SECŢIEI DE VOTARE (art. 85 alin. (11) din Legea
nr. 115/2015)
Alegătorul vă va restitui ştampila cu menţiunea „VOTAT”. Aplicaţi pe actul de identitate al
alegătorului ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi înscrieți data scrutinului sau, după caz, aplicaţi pe
cartea de identitate un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi înscrieți data scrutinului.
Restituiţi alegătorului actul/cartea de identitate. Alegătorul va părăsi secţia de votare.

DESFĂŞURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 700-2100
IMPORTANT:

 În timpul operaţiunilor de votare se pot face întâmpinări cu privire la aceste operaţiuni. Biroul
electoral al secţiei de votare hotărăşte de îndată asupra întâmpinărilor formulate. Împotriva
soluţiei date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula contestaţii în scris. Contestaţiile se
prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care eliberează depunătorului o
dovadă de primire. (art. 95 din Legea nr. 115/2015)
 În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat,
acesta 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. (art. 85 alin. (10) din
Legea nr. 115/2015)

SUSPENDAREA VOTĂRII
(art. 89 din Legea nr. 115/2015)
Puteți suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depăşi o oră şi trebuie
anunţată prin afişare la uşa localului de vot cu cel puţin o oră înainte.
Durata tuturor suspendărilor nu poate depăşi două ore.
În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi celelalte documente şi
materiale ale biroului electoral al secţiei de votare vor rămâne sub pază permanentă.
În timpul suspendării membrii biroului nu pot părăsi sala de votare în acelaşi timp.
Candidaţii şi persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligați să părăsească sala de
votare pe timpul suspendării operaţiunilor.

ÎNCHEIEREA VOTĂRII
(art. 92 din Legea nr. 115/2015)
La ora 2100 declarați votarea încheiată şi dispuneți închiderea localului secţiei de vot.
La ora 2100, urna specială trebuie să se afle în localul secţiei de vot.
IMPORTANT: Alegătorii care la ora 2100 se află în în localul secţiei de vot pot să îşi exercite dreptul
de vot.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
(art. 93 alin. (1) din Legea nr. 115/2015)

După încheierea votării și închiderea sălii unde se votează, dumneavoastră, în prezenţa membrilor
biroului electoral, trebuie:
 să verificați starea sigiliilor de pe urnele de votare;
 să sigilați fanta urnelor de votare;
 să introduceți ştampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea
ştampilei de control a secţiei de votare;
ATENȚIE!
Dispariţia uneia sau mai multor ştampile de vot se consemnează la pct. i) al procesului-verbal de
consemnare a rezultatelor votării pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul
2016.
 să anulați buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a
menţiunii „ANULAT”, şi să aplicați ştampila de control a secţiei de votare;
 să înscrieți menţiunea „ANULAT”, o singură dată, pe fiecare dintre pachetele cu buletine de vot
intacte, în cazul în care acestea există, şi să aplicați ştampila de control a secţiei de votare;
 să stabiliţi numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
 să stabiliţi numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale existente în secţia de votare.
 să stabiliţi numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
(art. 93 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 60/H/20.05.2016)

 să desigilați urnele, una câte una, şi să numărați voturile găsite în acestea;
 să evidenţiaţi separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul local,
primar, consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul
general al municipiului Bucureşti;
IMPORTANT: Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

Sunt considerate ca fiind VOTURI VALABIL EXPRIMATE, voturile exprimate în următoarele situații:
 ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui singur patrulater;
 ștampila cu mențiunea „VOTAT” depășește limitele patrulaterului, dar opțiunea alegătorului este
evidentă (inclusiv situația în care ștampila atinge doar un patrulater);
 ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot
sunt înscrise diverse mențiuni ale alegătorului (votul este considerat valabil indiferent de
mențiunile înscrise pe buletinul de vot);
 ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot
alegătorul a aplicat una sau mai multe ștampile fără să atingă vreun alt patrulater.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
(art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 60/H/20.05.2016)

Sunt considerate ca fiind VOTURI NULE, voturile exprimate în următoarele situații:







pe buletinul de vot nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare;
buletinul de vot are alt model decât cel legal aprobat;
ștampila cu mențiunea „VOTAT” are alt model decât cel legal aprobat;
pe buletinul de vot nu a fost aplicată ștampila cu mențiunea „VOTAT”;
ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în două sau mai multe patrulatere;
ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în două sau mai multe patrulatere, chiar dacă
unele ștampile au fost tăiate/anulate de alegător;
 ștampila cu mențiunea „VOTAT” a fost aplicată în exteriorul patrulaterelor și nu atinge niciun
patrulater;
 ștampila cu mențiunea „VOTAT” atinge două sau mai multe patrulatere.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
(art. 93 alin. (1) din Legea nr. 115/2015)

După încheierea votării și închiderea sălii unde se votează, dumneavoastră, în prezenţa membrilor
biroului electoral, trebuie:
 să deschideţi fiecare buletin de vot şi să citiţi cu voce tare lista candidaţilor care a fost votată
sau, după caz, numele şi prenumele candidatului independent ori numele şi prenumele
candidatului pentru funcţia de primar care a fost votat şi să arătaţi buletinul de vot celor
prezenţi; Rămâne lista de candidaţi, sintagma lista candidaţilor nu se regăseşte în lege.
 buletinele de vot deschise trebuie selectate în funcţie de consiliul local, primar, consiliul
judeţean şi, după caz, în funcţie de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de primarul
general al municipiului Bucureşti, sunt aşezate în funcţie de partide politice, alianţe politice,
alianţe electorale sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi de
candidaţi independenţi şi sunt numărate şi legate separat;
 să desemnaţi un membru al biroului electoral al secţiei de votare care va consemna rezultatul
votului în tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, respectiv pentru
primar;

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
(art. 93 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015)

 în cazul municipiului Bucureşti, se întocmeşte şi un tabel distinct pentru Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, precum şi unul pentru primarul general al municipiului Bucureşti;
 dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenţi şi candidaţi, aceştia au dreptul să întocmească şi
ei un tabel;
 în tabelele sus-menţionate se înscriu şi numărul total al votanţilor, numărul total al voturilor
nule, listele de candidaţi sau, după caz, numele şi prenumele candidaţilor independenţi şi
numele şi prenumele candidaţilor pentru funcţia de primar, precum şi numărul voturilor valabil
exprimate pentru fiecare;
Tabelele astfel întocmite sunt instrumente de lucru pentru completarea proceselor-verbale de
consemnare a rezultatelor votării pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul
2016.
IMPORTANT:
Deschiderea urnelor se face numai în prezenţa membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi,
după caz, a persoanelor care au dreptul să asiste la votare.
La numărarea voturilor pot participa, 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,
care au fost acreditaţi de către birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească,
municipală sau de sector al municipiului București.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
(art. 93 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015)

ATENŢIE !
A nu se confunda buletinele de vot nule cu buletinele de vot anulate.
SUNT BULETINE DE VOT ANULATE:
• Buletinele de vot anulate de către preşedintele biroului electoral de
circumscripție care sunt afişate la sediul secţiei de votare într-un loc vizibil;
• Buletinele de vot neîntrebuinţate, anulate de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare prin înscrierea pe diagonala primei pagini a
menţiunii „ANULAT” şi prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare;
în cazul în care există pachete cu buletine de vot intacte, menţiunea
„ANULAT” se aplică o singură dată pe pachetul respectiv.
• Buletinul de vot anulat de către preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare şi reţinut de acesta, în cazul în care alegătorul solicită un nou buletin
de vot dacă buletinul de vot utilizat s-a deschis în aşa fel încât secretul votului
nu mai este asigurat.

COMPLETAREA PROCESELOR-VERBALE PRIVIND
CONSEMNAREA REZULTATELOR VOTĂRII
 După numărarea voturilor, veţi încheia separat, pentru consiliul local, pentru consiliul județean,
precum și pentru primar, câte un proces-verbal, în două exemplare.
 În municipiul București, veţi încheia, separat pentru consiliul local de sector, pentru Consiliul
General al Municipiului București, pentru primarul de sector, respectiv pentru primarul general
al municipiului București, câte un proces-verbal, în două exemplare. (art. 94 alin. (1) şi (2) din
Legea nr. 115/2015 şi art. 1 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.
21H/26.04.2016)
 Veţi asigura verificarea electronică a datelor care urmează a fi consemnate în proceseleverbale, cu sprijinul operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare. (art. 2
lit. a) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 21H/26.04.2016]
 Veţi verifica dacă denumirile partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ale
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi
numele şi prenumele candidaţilor independenţi, înscrise în machetele personalizate ale
proceselor-verbale corespund cu cele înscrise în buletinele de vot utilizate în secția de votare.
 Veţi asigura înscrierea corectă în procesele-verbale a voturilor valabil exprimate pentru fiecare
partid politic, alianţa politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale şi candidat independent, în conformitate cu rezultatele numărării
voturilor.

COMPLETAREA PROCESELOR-VERBALE PRIVIND
CONSEMNAREA REZULTATELOR VOTĂRII
 Datele vor fi înscrise în aplicaţia informatică special destinată acestui scop, instalată pe tableta
pusă la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; aplicația informatică
menţionată va asigura verificarea îndeplinirii corelațiilor legale dintre datele care urmează a fi
înscrise în procesele-verbale (cheile legale de control) și va semnala eventualele erori sau
neconcordanţe care trebuie corectate/remediate pentru a asigura încheierea proceselorverbale cu respectarea corelaţiilor prevăzute de lege.
OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ COMPLETAREA
PROCESELOR-VERBALE DE CONSEMNARE A REZULTATELOR VOTĂRII
(art. 94 alin. (4) – (6) din Legea nr. 115/2015)
După completarea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării trebuie să efectuaţi
următoarele operaţiuni:
 să semnaţi, împreună cu ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, proceseleverbale de consemnare a rezultatelor votării şi să aplicaţi ştampila de control a biroului
electoral al secţiei de votare;
IMPORTANT: Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare pe proceseleverbale de consemnare a rezultatelor votării pentru alegerea autorităților administrației publice
locale din anul 2016 nu influenţează valabilitatea acestora.

OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ COMPLETAREA
PROCESELOR-VERBALE DE CONSEMNARE A REZULTATELOR VOTĂRII
După completarea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării trebuie să efectuaţi
următoarele operaţiuni:
 procesele-verbale pot fi semnate olograf pe fiecare pagină, cu respectarea condiției imperative
de a semna doar în partea stângă a paginilor acestor procese-verbale, astfel încât cifrele
cuprinse în procesul-verbal să nu fie în niciun fel afectate (art. 1 alin. (3) din Hotărârea Biroului
Electoral Central nr. 21H/26.04.2016];
 să menţionaţi motivele care au împiedicat semnarea proceselor-verbale de către unii dintre
membrii biroului electoral al secţiei de votare, dacă este cazul;
 să asiguraţi transmiterea electronică a datelor înscrise în a cele trei procese-verbale întocmite
(patru în cazul municipiului București) către Biroul Electoral Central, cu sprijinul operatorului de
calculator al biroului electoral al secţiei de votare (art. 2 lit. e) din Hotărârea Biroului Electoral
Central nr. 21H/26.04.2016);
 să afişaţi la loc vizibil la sediul biroului electoral al secţiei de votare un exemplar al procesuluiverbal;
 să eliberaţi membrilor biroului electoral al secţiei de votare o copie de pe fiecare procesulverbal, la cerere scrisă a acestora, formulată înainte de întocmirea procesului-verbal (art. 94
alin. (6) din Legea nr. 115/2015);

OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ COMPLETAREA
PROCESELOR-VERBALE DE CONSEMNARE A REZULTATELOR VOTĂRII
După completarea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării trebuie să efectuaţi
următoarele operaţiuni:
 să soluţionaţi, de îndată, întâmpinările privind operaţiunile de deschidere a urnelor, de
numărare şi totalizare a voturilor, precum şi de înregistrare a rezultatului votării în proceseleverbale (art. 95 din Legea nr. 115/2015);
 să eliberaţi depunătorului o dovadă de primire a contestaţiei formulate împotriva soluţiei date
cu ocazia rezolvării întâmpinării, dacă este cazul;
 să alcătuiţi câte un dosar distinct pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, respectiv
pentru primar (pentru consiliul local de sector, Consiliul General al Municipiului București,
primarul de sector, respectiv pentru Primarul general al municipiului București), care să
cuprindă: cele două exemplare ale proceselor-verbale, contestaţiile formulate, precum şi
buletinele de vot nule şi cele contestate (art. 96 din Legea nr. 115/2015 şi art. 2 lit. f) din
Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 21H/26.04.2016);
 să sigilaţi, să ştampilaţi dosarele şi le predaţi biroului electoral de circumscripţie, în cel mult 24
de ore de la încheierea votării;

OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ COMPLETAREA
PROCESELOR-VERBALE DE CONSEMNARE A REZULTATELOR VOTĂRII
După completarea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării trebuie să efectuaţi
următoarele operaţiuni:
 Pe fiecare dosar va fi trecut tipul, data scrutinului, municipiul, orașul sau comuna, județul,
precum și numărul secției de votare.
Prin sigilarea și ștampilarea dosarului se înțelege lipirea cu o bandă de hârtie a acestuia pe care
semnează președintele biroului electoral al secției de votare și ceilalți membri prezenți la
întocmirea dosarului și pe care se aplică ștampila de control a secției de votare.
 Veţi transporta dosarele la sediul biroului electoral de circumscripţie, sub paza personalului
structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi însoţit de cel puţin 2 membri ai biroului electoral al
secţiei de votare, stabiliţi de dumneavoastră, prin tragere la sorţi.

CONTRAVENȚII
(art. 108-110 din Legea nr. 115/2015)

Extras
Contravenţie

Sancţiunea
(amenda)

Cine constată
şi aplică sancțiunea

a) înscrierea, cu bună ştiinţă, a unui alegător în mai
multe liste electorale; înscrierea în listele electorale a
unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, de la 2.200 lei la
semnarea listei susţinătorilor cu încălcarea 3.000 lei
prevederilor art. 51 din Legea nr. 115/2015
g) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare
desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum
şi distribuirea, inclusiv de către candidaţi, de băuturi
alcoolice în timpul adunărilor sau în ziua votării în
perimetrul secţiilor de votare
i) nerespectarea prevederilor art. 81 alin. (3) privind
îndepărtarea materialelor de propagandă electorală
din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare

de la 2.200 lei la
3.000 lei

de la 1.400 lei la
2.000 lei

împuterniciţii
preşedintelui
Autorităţii
Electorale
Permanente
ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei Române şi
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române

-

ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei Române şi
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române

-

ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei Române şi
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române
ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei Române şi
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române
preşedintele biroului electoral
de circumscripţie

j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea
prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a
de la 600 lei la
platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe
1.000 lei
ori anunţuri de propagandă electorală
-

CONTRAVENȚII
(art. 108-110 din Legea nr. 115/2015)

Extras
Contravenţie

Cine constată
şi aplică sancțiunea

Sancţiunea (amenda)

n) refuzul de a permite accesul
persoanelor prevăzute la art. 83 alin. de la 600 lei la 1.000 lei
(5) în localul de vot
o) nerespectarea dispoziţiilor art. 90
privind prezenţa altor persoane în
cabina
de
vot,
precum
şi
fotografierea sau filmarea prin orice de la 600 lei la 1.000 lei
mijloace a buletinului de vot de către
alegători în timpul exercitării
dreptului de vot
p) refuzul de a se conforma
dispoziţiilor preşedintelui biroului
electoral al secţiei de votare cu
de la 2.200 lei la 3.000 lei
privire la asigurarea ordinii în
localul de vot şi în împrejurimi,
potrivit dispoziţiilor art. 83 alin. (1)
q) înmânarea buletinului de vot unui
alegător care nu prezintă actul de de la 2.200 lei la 3.000
identitate

-

ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei Române şi
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române

-

ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei Române şi
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române

-

ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei Române şi
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române

-

ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei Române şi
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române

CONTRAVENȚII
(art. 108-110 din Legea nr. 115/2015)

Extras
Contravenţie

Cine constată
şi aplică sancțiunea

Sancţiunea (amenda)

r) încălcarea de către preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare
a prevederilor art. 93 şi întocmirea de la 1.400 lei la 2.000 lei
proceselor-verbale cu încălcarea
dispoziţiilor art. 94
s) părăsirea de către membrii
biroului electoral a localului secţiei
de votare înainte de stabilirea de la 1.400 lei la 2.000 lei
rezultatului
alegerilor
şi
de
semnarea procesului-verbal
t) purtarea, pe durata votării, de
către membrii biroului electoral al
secţiei de votare sau de către
de la 1.400 lei la 2.000 lei
persoanele acreditate de ecusoane,
insigne sau alte însemne de
propagandă electorală

-

preşedintele biroului electoral
de circumscripţie

-

preşedintele biroului electoral
de circumscripţie

-

preşedintele biroului electoral
de circumscripţie

CONTRAVENȚII
(art. 108-110 din Legea nr. 115/2015)

Extras
Contravenţie

Cine constată
şi aplică sancțiunea

Sancţiunea (amenda)

ţ)
absenţa
nejustificată
a
preşedintelui, a locţiitorului acestuia
sau
a
membrilor
birourilor
electorale,
stabiliţi
potrivit
prevederilor prezentei legi, de la de la 1.400 lei la 2.000 lei
activitatea acestora

-

u) refuzul preşedintelui biroului
electoral sau al locţiitorului acestuia
de a elibera o copie certificată de pe
procesul-verbal
persoanelor
îndreptăţite potrivit prevederilor de la 1.400 lei la 2.000 lei
prezentei legi

-

x) încălcarea prevederilor art. 81
alin. (5)
de la 2.200 lei la 3.000 lei

-

-

-

preşedintele biroului electoral,
în
cazul
săvârşirii
contravenţiilor
de
către
membrii biroului electoral
preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul
săvârşirii contravenţiilor de
către preşedinţii birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii acestora
preşedintele biroului electoral,
în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către
membrii biroului electoral
preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul
săvârşirii contravenţiilor de
către preşedinţii birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii acestora
ofiţerii şi agenţii de poliţie din
cadrul Poliţiei Române şi
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei Române

CONTRAVENȚII
(art. 108-110 din Legea nr. 115/2015)

Extras
Contravenţie

Cine constată
şi aplică sancțiunea

Sancţiunea (amenda)

y)
nerespectarea
hotărârilor
birourilor şi oficiilor electorale;
de la 2.200 lei la 3.000
nerespectarea hotărârilor Autorităţii
Electorale Permanente

-

împuterniciţii
Autorităţii
Permanente

preşedintelui
Electorale

VĂ MULȚUMESC!

