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C U V Â N T- Î N A I N T E

Vă mulțumim pentru implicarea în procesul electoral pentru alegerea Președintelui României din
anul 2019. Deținerea funcției de membru al biroului electoral al secției de votare implică exercițiul
autorității de stat. Atribuțiile cu care ați fost învestit/ă sunt complexe; îndeplinirea acestora cu
profesionalism și imparțialitate va contribui la derularea corectă, transparentă și democratică a
procesului electoral.
Prezentul Ghid a fost conceput ca un instrument de lucru care să vă sprijine în activitatea pe care o
veți desfășura în preziua votării, în ziua votării și până la momentul predării materialelor electorale
către biroul electoral ierarhic superior.
Ghidul are la bază texte din Constituția României, revizuită, din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Regulamentul
de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui
României din anul 2019, aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/H/3.09.2019, din
Decizia Biroului Electoral Central nr. 54/D/16.10.2019, din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente, cu modificările și completările ulterioare, din Ordonanța de urgență a Guvernului
României nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea
Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum
şi unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Preşedintele României din
anul 2019, precum și din hotărârile Autorității Electorale Permanente, acestea fiind indicate, între
paranteze, la începutul sau pe parcursul fiecărei secțiuni.
Textele marcate cu IMPORTANT sau ATENȚIE! fac referire la acțiuni care trebuie duse la
îndeplinire sau la diferite interdicții stabilite de lege.
IMPORTANT
Este posibil ca, după data publicării prezentului Ghid, Biroul Electoral Central să adopte hotărâri,
decizii și circulare privind activitatea dumneavoastră, care vor avea caracter prioritar și care vă vor
fi aduse la cunoștință, fie prin includerea unor copii ale acestora în materialele pe care le veți prelua,
fie prin intermediul terminalului informatic din secția de votare.
Deciziile adoptate de Biroul Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile
publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală, precum și pentru toți
participanții la alegeri, se comunică părților interesate și se aduc la cunoștință publică prin afișarea
pe pagina proprie de internet.
Deciziile birourilor electorale județene, birourilor electorale de sector și birourilor electorale ale
secțiilor de votare prin care se soluționează întâmpinări, contestații sau alte cereri devin executorii
de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora, respectiv, dacă este cazul, de la data
aducerii la cunoștință publică a soluțiilor adoptate cu privire la contestații. Acestea sunt obligatorii
pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie
electorală, precum și pentru toți participanții la alegeri din raza teritorială de competență a biroului
electoral.
În cazul în care aveți neclarități privind modul de aplicare a unor dispoziții legale, vă recomandăm
să accesați site-ul Biroului Electoral Central (http://prezidentiale2019.bec.ro/) sau să apelați biroul
9
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electoral ierarhic superior (veți găsi adresele de contact la finalul Ghidului). De asemenea,
puteți apela Centrul de preluare a apelurilor prin care Serviciul de Telecomunicații Speciale
furnizează asistență tehnică, Autoritatea Electorală Permanentă asigură asistenţă de specialitate
privind operațiunile electorale şi Institutul Naţional de Statistică oferă asistenţă de specialitate
pentru întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votării.
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1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
B I R O U L U I E L E C T O R A L A L S E C Ț I E I D E V O TA R E
[art. 13 alin. (4) − (5), art. 14 alin. (1) și (3), art. 15 alin. (2), art. 21 alin. (1) și (3)
din Legea nr. 370/2004, art. 17 alin. (1) din Anexa la Hotărârea BEC nr. 1/H/3.09.2019]
Biroul electoral al secției de votare are în componență cel mult 9 membri, din care:
− un preşedinte;
− un locţiitor al acestuia;
− cel mult 7 membri propuşi de formaţiunile politice care participă la alegeri.
Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii şi completării birourilor electorale atestă calitatea
de membru al biroului electoral.
Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau mai multe birouri electorale.
Birourile electorale lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care le compun. Birourile
electorale ale secțiilor de votare din țară nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri, în prezența
obligatorie a președintelui sau a locțiitorului acestuia.
În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.
Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au
propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces,
îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua votării.
ATENȚIE!
În cazul în care președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare, locțiitorii acestora şi membrii
acestora, respectiv operatorii de calculator nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau săvârşesc
contravenții prevăzute de Legea nr. 370/2004 (a se vedea capitolul „Contravenții și infracţiuni” din
prezentul Ghid), sunt înlocuiți de îndată, la solicitarea biroului electoral ierarhic superior, de
către organismele sau persoanele care le-au desemnat, după caz, cu alte persoane desemnate potrivit
procedurilor prevăzute de lege.
1 . 1 . AT R I B U Ț I I L E B I R O U L U I E L E C T O R A L A L S E C Ț I E I D E V O TA R E
[art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 24 alin. (4), (6) − (9) și art. 26 din Legea nr. 370/2004,
art. 18 și art. 19 din Anexa la Hotărârea BEC nr. 1/H/3.09.2019]
Potrivit legii, birourile electorale ale secțiilor de votare îndeplinesc următoarele atribuții:
− asigură buna organizare a votării;
− verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea
dreptului de vot;
− numără voturile și consemnează rezultatele votării în procesele-verbale de consemnare a
rezultatelor votării;
− pot decide renumărarea voturilor, la solicitarea oricărui membru, înainte de consemnarea
rezultatului numărătorii în procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării;
− verifică, prin mijloace electronice, corelațiile din procesele-verbale de consemnare a
rezultatelor votării;
− rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate;
11
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− predau, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale județene sau, după caz, birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului București procesele-verbale cuprinzând rezultatele
votării, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și
materialele la care acestea se referă, precum și dosarele cuprinzând listele electorale utilizate
în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste;
− predau separat, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale județene sau, după caz, birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului București buletinele de vot întrebuințate și necontestate,
buletinele de vot anulate, ștampilele și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării;
− îndeplinesc orice alte atribuţii care le revin potrivit legii.
 În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică
autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral
este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală,
după caz.
 Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte
însărcinări în afara celor prevăzute de Legea nr. 370/2004.
 Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare efectuează sub coordonarea președintelui
biroului electoral al secţiei de votare operațiunile necesare pentru exercitarea dreptului de
vot de către alegătorii care se prezintă la urne, precum şi pentru consemnarea şi centralizarea
rezultatelor votării.
 Membrul biroului electoral al secției de votare are obligația de a face cunoscute alegătorilor
numele, prenumele și funcția în biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat în mod
vizibil asupra sa.
 În relațiile cu ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare, precum și cu alegătorii și
persoanele acreditate, membrul biroului electoral al secției de votare este obligat să aibă un
comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, fiindu-i interzise
manifestările indecente.
 Birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea la data validării rezultatului
alegerilor pentru preşedintele ales.
IMPORTANT
[art. 67 alin. (1), (4) − (7), (9) − (11) și (13) din Legea nr. 370/2004]
 Pe durata funcţionării birourilor electorale, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare
din ţară şi locţiitorii acestora se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o
indemnizaţie de 190 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin şi de 3 zile pentru
al doilea tur de scrutin.
Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară primesc pentru fiecare
zi de activitate o indemnizaţie de 100 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin
şi de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin.
Primirea indemnizaţiei nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte
drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.
Indemnizaţiile acordate membrilor birourilor electorale pentru executarea atribuţiilor privind
organizarea şi desfăşurarea alegerilor reprezintă venituri din alte surse în sensul art. 114 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acestea
datorându-se şi virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.
 Membrii birourilor electorale care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea
alegerilor pentru Preşedintele României au dreptul în ziua votării la o indemnizaţie de protocol
de 10 lei de persoană pentru apă, cafea şi gustări.
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Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pe teritoriul României

Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia
de protocol este venit neimpozabil şi este exceptată de la plata contribuţiilor sociale.
 Plata indemnizațiilor mai sus menționate se face pe baza listelor de prezență aprobate de
președinții birourilor electorale, prin zi de activitate înţelegându-se munca desfăşurată pe
parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de
6 ore pe zi.
 Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară au dreptul să primească, la cerere,
o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza adeverinţei
eliberate în acest sens de către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului
Bucureşti sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.
 Pe durata funcţionării birourilor electorale, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt
angajate persoanele mai sus menționate le asigură acestora plata drepturilor salariale, a
indemnizaţiilor de detaşare, precum şi a oricăror alte diurne şi drepturi băneşti cuvenite potrivit
legii.
La cerere, membrii birourilor electorale primesc o adeverinţă semnată de preşedintele secţiei
de votare care să ateste participarea lor în secţie.
1 . 2 . O P E R AT O R U L D E C A L C U L AT O R
[art. 5, art. 10 alin. (1) și art. 12 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]
În cadrul secției de votare își desfăşoară activitatea și operatorul/operatorii de calculator.
Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din țară sunt desemnaţi prin
decizie a Autorității Electorale Permanente.
Operatorii de calculator exercită următoarele atribuții principale:
− preiau și predau, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din secțiile de votare și
echipamentele conexe;
− sunt prezenți în secția de votare în preziua votării, de la ora 18.00 până la finalizarea activităților
din ziua respectivă, precum și în ziua votării, de la ora 6.00 până la încheierea operaţiunilor de
numărare a voturilor şi consemnare a rezultatelor votării;
− înscriu în SIMPV codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot; asigură
înscrierea corectă în SIMPV a codurilor numerice personale ale alegătorilor;
− comunică, de îndată, președintelui biroului electoral al secției de votare mesajele și semnalările
returnate de SIMPV;
− asigură îndeplinirea dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare;
− asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii
birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor şi completarea
proceselor-verbale;
− asigură introducerea electronică a rezultatelor votării în formularul pentru verificarea
corelațiilor, instalat pe terminalul informatic pus la dispoziție de către Serviciul de
Telecomunicații Speciale; aplicația informatică menționată va asigura verificarea îndeplinirii
corelațiilor legale dintre datele introduse, conform cheilor legale de control, și va semnala
eventualele erori sau neconcordanțe care trebuie corectate sau remediate pentru a asigura
încheierea proceselor-verbale, cu respectarea corelațiilor prevăzute de lege;
− asigură transmiterea electronică a datelor mai sus menționate și a fotografiilor proceselorverbale semnate de către membrii biroului electoral al secției de votare către Sistemul
informatic central, prin apăsarea butonului „Finalizare proces electoral”; dacă în momentul
13
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finalizării procesului electoral nu există conexiune la SIMPV, va asigura transmiterea în
sistem a proceselor-verbale de îndată ce terminalul informatic va avea conexiune la SIMPV;
− informează preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi Centrul de preluare a apelurilor
cu privire la disfuncționalitățile terminalului informatic;
− realizează actualizările ADV pe terminalul informatic utilizat;
− au obligaţia de a însoţi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare care se deplasează
la sediul biroului electoral ierarhic superior cu procesele-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării.
NOȚIUNI UTILE
ADV − reprezintă un program informatic care asigură prelucrarea datelor de identificare ale
alegătorilor culese de către operatorii de calculator și compararea acestora cu datele deja înregistrate,
respectiv cu: listele electorale permanente din țară, listele electorale permanente din străinătate,
listele electorale permanente pentru votul prin corespondență, Registrul secțiilor de votare, lista
persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de vot și lista persoanelor puse sub interdicție
judecătorească.
Terminalul informatic (tableta) − asigură îndeplinirea următoarelor funcții principale:
a) preluarea automată a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere
identificabile optic din actele de identitate ale alegătorilor care se prezintă la vot;
b) preluarea manuală a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, în
situația nepreluării acestora în condițiile prevăzute la lit. a);
c) filmarea operațiunilor de numărare a voturilor și de consemnare a rezultatelor votării;
d) fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite de
birourile electorale ale secțiilor de votare;
e) verificarea corelațiilor dintre datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării.
Centrul de preluare a apelurilor − reprezintă un centru de comunicații dedicat preşedinţilor
birourilor electorale ale secțiilor de votare şi operatorilor de calculator, prin care Serviciul de
Telecomunicații Speciale furnizează asistență tehnică, Autoritatea Electorală Permanentă asigură
asistenţă de specialitate privind operațiunile electorale şi Institutul Naţional de Statistică oferă
asistenţă de specialitate pentru întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votării.
Terminalul telefonic − reprezintă mijlocul tehnic utilizat de către președinții birourilor electorale
ale secţiilor de votare din țară pentru comunicarea cu birourile electorale şi Centrul de preluare a
apelurilor, precum şi pentru accesul la serviciul de date suplimentare nestructurate – USSD.
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2 . L I S T E L E E L E C T O R A L E Ș I Ș TA M P I L E L E
U T I L I Z AT E Î N S E C Ț I A D E V O TA R E
[art. 7, art. 9 alin. (1), (4) și (5), art. 43 alin. (4) și (5), art. 48 alin. (1) lit. a) și b), art. 49 alin. (2)
și (7) din Legea nr. 370/2004, art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2019]
A. LISTELE ELECTORALE PERMANENTE
Cuprind cetăţenii români cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv.
B. LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE
Se întocmesc pe durata votării de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
şi/sau de către membrii biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de către acesta, pentru
a consemna prezența la vot a următoarelor categorii de alegători:
− alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul pe raza secţiei de votare
respective, însă au fost omişi din lista electorală permanentă a secţiei de votare respective;
− membrii biroului electoral al secţiei de votare, persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii şi
operatorii de calculator, dacă aceştia nu sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei de
votare respective;
− alegătorii care îşi au domiciliul în altă localitate;
− alegătorii cu mobilitate redusă care nu sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei de
votare respective.
IMPORTANT
Întâmpinările formulate cu privire la înscrierea alegătorilor în listele electorale suplimentare
se soluționează pe loc, de către biroul electoral al secţiei de votare, prin decizie.
IMPORTANT
Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare pot primi, la
cerere, copii ale listelor electorale suplimentare, în condițiile stabilite prin decizie a Biroului
Electoral Central.
C. EXTRASELE DIN LISTELE ELECTORALE
Alegătorii care îşi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt înscrişi într-un extras
din listele electorale.
D. ȘTAMPILA DE CONTROL A BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
Se utilizează astfel:
− în preziua votării, la plecare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează
intrarea în localul de vot prin aplicarea ștampilei de control pe o bandă de hârtie;
− în ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezența celorlalţi membri
şi, după caz, a persoanelor acreditate, pe măsură ce deschide pachetele sigilate, asigură
aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea;
− preşedintele închide şi sigilează urnele prin aplicarea ştampilei de control pe toate deschizăturile
acestora, cu excepţia fantei prin care se introduc buletinele de vot;
− în ziua votării, după închiderea sălii unde se votează, preşedintele, în prezenţa membrilor
biroului electoral, introduce ştampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează
prin aplicarea ştampilei de control a biroului electoral al secţiei de votare;
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− în ziua votării, după închiderea sălii unde se votează, preşedintele, în prezenţa membrilor
biroului electoral, anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala
primei pagini a menţiunii „ANULAT” şi aplicarea ştampilei de control a biroului electoral
al secţiei de votare; în cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, menţiunea
„ANULAT” se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv şi se aplică o singură dată ştampila
de control;
− preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi ceilalţi membri semnează procesul-verbal
de consemnare a rezultatelor votării, pe care se aplică ştampila de control a biroului electoral
al secției de votare;
− în cazul în care constată neconcordanţe între datele conţinute de un proces-verbal primit
de la un birou electoral al unei secţii de votare, biroul electoral judeţean sau al sectorului
municipiului Bucureşti trebuie să solicite preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare
respectiv să efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai dacă au
fost atestate prin semnătură şi prin aplicarea ştampilei de control a biroului electoral al secţiei
de votare.
MODELUL
ștampilei de control a biroului electoral al secției de votare
pentru județe și pentru sectoarele municipiului București

E. ȘTAMPILA CU MENȚIUNEA „VOTAT”
Se înmânează alegătorului împreună cu buletinele de vot, după ce acesta a semnat în lista electorală
corespunzătoare, și se recuperează de la alegător după ce acesta a introdus buletinul de vot în urnă.
MODELUL
ștampilei cu mențiunea „VOTAT”
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3. OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR – TURUL I
− 9 NOIEMBRIE 2019 −
[art. 24 alin. (1) și (2), art. 43 alin. (1) − (4) din Legea nr. 370/2004, art. 2 alin. (2)
și art. 7 alin. (1) din Hotărârea AEP nr. 33/2019, art. 12 alin. (1) lit. c)
din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]
În data de 9.11.2019, președintele biroului electoral al secției de votare, împreună cu locțiitorul,
trebuie:

 să primească de la primar, pe bază de proces-verbal, următoarele materiale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

un exemplar al listei electorale permanente


buletinele de vot

ştampila de control

ştampilele cu menţiunea ,,VOTAT”

tuş şi tuşiere, de culoare albastră

formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării 
formularele listei electorale suplimentare

formularele extrasului din listele electorale

formularele necesare pentru consemnarea situaţiilor semnalate de SIMPV


11.

un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al
sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe care îl va afișa la sediul secţiei de
votare
timbre autocolante

15.

completate de către aceștia
alte materiale stabilite de Biroul Electoral Central

10.




12. broșuri conținând legislația aplicabilă

13. pixuri şi coli albe de hârtie A4

14. ecusoanele membrilor biroului electoral al secției de votare, ale căror rubrici vor fi 


 să fie prezent la sediul secției de votare la ora 18.00. Ceilalți membri ai biroului electoral
al secției de votare trebuie, de asemenea, să fie prezenți la sediul secției de votare, în data de
9.11.2019, la ora 18.00. Operatorul de calculator este prezent în secția de votare în preziua votării,
de la ora 18.00 până la finalizarea activităților din ziua respectivă;
 să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operațiunilor de votare;
 să afișeze într-un loc vizibil, la sediul secției de votare, exemplarul din buletinul de vot, vizat şi
anulat de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti,
după caz;
 să primească în intervalul orar 18.00 − 20.00 cererile de votare prin intermediul urnei
speciale;
 să asigure, cu sprijinul primarului, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală
de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare;
 să dispună fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.
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IMPORTANT
Fiecare local al secţiilor de votare trebuie să posede un număr suficient de urne de vot, cabine,
ștampile cu mențiunea ,,VOTAT”, precum şi o urnă de vot specială. Fiecare secție de votare din
țară trebuie să dispună, de regulă, de 5 ștampile cu mențiunea „VOTAT”, cu luarea în considerare a
numărului cabinelor de vot, precum și a numărului efectiv al membrilor biroului electoral al secției
de votare. Cabinele şi urnele de vot trebuie așezate în aceeași încăpere în care se află biroul electoral
al secţiei de votare.
3 . 1 . O P E R A Ț I U N I E F E C T U AT E D E O P E R AT O R U L D E C A L C U L AT O R
[art. 12 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]
 În preziua votării, operatorul de calculator:
 se prezintă la ora 18.00 la sediul biroului electoral al secției de votare unde a fost repartizat;
 prezintă președintelui biroului electoral al secției de votare decizia prin care a fost desemnat
şi actul de identitate;
 ia următoarele măsuri:
a) verifică starea terminalului informatic și a echipamentelor conexe;
b) verifică starea de funcționare a mijloacelor de comunicații din localul de vot;
c) testează funcționalitatea SIMPV, prin autentificarea în ADV;
d)	verifică în ADV, cu ajutorul preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, dacă
numărul secţiei de votare corespunde cu secţia la care a fost repartizat, dacă identitatea
primei şi cea a ultimei persoane corespund cu cele înscrise în listele electorale permanente
la prima şi ultima poziţie, precum şi dacă numărul total al alegătorilor este egal cu cel
înscris în listele electorale permanente;
e)	la solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare, înscrie în ADV
codurile numerice personale din cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin
intermediul urnei speciale.
În cazurile în care, în urma măsurilor mai sus menționate, sunt depistate defecțiuni ale terminalului
informatic, ale conexiunii la Sistemul informatic central, ale interfeței SIMPV şi/sau neconcordanţe
între datele prevăzute la lit. d), operatorul de calculator are obligația de a le semnala, de îndată,
președintelui biroului electoral al secției de votare şi Centrului de preluare a apelurilor.
3.2. PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ
[art. 43 alin. (3) și art. 45 din Legea nr. 370/2004]
Birourile electorale ale secțiilor de votare vor asigura, între orele 18.00 și 20.00 ale zilei de
9.11.2019, prezența la sediul secției de votare, pentru a putea primi cererile de votare prin
intermediul urnei speciale ale alegătorilor.
Pot vota prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de persoane:
1) alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din ţară, la cererea scrisă a
acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoţită de copii ale unor acte medicale
sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile;
18
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2) persoanele care în ziua votării se află în ţară şi care din cauza specificului activităţii pe care o
desfăşoară nu se pot prezenta la secţia de votare;
3) persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care
execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale;
4) persoanele cu drept de vot internate în spitale.
IMPORTANT
În cazul în care într-un penitenciar se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei
speciale de mai mult de 400 de persoane aflate în detenţie, cererile de votare prin intermediul
urnei speciale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secţii de votare din
localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau a
biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
Cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate
în spitale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secţii de votare din
localitatea în care se află spitalul, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau a biroului
electoral al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
3.3. ÎNCHEIEREA OPERAȚIUNILOR ÎN PREZIUA VOTĂRII
La plecarea din secția de votare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează intrarea
în localul de vot prin aplicarea ștampilei de control pe o bandă de hârtie. Este interzisă părăsirea
localului de vot cu ştampila de control, ștampile cu mențiunea „VOTAT”, buletine de vot sau liste
electorale.
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4. OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR − TURUL I
− 10 NOIEMBRIE 2019 −
[art. 43 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, art. 12 alin. (1) lit. c)
din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]
În ziua votării activitatea biroului electoral al secţiei de votare începe la ora 6.00.
Operatorul de calculator este prezent în secția de votare în ziua votării de la ora 6.00 până la
încheierea operațiunilor de numărare a voturilor şi consemnare a rezultatelor votării.
4 . 1 . P R E G Ă T I R E A D E S C H I D E R I I S E C Ț I E I D E V O TA R E
I N T E RVA L U L O R A R 6 . 0 0 – 7 . 0 0
[art. 43 alin. (5) − (9) și (12), art. 44 alin. (3) din Legea nr. 370/2004]
În data de 10.11.2019, în intervalul orar 6.00 – 7.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare efectuează următoarele operațiuni, în ordinea de mai jos:

 verifică, în prezența celorlalți membri şi, după caz, a persoanelor acreditate:
urnele
listele electorale permanente
buletinele de vot
ștampilele






 înscrie la pct. e) şi i) din procesul-verbal pentru consemnarea rezultatelor votării numărul
buletinelor de vot primite, respectiv numărul ştampilelor cu mențiunea „VOTAT” primite;

 deschide pachetele cu buletine de vot sigilate și asigură aplicarea ștampilei de control pe

ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; lipsa unor buletine de vot se consemnează la
pct. j) al procesului-verbal pentru consemnarea rezultatelor votării;
 după încheierea acestor operaţiuni, închide şi sigilează urnele prin aplicarea ștampilei de control
pe toate deschizăturile acestora, cu excepția fantei prin care se introduc buletinele de vot;
 afișează la loc vizibil ora la care începe, respectiv la care se încheie votarea.
IMPORTANT
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca
alegerile să decurgă în bune condiții. Atribuțiile acestuia se întind şi în afara localului de votare,
în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în piețe
publice, până la o distanță de 500 m.
Măsurile dispuse de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se aduc la cunoştinţa publică
prin afişare la loc vizibil.
Pentru menținerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are la dispoziție
mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar şi de prefect, împreună cu reprezentanții
Ministerului Afacerilor Interne.
În ziua votării, între orele 7.00 și 21.00 sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor
alcoolice în spațiul de protecție al secţiei de votare.
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4 . 2 . P E R S O A N E L E C A R E P O T A S I S TA
LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE
[art. 43 alin. (10) − (11), art. 47 și art. 54 alin. (5) din Legea nr. 370/2004,
art. 89 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, Hotărârea AEP nr. 32/2019]
La toate operaţiunile efectuate de către birourile electorale ale secţiilor de votare pot asista, în afara
membrilor acestora, a operatorilor de calculator şi a persoanelor însărcinate cu menţinerea ordinii,
candidaţii, persoanele acreditate, reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente şi membrii
birourilor electorale ierarhic superioare.
Prin persoane acreditate se înțelege:
1) observatori interni, desemnaţi de către asociaţii sau fundaţii, care desfăşoară activităţi
de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului, acreditate de către Autoritatea Electorală
Permanentă;
ATENȚIE!
Observatorul intern poate asista la operațiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare,
numai pe baza ecusonului emis de către asociația sau fundația românească acreditată de
către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțit de actul de identitate.
Modelul ecusonului care va fi utilizat
de către observatorii interni

Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al asociației
sau fundației, precum şi semnătura olografă a acestuia.
2)
Se poate aplica ștampila asociației sau fundației acreditate de
către Autoritatea Electorală Permanentă.
1)

2) reprezentanţi ai instituţiilor mass-media româneşti, acreditate de către Autoritatea Electorală
Permanentă;
ATENȚIE!
Reprezentantul instituţiei mass-media româneşti poate asista la operaţiunile birourilor
electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusonului emis de către instituţia massmedia românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţit de actul de
identitate.
Modelul ecusonului care va fi utilizat
de către reprezentanţii instituțiilor
mass-media românești
1) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al
instituţiei mass-media, precum şi semnătura olografă a acestuia.
2) Se poate aplica ștampila instituției mass-media acreditate de
către Autoritatea Electorală Permanentă.
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3) observatori internaţionali, desemnaţi de către organizaţii străine sau internaţionale pentru
observarea alegerilor ori invitaţi de către autorităţile române, acreditaţi de către Autoritatea
Electorală Permanentă;
4) reprezentanţi ai instituţiilor mass-media străine, acreditaţi de către Autoritatea Electorală
Permanentă;
ATENȚIE!
Observatorii internaționali şi reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la
operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de
acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie,
însoţit de actul de identitate.
Documentele de acreditare emise de către Autoritatea Electorală Permanentă sunt valabile la
ambele tururi de scrutin pentru Președintele României din anul 2019.
Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali
și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine

1) Se înscriu prenumele și numele
observatorului internațional sau ale repre
zentantului instituției mass-media străine,
după caz.
2) Se înscriu prenumele şi numele pre
şedintelui Autorităţii Electorale Permanente,
semnătura preşedintelui sau a persoanei
împuternicite de acesta să semneze şi
se aplică ştampila Autorităţii Electorale
Permanente.

5) delegaţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, acreditaţi de către birourile electorale de
circumscripţie, conform legii.
IMPORTANT
Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6.00 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.
La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în
acest sens în localul de vot de către preşedintele biroului electoral respectiv.
Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfășurarea alegerilor,
având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei
neregularităţi.
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.
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În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de operatorii de calculator, de persoanele
însărcinate cu menținerea ordinii, de candidați, persoanele acreditate, reprezentanții Autorității
Electorale Permanente, membrii birourilor electorale ierarhic superioare şi de personalul tehnic
desemnat să asigure remedierea deranjamentelor sistemelor informatice şi de comunicații utilizate
în procesul electoral, nicio altă persoană nu poate staționa 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 ale secţiilor de votare, persoanelor
însărcinate cu menținerea ordinii, persoanelor acreditate şi operatorilor de sondaj ai institutelor
de sondare a opiniei publice sau ai societăților comerciale ori organizaţiilor neguvernamentale
să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.
4.3. DESFĂȘURAREA VOTĂRII
I N T E RVA L U L O R A R 7 . 0 0 – 2 1 . 0 0
[art. 36 din Constituție, art. 1 alin. (5), art. 44 alin. (1) și (4) − (12) din Legea nr. 370/2004,
art. 6 alin. (2) din Hotărârea AEP nr. 33/2019]
VOTAREA are loc în ziua de duminică, de la ora 7.00 la ora 21.00.
 Au dreptul să participe la alegerile pentru Președintele României toți cetățenii români care au
împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților
mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească
definitivă la pierderea drepturilor electorale.
 Alegătorul are dreptul la un singur vot, în fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea
Președintelui României.
Alegătorul votează la una dintre următoarele secţii de votare:
− în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau
reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde
îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii;
− în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul
sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia;
− în cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de
operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare ori asigură menţinerea ordinii,
votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea;
− în cazul în care are mobilitate redusă, poate vota la orice secţie de votare care îi asigură
accesul la vot.
IMPORTANT
Categoria alegătorilor cu mobilitate redusă include, fără a se limita la acestea, persoanele a căror
mobilitate este redusă ca urmare a unui handicap fizic, senzorial sau locomotor, permanent sau
temporar, a vârstei, a greutății sau a stării de graviditate.
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4.3.1. VERIFICAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI
[art. 2 alin. (1) lit. d), alin. (2) și art. 44 alin. (5) − (7) din Legea nr. 370/2004,
art. 4, art. 5 alin. (3) − (7), art. 18 − 20 și art. 30 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]
 Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
 A
legătorii îşi prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau şi introduc
datele personale ale alegătorilor în SIMPV.
IMPORTANT
Înscrierea în SIMPV a codului numeric personal (CNP-ului) al alegătorului care se prezintă la vot
se realizează în următoarele etape:
1) preluarea CNP-ului în ADV
Preluarea CNP-ului alegătorului care se prezintă la vot se realizează după cum urmează:
• în cazul alegătorilor care prezintă acte de identitate care conțin zonă de citire automată cu caractere
identificabile optic, CNP-ul se preia, de regulă, în mod automat prin scanarea acestei zone;
• în cazul alegătorilor care prezintă acte de identitate care nu conțin zonă de citire automată cu
caractere identificabile optic sau care conțin zonă de citire automată ce nu poate fi scanată,
CNP-ul se preia prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în
interfața ADV;
2) verificarea CNP-ului prin ADV
Verificarea prin ADV a CNP-ului alegătorului care se prezintă la vot este efectuată de către
operatorul de calculator numai după compararea datelor de identificare înscrise în mesajul
specific care apare în interfața ADV cu datele de identificare înscrise în actul de identitate.
În cazul în care operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz,
identifică o eroare în preluarea CNP-ului alegătorului care s-a prezentat la vot, este obligat să
reia procedura de preluare a CNP-ului;
3) validarea operațiunii de preluare a CNP-ului în ADV
Validarea operațiunii de preluare a CNP-ului în ADV reprezintă operațiunea de înscriere în SIMPV
a alegătorului, acesta urmând să figureze în SIMPV că a votat la secția de votare respectivă.
Validarea operațiunii de preluare a CNP-ului în ADV poate fi realizată numai în condițiile
specifice prevăzute de Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019.
A se vedea Tabelul de la paginile 25 – 30 ale prezentului Ghid.
În caz de eroare, același CNP va putea fi validat la aceeași secție de votare doar după trecerea
a 30 de minute de la momentul primei validări, în condițiile prevăzute de Anexa la Hotărârea
AEP nr. 36/2019. Istoricul operațiunilor de validare se stochează și pe terminalul informatic pe
care au fost efectuate, unde poate fi consultat de operatorul de calculator.
ATENȚIE!
În cazul în care CNP-ul nu este valid, în interfaţa ADV va apărea mesajul „Cod numeric
personal invalid”. În această situație, operatorul de calculator va verifica din nou CNP-ul
înscris în actul de identitate și va face corecturile necesare, dacă este cazul.
Dacă mesajul primit în urma verificării în ADV se menține, operațiunea de preluare în ADV a
CNP-ului persoanei care se prezintă la vot nu poate fi validată.
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În cazul în care CNP-ul începe cu una dintre cifrele 7, 8 sau 9, la scrutinele la care pot participa
numai cetățeni români cu drept de vot, în interfaţa ADV va apărea mesajul „Codul numeric
personal ..... aparține unei persoane care nu are cetățenie română”. În acest caz operaţiunea de
preluare în ADV a CNP-ului persoanei care se prezintă la vot nu poate fi validată.
IMPORTANT
Alegătorii își pot exercita dreptul de vot în baza unui act de identitate valabil în ziua votării.
Prin act de identitate se înțelege:
− cartea de identitate;
− cartea electronică de identitate;
− cartea de identitate provizorie;
− buletinul de identitate ori pașaportul diplomatic;
− pașaportul diplomatic electronic;
− pașaportul de serviciu;
− pașaportul de serviciu electronic;
− pașaportul simplu;
− pașaportul simplu electronic;
− pașaportul simplu temporar;
− în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar.
Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic şi pașaportul simplu temporar pot fi folosite
pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate sau de
cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.
 SIMPV semnalează dacă:
− persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
− persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;
− alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secţia de votare respectivă;
− alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secţie de votare;
− alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;
− a legătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin;
− a legătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondenţă, votul prin
corespondenţă transmis de acesta fiind recepționat de biroul electoral competent.
În cadrul operațiunii de verificare a CNP-ului alegătorului român care se prezintă la secția de votare din
țară, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele descrise în tabelul de mai jos.
În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a
verificării actului de identitate, operatorul de calculator va proceda astfel:

a)

Situație

Mesaj care apare în interfața
ADV

Ce va face operatorul
de calculator

pentru alegătorul care
se găsește în listele electo
rale permanente ale secției
respective și care nu a mai
votat la același tur de scrutin

mesajul evidențiat pe fond
de culoare verde va fi
„Alegătorul ..... (Se înscriu
numele și prenumele), cu CNP
....., poate vota la această secţie

după ce validează operațiunea
de preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului român care s-a
prezentat la vot, operatorul
de calculator predă, de îndată,
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b)

pentru alegătorul român care
se prezintă la vot la o secție
de votare unde nu este
înscris în lista electorală
permanentă și care nu
a mai votat la același tur
de scrutin, deoarece
este arondat la altă secţie
de votare

de votare, fiind înscris în lista
electorală permanentă la poziția
nr. … .”

actul de identitate preșe
dintelui biroului electoral
al secției de votare sau altui
membru desemnat de către
acesta, cu indicarea numărului
poziției la care este înscris
alegătorul

mesajul evidențiat pe fond
de culoare galbenă va fi
„Alegătorul .…. (Se înscriu
numele și prenumele), cu CNP
....., este arondat la Secția de
votare nr. ... din localitatea .....,
județul ..... .”

operatorul de calculator
validează operațiunea
de preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului care s-a prezentat
la vot numai în baza acordului
verbal al președintelui
biroului electoral al secției
de votare de a permite
exercitarea dreptului de vot

mesajul evidențiat pe fond
de culoare galbenă va fi
„Alegătorul CRDS ..... (Se
înscriu numele și prenumele),
cu CNP ....., poate vota la
această secţie de votare.”

operatorul de calculator
validează operațiunea
de preluare în ADV a
CNP-ului alegătorului care
s-a prezentat la vot numai
în baza acordului verbal
al președintelui biroului
electoral al secției de votare
de a permite exercitarea
dreptului de vot

Aici sunt incluse următoarele
situații prevăzute
de art. 9 lit. a) - d) din Legea
nr. 370/2004, respectiv:
a) alegătorii care se prezintă
la vot și fac dovada că au
domiciliul pe raza secției
de votare respective, însă au
fost omiși din lista electorală
permanentă a secției
de votare respective;
b) membrii biroului
electoral al secției de votare,
persoanele însărcinate
cu menținerea ordinii
și operatorii de calculator,
dacă aceștia nu sunt înscriși
în lista electorală permanentă
a secției de votare respective;
c) alegătorii care își au
domiciliul în altă localitate;
d) alegătorii cu mobilitate
redusă care nu sunt înscriși
în lista electorală permanentă
a secției de votare respective.
c)
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temporar cu menționarea
țării de domiciliu și care
nu a mai votat la același tur
de scrutin
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d)

pentru alegătorul român care
este omis din lista electorală
permanentă și care nu a mai
votat la același tur de scrutin

mesajul evidențiat pe fond
de culoare roșie va fi
„Persoana cu CNP ..... nu
este înscrisă în listele electorale
permanente.”

președintele biroului electoral
al secției de votare va contacta
Autoritatea Electorală
Permanentă prin Centrul
de preluare a apelurilor

e)

pentru persoana care nu
a împlinit vârsta de 18 ani
până în ziua votării inclusiv

mesajul evidențiat pe fond
de culoare roșie va fi
„ATENŢIE! Persoana cu
CNP ..... nu are drept de vot.
Nu a împlinit vârsta de 18 ani!”

operatorul de calculator
are obligația de a preda,
de îndată, actul de identitate
al alegătorului președintelui
biroului electoral al secției
de votare și de a-i aduce
la cunoștință mesajul
sau mesajele apărute
în interfața ADV
ATENȚIE!
operatorul de calculator nu
poate valida operațiunea
de preluare în ADV a
CNP-ului persoanei care nu are
încă vârsta de 18 ani la data
la care s-a prezentat la vot

f)

pentru persoana căreia
i s-a interzis exercitarea
dreptului de vot sau care
a fost pusă sub interdicție

mesajul evidențiat pe fond
de culoare roșie va fi
„ATENŢIE! Persoana .....
(Se înscriu numele și prenumele),
cu CNP ....., nu are drept de vot!”

operatorul de calculator
are obligația de a preda,
de îndată, actul de identitate
al alegătorului președintelui
biroului electoral al secției
de votare și de a-i aduce
la cunoștință mesajul sau
mesajele apărute în interfața
ADV
ATENȚIE!
operatorul de calculator
validează operațiunea
de preluare în ADV a
CNP-ului alegătorului care
s-a prezentat la vot în baza
deciziei președintelui biroului
electoral al secţiei de votare
de a permite exercitarea
dreptului de vot

g)

pentru alegătorul care
figurează că a fost înscris
deja în SIMPV la același
scrutin în țară

mesajul evidențiat pe fond
de culoare roșie va fi
„ATENŢIE! Alegătorul .....
(Se înscriu numele și
prenumele), cu CNP .....,
figurează că a votat la Secția
de votare nr. ... din localitatea
....., județul ....., la ora ... .”

operatorul de calculator are
obligația de a preda,
de îndată, actul de identitate
al alegătorului președintelui
biroului electoral al secției
de votare și de a-i aduce
la cunoștință mesajul sau
mesajele apărute în interfața
ADV
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ATENȚIE!
președintele biroului electoral
al secției de votare va contacta
telefonic, prin intermediul
terminalului telefonic pus
la dispoziție de Serviciul
de Telecomunicații Speciale,
președintele biroului electoral
al secției de votare din țară
unde alegătorul figurează
deja înscris în SIMPV, în
vederea identificării eventualei
semnături a acestuia în dreptul
datelor sale de identificare
din listele electorale
operatorul de calculator
validează operațiunea
de preluare în ADV a
CNP-ului alegătorului care
s-a prezentat la vot în baza
deciziei președintelui biroului
electoral al secţiei de votare
de a permite exercitarea
dreptului de vot
h)

pentru alegătorul care
figurează că a fost înscris
deja în SIMPV la același
scrutin în străinătate

mesajul evidențiat pe fond
de culoare roșie va fi
„ATENŢIE! Alegătorul .....
(Se înscriu numele și prenumele),
cu CNP ....., figurează că a votat
la Secția de votare nr. ... din
localitatea ....., statul ....., la ora
... .”

operatorul de calculator
are obligația de a preda,
de îndată, actul de identitate
al alegătorului președintelui
biroului electoral al secției
de votare și de a-i aduce
la cunoștință mesajul
sau mesajele apărute
în interfața ADV
ATENȚIE!
președintele biroului electoral
al secției de votare va contacta
telefonic, prin intermediul
terminalului telefonic pus
la dispoziție de Serviciul
de Telecomunicații Speciale,
președintele biroului electoral
al secției de votare unde
alegătorul figurează deja
înscris în SIMPV, în vederea
identificării eventualei
semnături a acestuia în dreptul
datelor sale de identificare
din listele electorale
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operatorul de calculator
validează operațiunea
de preluare în ADV a
CNP-ului alegătorului care
s-a prezentat la vot în baza
deciziei președintelui biroului
electoral al secţiei de votare
de a permite exercitarea
dreptului de vot
i)

pentru alegătorul care
figurează în SIMPV
că a votat prin
corespondenţă

mesajul evidențiat pe fond de
culoare roșie va fi
„ATENŢIE! Alegătorul ..... (Se
înscriu numele și prenumele),
cu CNP ....., figurează că a votat
prin corespondenţă.”

operatorul de calculator are
obligația de a preda,
de îndată, actul de identitate
al alegătorului președintelui
biroului electoral al secției
de votare și de a-i aduce
la cunoștință mesajul
sau mesajele apărute
în interfața ADV
ATENȚIE!
operatorul de calculator
validează operațiunea
de preluare în ADV a
CNP-ului alegătorului care
s-a prezentat la vot în baza
deciziei președintelui biroului
electoral al secţiei de votare
de a permite exercitarea
dreptului de vot

j)

pentru alegătorul care
a formulat cerere de votare
prin intermediul urnei
speciale și care se prezintă
la secția de votare

mesajul evidențiat pe fond
de culoare roșie va fi
„Alegătorul ..... (Se înscriu
numele și prenumele), cu CNP
....., figurează că a făcut cerere
de vot cu urna specială la secția
de votare nr. ... din localitatea
....., județul ....., la ora ... .”

operatorul de calculator are
obligația de a preda,
de îndată, actul de identitate
al alegătorului președintelui
biroului electoral al secției
de votare și de a-i aduce
la cunoștință mesajul
sau mesajele apărute
în interfața ADV
ATENȚIE!
operatorul de calculator
validează operațiunea
de preluare în ADV a
CNP-ului alegătorului care
s-a prezentat la vot în baza
deciziei președintelui biroului
electoral al secţiei de votare
de a permite exercitarea
dreptului de vot
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k)

pentru alegătorul care
se prezintă la vot cu un act
de identitate care nu se află
în termen de valabilitate

mesajul evidențiat pe fond
de culoare roșie va fi
„Atenție! Este posibil ca actul
de identitate să fie expirat.”

operatorul de calculator are
obligația de a preda,
de îndată, actul de identitate
al alegătorului președintelui
biroului electoral al secției
de votare și de a-i aduce
la cunoștință mesajul
sau mesajele apărute
în interfața ADV
ATENȚIE!
operatorul de calculator
validează operațiunea
de preluare în ADV a
CNP-ului alegătorului care
s-a prezentat la vot în baza
deciziei președintelui biroului
electoral al secţiei de votare
de a permite exercitarea
dreptului de vot

l)

pentru CNP-ul alegătorului
înscris în listele electorale
permanente din străinătate
și care nu a mai votat
la același tur de scrutin

mesajul evidențiat pe fond
de culoare galbenă va fi
„Alegătorul ..... (Se înscriu
numele și prenumele), cu
CNP ....., este înscris în listele
electorale permanente din
străinătate.”

operatorul de calculator
validează operațiunea
de preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului care s-a prezentat
la vot numai în baza acordului
verbal al președintelui
biroului electoral al secției
de votare de a permite
exercitarea dreptului de vot

m)

pentru CNP-ul alegătorului
înscris în listele electorale
permanente pentru votul
prin corespondenţă și care
nu figurează că a votat prin
corespondență la același tur
de scrutin

mesajul evidențiat pe fond
de culoare galbenă va fi
„Alegătorul ..... (Se înscriu
numele și prenumele), cu
CNP ....., este înscris în listele
electorale permanente pentru
votul prin corespondenţă.”

operatorul de calculator
validează operațiunea
de preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului care s-a prezentat
la vot numai în baza acordului
verbal al președintelui
biroului electoral al secției
de votare de a permite
exercitarea dreptului de vot

Situațiile prevăzute la lit. d) – k) și deciziile președintelui biroului electoral al secției de votare
de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind
consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV. A se vedea Anexa nr. 2 la prezentul Ghid.
 În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia
şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:
− opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării;
− opreşte de la votare persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;
	în cazul în care persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot prezintă
o hotărâre judecătorească din care rezultă că nu are sau nu mai are astfel de interdicţii,
30

Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pe teritoriul României

−

−

−
−

−

−

permite alegătorului să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală
permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinul de vot şi
ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot şi care
figurează în SIMPV că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin, numai după ce
asigură verificarea cazului semnalat de SIMPV, precum şi sesizarea organelor competente
şi după ce alegătorul dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a mai exercitat dreptul de vot
la acelaşi scrutin; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista
electorală suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea
„VOTAT”;
permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot şi care
figurează în SIMPV că a votat prin corespondenţă, numai după ce asigură verificarea cazului
semnalat de SIMPV, precum şi sesizarea organelor competente şi după ce alegătorul dă
o declaraţie potrivit căreia nu şi-a exercitat dreptul de vot prin corespondenţă; după ce
alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după
caz, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul în care acesta
este arondat la altă secţie de votare din aceeaşi unitate administrativ-teritorială;
permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondaţi la altă secţie de votare din aceeaşi
unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul semnează în lista electorală
suplimentară, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă să voteze; în acest sens, după
ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă, îi încredințează buletinul de vot şi
ştampila cu mențiunea „VOTAT”;
permite următoarelor categorii de alegători să îşi exercite dreptul de vot:
 alegătorul care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are
domiciliul sau reședința poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia;
 persoana care îndeplineşte funcția de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau
de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare ori asigură menținerea
ordinii votează la secția de votare unde îşi desfăşoară activitatea;
 alegătorul care are mobilitate redusă poate vota la orice secţie de votare care îi asigură
accesul la vot.
În aceste cazuri, după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară, îi încredințează
buletinul de vot şi ştampila cu mențiunea „VOTAT”.
4 . 3 . 2 . C O N T E S TA R E A I D E N T I T Ă Ț I I A L E G Ă T O R U L U I
[art. 44 alin. (15) din Legea nr. 370/2004]

Candidaţii şi oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot.
În acest caz, identitatea se stabileşte de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
prin orice mijloace legale.
În cazul în care contestaţia este întemeiată, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îl va
opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces-verbal şi va sesiza
această situaţie autorităţilor competente.
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4 . 3 . 3 . E X E R C I TA R E A D R E P T U L U I D E V O T
[art. 44 alin. (8) – (14) din Legea nr. 370/2004, art. 1 din Hotărârea AEP nr. 25/2019]
 După ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau suplimentară, după caz, i se
încredințează buletinul de vot şi ştampila cu mențiunea „VOTAT”.
IMPORTANT
În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, preşedintele face o mențiune în
listă, confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.
 Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” înăuntrul
patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează.
 Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales
de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului
electoral al secţiei de votare sau al candidaților.
 Preşedintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească
nejustificat.
 După ce a votat, alegătorul are obligaţia de a introduce buletinul de vot în urnă.
 La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greşit ştampila cu menţiunea „VOTAT”,
dar nu a introdus buletinul în urnă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îi poate
elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reţinând şi anulând buletinul de vot iniţial şi făcând
menţiunea corespunzătoare la pct. j) din procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor
votării.
 Alegătorul restituie ştampila încredinţată pentru votare preşedintelui sau acelor membri ai
biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta.
 Alegătorului care își exercită dreptul de vot pe baza cărții de identitate sau a cărții electronice
de identitate i se aplică pe aceasta, după exercitarea dreptului de vot, un timbru autocolant
cu mențiunea „VOTAT” și data scrutinului. Timbrul autocolant se aplică pe versoul cărții de
identitate, respectiv al cărții electronice de identitate, de către președintele biroului electoral
al secției de votare sau, după caz, de către membrul biroului electoral al secției de votare
desemnat de acesta.
4.3.4. SUSPENDAREA VOTĂRII
[art. 44 alin. (16) – (17) din Legea nr. 370/2004]
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice.
Durata totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră.
 Suspendarea este anunţată prin afişare la uşa sediului secţiei de votare imediat ce s-a produs
evenimentul care a declanşat suspendarea.
 În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi celelalte documente şi
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materiale ale biroului electoral al secţiei de votare vor rămâne sub pază permanentă.
 În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor
biroului electoral al secţiei de votare, în acelaşi timp.
 Candidaţii şi persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de
votare în acest timp.
4 . 3 . 5 . V O TA R E A C U U R N A S P E C I A L Ă
[art. 45 și art. 451 din Legea nr. 370/2004, art. 34 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]
 Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din ţară, preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai
târziu în preziua votării, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care
să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin
2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialele necesare vo
tării – ştampilă cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot şi timbre autocolante necesare pentru
a se efectua votarea.
În aceste cazuri, votarea se face pe baza unui extras din listele electorale.
 Prevederile referitoare la alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate se aplică
în mod corespunzător persoanelor care în ziua votării se află în ţară şi care din cauza specificului
activităţii pe care o desfăşoară nu se pot prezenta la secţia de votare.
 Procedura de exercitare a dreptului de vot de către persoanele reţinute, deţinute în baza unui
mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar
care nu şi-au pierdut drepturile electorale este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central.
 Datele personale ale alegătorilor care au formulat cereri pentru urna specială sunt preluate
prin tastarea corespunzătoare a acestora în secțiunea destinată acestui scop în interfața
ADV, urmând a fi înregistrate definitiv în acesta la întoarcerea în localul de vot a echipei care s-a
deplasat cu urna specială, pe baza semnăturilor din extrasul din listele electorale.
În cadrul operațiunii de verificare a CNP-ului alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea
unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute în Tabelul de la paginile 25 – 30.
 La solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare făcută înaintea plecării echipei
de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de
calculator repetă operațiunea de tastare a datelor personale ale alegătorilor care au formulat
cereri de votare prin intermediul urnei speciale și îi comunică președintelui mesajul returnat de
SIMPV.
IMPORTANT
În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială.
Urna specială poate fi transportată numai de către membrii biroului electoral al secţiei de votare.
Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare.
 La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește
urna specială, operatorul de calculator validează în ADV datele personale ale alegătorului
care a votat prin intermediul urnei speciale, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală
suplimentară.
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4 . 3 . 6 . P R O C E D U R A C A R E T R E B U I E U R M AT Ă Î N C A Z U L
DISFUNCȚIONALITĂȚII SIMPV
[art. 6 alin. (5), art. 35 și art. 36 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]
Disfuncționalitatea SIMPV nu determină suspendarea sau întreruperea votării.
 Operatorul de calculator va aduce de îndată la cunoștința președintelui biroului electoral
al secției de votare următoarele situații:
a)
b)
c)
d)

defecțiuni ale terminalului informatic sau ale echipamentelor conexe
defecțiuni ale conexiunilor la SIMPV
Acest tip de defecțiuni este semnalat
de ADV prin mesaje specifice.
imposibilitatea de a accesa și/sau de a efectua Acest tip de defecțiuni este semnalat
operațiuni în interfața ADV în modul online
de ADV prin mesaje specifice.
întârzierile mai mari de 2 minute în primirea Acest tip de defecțiuni este semnalat
mesajelor
de ADV prin mesaje specifice.

Situațiile mai sus menționate sunt aduse la cunoștința membrilor biroului electoral al secției de
votare de către președintele acestuia.
 Preşedintele biroului electoral al secției de votare va întocmi procesul-verbal în care vor fi
consemnate aspectele constatate, precum și durata disfuncționalității. A se vedea Anexa
nr. 3 la prezentul Ghid.
Procesul-verbal se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum
și de către operatorul de calculator.
 Apariția și încetarea disfuncționalității SIMPV sunt notificate telefonic, de îndată, biroului
electoral ierarhic superior, precum și Centrului de preluare a apelurilor, de către operatorul
de calculator sau președintele biroului electoral al secției de votare.
Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură asistența tehnică în vederea remedierii cauzelor
care au condus la disfuncționalitatea SIMPV.
Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură înlocuirea terminalelor informatice nefuncționale
utilizate la secțiile de votare din țară.
Pe perioada disfuncționalității SIMPV la secțiile de votare din țară, în cazul în care:
− terminalul informatic este funcțional, alegătorii prezintă actele de identitate operatorului
de calculator care validează în ADV, în modul offline, codurile numerice personale ale
alegătorilor care se prezintă la vot;
− terminalul informatic nu este funcțional, până la momentul înlocuirii acestuia se utilizează
numai listele electorale pe suport de hârtie. Alegătorii care se prezintă la vot pe durata
disfuncţionalităţii SIMPV sunt înscrişi şi în Formularul în care se consemnează codurile
numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității
SIMPV.
După încetarea disfuncționalității SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcțional,
datele înscrise în ADV în modul offline sunt transmise automat către Sistemul informatic central
unde sunt verificate.
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Eventualele notificări privind cazurile în care sunt înregistrate în SIMPV persoane omise din listele
electorale permanente, cazurile în care o persoană a votat fără a avea acest drept, deși era înscrisă în
lista persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea acestui drept și a persoanelor puse sub interdicție,
precum şi cazurile în care un alegător a votat de mai multe ori sunt transmise Ministerului Afacerilor
Interne.
În situația în care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic din secția de
votare este întreruptă, la mesajele returnate se va adăuga mesajul „SIMPV nu este accesibil”.
În situația în care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic din secția
de votare este întreruptă, ADV va verifica doar dacă alegătorii sunt înscrişi în lista electorală
permanentă a secţiei de votare sau dacă nu figurează în evidența persoanelor cărora li s-a interzis
exercitarea dreptului de vot sau care au fost puse sub interdicție.
IMPORTANT
Pe durata disfuncționalității SIMPV, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare
din țară verifică prin intermediul terminalului telefonic pus la dispoziție de către Serviciul de
Telecomunicații Speciale, prin serviciul USSD, dacă alegătorii care se prezintă la vot au drept
de vot și dacă aceștia figurează că au mai votat. Jurnalizarea verificărilor prin serviciul USSD se
transmite în timp real.
4.3.7. ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[art. 46 din Legea nr. 370/2004]
 La ora 21.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi
dispune închiderea localului de vot.
 Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în
afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot.
 Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la
ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite
dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot.
 Alegătorii aflaţi în situaţiile mai sus menționate pot vota până cel mult la ora 23.59.
4 . 4 . O P E R A Ț I U N I E F E C T U AT E Î N S E C Ț I A D E V O TA R E
DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[art. 48 alin. (1) lit. a) – e) din Legea nr. 370/2004,
art. 16 alin. (1), (4) și (5) și art. 23 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]
 După ce preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată, operatorul
de calculator are obligația de a încheia operațiunile de preluare și verificare a codurilor
numerice personale prin accesarea secțiunii destinate acestui scop din interfața ADV.
 După încheierea votării şi închiderea localului de vot, preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare se va asigura că operatorii de calculator accesează secțiunea de închidere a votării
din ADV.
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Operatorul de calculator va continua să aibă acces în ADV la funcțiile necesare pentru:
− citirea notificărilor transmise de Biroul Electoral Central și Autoritatea Electorală Permanentă;
− înregistrarea audiovideo;
− verificarea şi transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării;
− fotografierea și transmiterea electronică a fotografiilor proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării.
 După închiderea sălii unde se votează, preşedintele, în prezența membrilor biroului electoral:
 verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare;
 sigilează fanta urnelor de votare;
 introduce ștampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea
ştampilei de control a secţiei de votare.
Dispariția uneia sau a mai multor ştampile se consemnează la pct. i) al procesului-verbal de
consemnare a rezultatelor votării;
 anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a
menţiunii „ANULAT” şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.
În cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, menţiunea „ANULAT” se înscrie o
singură dată pe pachetul respectiv şi se aplică o singură dată ştampila de control;
 stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă; rezultatul numărării se
va înscrie la pct. a) din procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării.
Este interzis, sub sancțiunea legii, ca pe aceste documente să existe ștersături, modificări sau
completări;
 stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise
pe listele electorale permanente existente în secţia de votare, respectiv pe listele electorale
suplimentare și pe extrasul din listele electorale. Rezultatele vor fi consemnate la pct. b),
respectiv pct. b1, b2 şi b3 din procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării.

4.4.1. NUMĂRAREA BULETINELOR DE VOT
[art. 48 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 491 alin. (1) și (3) din Legea nr. 370/2004,
art. 12 alin. (1) lit. h) și art. 16 alin. (2) – (5) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019,
art. 5 alin. (1) – (4) din Decizia BEC nr. 54/D/16.10.2019]
	Operatorul de calculator asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a procedurilor de
numărare a voturilor, de întocmire a proceselor-verbale și de transmitere a acestora.
	Înregistrările se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la
dispoziţie de Serviciul de Telecomunicații Speciale.
	Operatorul de calculator poziționează terminalul informatic într-un loc fix, care oferă perspectivă
clară asupra locului în care sunt aşezate şi numărate buletinele de vot utilizate.
ATENȚIE!
Se interzice operatorului de calculator să realizeze copii ale înregistrării audiovideo ori să permită
accesul altor persoane neautorizate la înregistrare.
	Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ia măsuri pentru ca înregistrarea audiovideo
să decurgă neîntrerupt, fără a fi obstrucționată de nicio persoană.
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 Preşedintele, în prezența membrilor biroului electoral:
 desigilează urnele, una câte una;
 numără buletinele de vot şi deschide buletinele de vot unul câte unul;
 la deschiderea fiecărui buletin, preşedintele citeşte cu voce tare numele şi prenumele
candidatului votat şi arată buletinul de vot celor prezenți; buletinele de vot deschise se
grupează pe candidaţi, se numără şi se leagă separat.
 Voturile nule şi voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat se consemnează în câte un
tabel separat de câte un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte.
Sunt buletine de vot VALABIL EXPRIMATE:
– buletinele de vot pe care, deşi ştampila cu menţiunea „VOTAT” aplicată a depăşit limitele
patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă;
– buletinele de vot pe care tuşul s-a imprimat şi pe cealaltă parte a foii pe care a fost aplicată
ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
– buletinele de vot pe care ştampila a fost aplicată de mai multe ori în acelaşi patrulater sau atât
într-un patrulater, cât şi în afara oricărui alt patrulater.
Sunt buletine de vot NULE și nu intră în calculul voturilor valabil exprimate:
–
–
–
–

buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;
buletinele de alt model decât cel legal aprobat;
buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
buletinele de vot la care ştampila cu menţiunea „VOTAT” este aplicată pe mai multe
patrulatere sau în afara acestora.

IMPORTANT
Efectuarea de ștersături sau acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu atrage nulitatea acestora.
 Operatorul de calculator asigură introducerea electronică a rezultatelor votării în formularul
pentru verificarea corelațiilor, instalat pe terminalul informatic pus la dispoziție de către Serviciul
de Telecomunicații Speciale.
Aplicația informatică menționată va asigura verificarea îndeplinirii corelațiilor legale dintre datele
introduse, conform cheilor legale de control, și va semnala eventualele erori sau neconcordanțe
care trebuie corectate sau remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale cu respectarea
corelațiilor prevăzute de lege.
 Dacă aplicaţia informatică nu semnalează erori sau neconcordanţe, preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare va asigura încărcarea în SIMPV de către operatorul de
calculator atât a fotografiei procesului-verbal (se fotografiază fiecare pagină), cât și a datelor
înscrise în aplicația informatică de verificare a corelațiilor, prin apăsarea butonului „Finalizare
proces electoral”.
 Dacă nu se confirmă corelațiile în aplicația informatică, preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare va lua măsuri de reverificare a datelor și de corectare a acestora.
Dacă în momentul consemnării rezultatului votării nu se pot finaliza operațiunile de înscriere
a datelor în aplicația informatică, întrucât, chiar și după reverificări, cheile de validare nu sunt
respectate, președintele biroului electoral al secției de votare trebuie să apeleze numărul unic
al centrului de suport tehnic de unde va fi redirecționat către statisticienii din cadrul aparatului
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tehnic auxiliar al biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al sectorului municipiului
Bucureşti.
ATENȚIE!
Dacă în momentul finalizării procesului electoral nu există conexiune la SIMPV, va asigura
transmiterea în sistem a proceselor-verbale de îndată ce terminalul informatic va avea conexiune
la SIMPV.
4 . 4 . 2 . C O M P L E TA R E A P R O C E S U L U I - V E R B A L
P R I V I N D C O N S E M N A R E A R E Z U LTAT E L O R V O T Ă R I I
[art. 49 alin. (1) – (4) și art. 491 alin. (2) și (3) din Legea nr. 370/2004, Hotărârea AEP
nr. 30/2019, art. 12 alin. (1) lit. i) – j) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019,
art.1 din Decizia BEC nr. 54/D/16.10.2019]
După verificarea prealabilă electronică a corelațiilor cu ajutorul aplicației instalate pe terminalul
informatic (tableta), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare întocmește procesul-verbal
privind consemnarea rezultatelor votării, în 3 exemplare.
Procesul-verbal cuprinde următoarele date:
La pct.
a)
b)

Se va înscrie:
numărul total al alegătorilor prevăzut în
lista electorală permanentă existentă în
secția de votare
numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne

c)

numărul total al voturilor valabil exprimate

d)
e)
f)

numărul voturilor nule
numărul buletinelor de vot primite
numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate
şi anulate
numărul voturilor valabil exprimate,
obţinute de fiecare candidat

g)
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[pct. a) >/= pct. b1]
[pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3], din
care:
b1 – numărul total al alegătorilor care
s-au prezentat la urne, înscrişi în lista
electorală permanentă;
b2 – numărul total al alegătorilor care
s-au prezentat la urne şi nu sunt cuprinși
în lista electorală permanentă, înscrişi
în lista electorală suplimentară;
b3 – numărul total al alegătorilor care au
votat utilizând urna specială, înscrişi în
extrasul din listele electorale.
[pct. c) </= pct. b) - pct. d)],
[pct. c) = suma voturilor valabil
exprimate la pct. g)]
[pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)]
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h)

i)

j)

expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate
şi a modului de soluţionare a acestora, precum
şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral
judeţean sau biroului electoral al sectorului
municipiului Bucureşti, după caz
numărul ştampilelor cu menţiunea
„VOTAT” la începerea votării;
se menţionează dispariţia uneia sau a mai
multor ştampile, dacă este cazul, precum şi
starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării
alte situaţii;
se menţionează dacă numărul buletinelor
de vot găsite în urnă diferă de numărul
alegătorilor care au votat, rezultat în
urma numărării semnăturilor din listele
electorale permanente, din listele electorale
suplimentare și din extrasul din listele
electorale;
se menţionează dacă numărul buletinelor de
vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor
de vot neîntrebuinţate şi cele anulate diferă
de numărul total de buletine de vot primite,
precum şi orice alte incidente.

 Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi ceilalţi membri semnează procesul-verbal
pe care se aplică ştampila de control a biroului electoral.
Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului secţiei de votare nu influenţează valabilitatea
procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au împiedicat semnarea.
 Un exemplar al procesului-verbal se afişează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secţiei
de votare.
IMPORTANT
Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare li se eliberează, la cerere, o copie de pe
procesul-verbal, certificată de către toţi cei care au semnat originalul.
4.5. PREDAREA DOCUMENTELOR
CĂTRE BIROUL ELECTORAL IERARHIC SUPERIOR
[art. 24 alin. (8), art. 49 alin. (5) și (7) din Legea nr. 370/2004, art. 12 alin. (4)
din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1) și (3)
din Decizia BEC nr. 54/D/16.10.2019]
După finalizarea operaţiunilor descrise în secțiunea anterioară, preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare din ţară, locţiitorul acestuia şi operatorul de calculator, însoţiţi, la cerere,
de alți membri ai biroului electoral respectiv se deplasează la sediul biroului electoral judeţean
sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, sub paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne, cu următoarele materiale:
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1) un dosar sigilat şi ştampilat însoţit de ştampila de control a biroului electoral al secției de
votare, care cuprinde:
– două exemplare ale procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării;
– toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de
votare, buletinele de vot nule şi cele contestate;
2) un dosar distinct, care cuprinde listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare;
3) materialele rezultate din procesul electoral, respectiv:
– buletinele de vot întrebuințate și necontestate;
– buletinele de vot anulate;
– ștampilele și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării.
ATENȚIE!
În cazul încărcării în SIMPV a fotografiei unui proces-verbal care conține neconcordanțe, corecturile
datelor înscrise în acesta vor fi realizate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare,
numai în baza deciziei biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al sectorului municipiului
Bucureşti, la sediul acestora.
Corecturile se certifică prin semnătura președintelui biroului electoral al secţiei de votare care efec
tuează corecția și prin aplicarea ștampilei de control a secţiei de votare respective pe procesul-verbal.
5. TURUL DOI AL ALEGERILOR
[art. 1 alin. (5) și art. 54 din Legea nr. 370/2004, art. 7 alin. (1) și (3) din Hotărârea AEP nr. 33/2019]
Al doilea tur de scrutin are loc la două săptămâni de la primul tur de scrutin, în aceleaşi secţii de
votare, sub conducerea operaţiunilor electorale de către aceleaşi birouri electorale şi pe baza
aceloraşi liste de alegători de la primul tur.
În al doilea tur de scrutin participă primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi,
valabil exprimate pe întreaga ţară la primul tur.
Alegătorul are dreptul la un singur vot, în fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Președintelui
României.
 Operațiunile electorale din preziua alegerilor, respectiv 23.11.2019, se vor desfășura similar
celor din data de 9.11.2019.
În data de 23.11.2019, președintele biroului electoral al secției de votare împreună cu locțiitorul
trebuie să primească de la primar, pe bază de proces-verbal, următoarele materiale:
1.

un exemplar al listei electorale permanente



2.

buletinele de vot



3.

ştampila de control



4.

ştampilele cu menţiunea ,,VOTAT”



5.

tuş şi tuşiere, de culoare albastră



6.

formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării



7.

formularele listei electorale suplimentare



8.

formularele extrasului din listele electorale
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9.

formularele necesare pentru consemnarea situaţiilor semnalate de SIMPV

10. un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului
municipiului Bucureşti, după caz, pe care îl vor afișa la sediul secţiei de votare
11. timbre autocolante
12. pixuri şi coli albe de hârtie A4
13. ecusoanele membrilor biroului electoral al secției de votare, ale căror rubrici vor fi
completate de către aceștia
14. alte materiale stabilite de Biroul Electoral Central








Pentru restul operațiunilor consultați Secțiunea 3 a prezentului Ghid.
 Operațiunile electorale din ziua alegerilor, respectiv 24.11.2019, se vor desfășura similar
celor din data de 10.11.2019.
Pentru descrierea operațiunilor consultați Secțiunea 4 a prezentului Ghid.
IMPORTANT
Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operațiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de
drept acreditate să asiste la efectuarea acestor operaţiuni şi la al doilea tur de scrutin. Documentele
de acreditare emise de Autoritatea Electorală Permanentă sunt valabile la ambele tururi de scrutin
pentru Președintele României din anul 2019.
6 . C O N T R AV E N Ţ I I Ş I I N F R A C Ţ I U N I

Potrivit art. 55 din Legea nr. 370/2004, constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de
condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte:
Art.55 Fapta care constituie contravenție1
Sancțiunea2
lit.:
a)
înscrierea cu bună ştiinţă a unui
amendă
alegător în mai multe liste electorale
de la 4.500 lei
permanente, înscrierea în listele
la 10.000 lei
electorale a unor persoane fictive ori
care nu au drept de vot;
b)
păstrarea listelor electorale permanente
amendă
în condiţii necorespunzătoare;
de la 1.000 lei
la 2.500 lei
d)
efectuarea de operaţiuni în listele
amendă
electorale permanente de către
de la 1.000 lei
persoane neautorizate;
la 2.500 lei

Cine constată contravenția
și aplică amenda3
împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii Electorale
Permanente
împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii Electorale
Permanente
împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii Electorale
Permanente

Au fost incluse în tabel doar contravențiile care vizează operațiunile efectuate la nivelul secțiilor de votare.
Conform art. 56 alin. (1) din Legea nr. 370/2004.
3
Conform art. 56 alin. (2) din Legea nr. 370/2004.
1
2
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j)

distrugerea, deteriorarea, murdărirea,
acoperirea prin scriere sau în orice
mod a listelor electorale permanente,
a listelor electorale suplimentare sau
a extraselor din listele electorale;

amendă
preşedintele biroului electoral
de la 1.000 lei judeţean/biroului electoral al
la 2.500 lei sectorului municipiului
Bucureşti

k)

nerespectarea dispoziţiilor art. 39
alin. (4), care prevede:
„Pot efectua sondaje de opinie
la ieşirea de la urne institutele
de sondare a opiniei publice sau
societăţile comerciale ori organizaţiile
neguvernamentale care au în obiectul
de activitate realizarea de sondaje de
opinie şi care sunt acreditate de Biroul
Electoral Central, prin decizie, în acest
sens. Operatorii de sondaj ai acestora
au acces, în baza acreditării instituţiei
pentru care lucrează, în zona de
protecţie a secţiei de votare prevăzută
la art. 43 alin. (6), fără a avea acces în
interiorul localului secţiei de votare”;

amendă
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii
de la 1.000 lei din cadrul Poliţiei Române,
la 2.500 lei Poliţiei de Frontieră Române
şi Jandarmeriei Române,
precum şi poliţiştii locali

l)

afişarea listelor electorale permanente,
a copiilor de pe acestea sau
a listelor electorale suplimentare sau
a extraselor din listele electorale;
distrugerea, deteriorarea, murdărirea,
acoperirea prin scriere sau în orice
mod a platformelor program afişate
sau a oricăror alte afişe ori anunţuri
de propagandă electorală tipărite;

amendă
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii
de la 1.000 lei din cadrul Poliţiei Române,
la 2.500 lei Poliţiei de Frontieră Române
şi Jandarmeriei Române,
precum şi poliţiştii locali

m)

nerespectarea deciziilor şi hotărârilor
birourilor electorale; nerespectarea
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii
Electorale Permanente; nerespectarea
hotărârilor Curţii Constituţionale;

preşedintele biroului
amendă
de la 1.000 lei electoral, în cazul în care
la 2.500 lei fapta prevăzută la art. 55
lit. m) este săvârşită de către
membrii biroului electoral
preşedintele biroului
electoral ierarhic superior,
în cazul săvârşirii faptei
prevăzute la art. 55 lit. m) de
către preşedinţii birourilor
electorale ierarhic inferioare
poliţişti, în cazul în care
fapta prevăzută la art. 55
lit. m) este săvârşită de alte
persoane fizice sau juridice
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n)

tipărirea fără drept de buletine de vot,
în vederea utilizării acestora în ziua
alegerii;

amendă
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii
de la 4.500 lei din cadrul Poliţiei Române,
la 10.000 lei Poliţiei de Frontieră Române
şi Jandarmeriei Române,
precum şi poliţiştii locali
preşedintele biroului
electoral, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către
membrii acestuia, ori
preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul
săvârşirii contravenţiilor de
către preşedinţii birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii
acestora

o)

refuzul de a permite accesul
amendă
persoanelor acreditate în localul secţiei de la 1.000 lei
de votare, cu excepţia cazurilor în care
la 2.500 lei
preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare limitează accesul persoanelor
acreditate în localul secţiei de votare
datorită mărimii acestuia;

p)

refuzul de a primi şi înregistra
o întâmpinare, contestaţie sau orice
altă cerere, formulată în scris;

amendă
preşedintele biroului electoral
de la 1.000 lei judeţean/biroului electoral
la 2.500 lei al sectorului municipiului
Bucureşti

q)

refuzul de a se conforma dispoziţiilor
preşedintelui biroului electoral al
secţiei de votare cu privire
la asigurarea ordinii în localul de vot
şi în împrejurimi;

amendă de la
1.500 lei la
4.500 lei

r)

înmânarea buletinului de vot unui
alegător care nu prezintă actul de
identitate ori care refuză să semneze
în lista electorală în care este înscris
pentru primirea buletinului de vot şi a
ştampilei cu menţiunea „VOTAT”;

amendă
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii
de la 4.500 lei din cadrul Poliţiei Române,
la 10.000 lei Poliţiei de Frontieră Române
şi Jandarmeriei Române,
precum şi poliţiştii locali

r1)

nerespectarea dispoziţiilor legale
privind prezenţa altor persoane
în cabina de vot;

amendă
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii
de la 4.500 lei din cadrul Poliţiei Române,
la 10.000 lei Poliţiei de Frontieră Române
şi Jandarmeriei Române,
precum şi poliţiştii locali

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii
din cadrul Poliţiei Române,
Poliţiei de Frontieră Române
şi Jandarmeriei Române,
precum şi poliţiştii locali

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii
din cadrul Poliţiei Române,
Poliţiei de Frontieră Române
şi Jandarmeriei Române,
precum şi poliţiştii locali
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s)

neaplicarea pe actul de identitate a
ştampilei cu menţiunea „VOTAT” sau
a timbrului autocolant, după caz,
reţinerea actului de identitate, fără
motive întemeiate, de către membrii
biroului electoral al secţiei de votare;

preşedintele biroului
amendă
de la 4.500 lei electoral, în cazul săvârşirii
la 10.000 lei contravenţiilor de către
membrii acestuia

t)

continuarea propagandei electorale
după încheierea acesteia, precum şi
sfătuirea în ziua votării a alegătorilor
la sediul secţiilor de votare să voteze
sau să nu voteze un anumit candidat;

amendă de la
1.500 lei la
4.500 lei

ţ)

preşedintele biroului
purtarea pe durata votării de către
amendă
membrii birourilor electorale ale
de la 1.000 lei electoral, în cazul săvârşirii
secţiilor de votare, persoanele
la 2.500 lei contravenţiilor de către
membrii acestuia
însărcinate cu paza, persoanele
acreditate sau de către operatorii
preşedintele biroului electoral
de sondaj ai institutelor de sondare
ierarhic superior, în cazul
a opiniei publice sau ai societăţilor
săvârşirii contravenţiilor de
comerciale ori ai organizaţiilor
către preşedinţii birourilor
neguvernamentale de ecusoane,
electorale ierarhic inferioare
insigne ori alte însemne de propagandă
sau de către locţiitorii acestora
electorală;
preşedintele biroului
încălcarea de către membrii birourilor
amendă
electorale a obligaţiei de a participa
de la 1.000 lei electoral, în cazul săvârşirii
la activitatea acestor birouri;
la 2.500 lei contravenţiilor de către
membrii acestuia

ş)

u)

preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul
săvârşirii contravenţiilor de
către preşedinţii birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii
acestora
nerespectarea dispoziţiilor art. 48
amendă
preşedintele biroului electoral
alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare de la 1.000 lei judeţean/biroului electoral
a opţiunii exprimate pe buletinul de vot;
la 2.500 lei al sectorului municipiului
întocmirea de către birourile electorale
Bucureşti
ale secţiilor de votare a proceselorverbale, cu încălcarea dispoziţiilor
prezentei legi;
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii
din cadrul Poliţiei Române,
Poliţiei de Frontieră Române
şi Jandarmeriei Române,
precum şi poliţiştii locali

preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul
săvârşirii contravenţiilor de
către preşedinţii birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii
acestora
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v)

refuzul preşedintelui biroului electoral
amendă
sau al locţiitorului acestuia de a elibera de la 1.000 lei
o copie certificată de pe procesul-verbal
la 2.500 lei
persoanelor îndreptăţite potrivit
prevederilor legii;

w)

încălcarea condiţiilor de acreditare de către amendă de la
persoanele acreditate potrivit art. 47
1.500 lei la
şi operatorii de sondaj ai institutelor
4.500 lei
de sondare a opiniei publice, ai socie
tăţilor comerciale ori ai organizaţiilor
neguvernamentale care au fost acreditate
de Biroul Electoral Central prin decizie;
nerespectarea dispozițiilor art. 41
amendă
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii
privind afișajul electoral;
de la 1.000 lei din cadrul Poliţiei Române,
la 2.500 lei Poliţiei de Frontieră Române
şi Jandarmeriei Române,
precum şi poliţiştii locali
nerespectarea dispozițiilor art. 43
amendă de la ofiţerii, agenţii şi subofiţerii
alin. (12), care prevede:
1.500 lei la din cadrul Poliţiei Române,
„în ziua votării, între orele 7.00 și
4.500 lei
Poliţiei de Frontieră Române
21.00 sunt interzise comercializarea şi
şi Jandarmeriei Române,
consumul băuturilor alcoolice în spațiul
precum şi poliţiştii locali
de protecție al secţiei de votare”;
nerespectarea dispozițiilor art. 43
amendă
preşedintele biroului electoral
alin. (4), care prevede:
de la 1.000 lei judeţean/biroului electoral
„La plecare, preşedintele biroului
la 2.500 lei al sectorului municipiului
electoral al secţiei de votare sigilează
Bucureşti
intrarea în localul de vot prin aplicarea
ștampilei de control pe o bandă
de hârtie. Este interzisă părăsirea
localului de vot cu ştampila de control,
ștampile cu mențiunea «VOTAT»,
buletine de vot sau liste electorale”;
nerespectarea dispozițiilor art. 48
amendă
preşedintele biroului electoral
alin. (1) lit. c) care prevede:
de la 1.000 lei judeţean/biroului electoral
„După închiderea sălii unde se votează,
la 2.500 lei al sectorului municipiului
preşedintele, în prezența membrilor
Bucureşti
biroului electoral, efectuează
operațiunile de numărare a buletinelor
de vot şi de consemnare a rezultatului
votării, după cum urmează:
[…] c) stabilește numărul alegătorilor
înscrişi în lista electorală permanentă;
este interzis, sub sancțiunea legii, ca pe
aceste documente să existe ștersături,
modificări sau completări; rezultatul
numărării se va înscrie la pct. a) din pro
cesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1)”.

z)

aa)

ab)

ac)

preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul
săvârşirii contravenţiilor de
către preşedinţii birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii acestora
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii
din cadrul Poliţiei Române,
Poliţiei de Frontieră Române
şi Jandarmeriei Române,
precum şi poliţiştii locali
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Săvârşirea de către membrii birourilor electorale a contravenţiilor prevăzute la art. 55 atrage
înlocuirea cu alte persoane, la solicitarea preşedintelui biroului electoral ierarhic superior.
Conform Codului penal, constituie infracţiuni electorale următoarele fapte:

INFRACŢIUNI
ART. 385 – Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi
ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea
de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 386 – Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului
să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu
închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică,
inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.
ART. 387 – Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de
identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.
ART. 389 – Violarea confidențialității votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa
este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 390 – Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de
votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute
de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
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ART. 391 – Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă
ori de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea
ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor
în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care
duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
ART. 393 – Sancționarea tentativei
Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387 – 391 se pedepsește.
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Anexa nr. 1
Contact – BIROUL ELECTORAL CENTRAL
Str. Eugeniu Carada nr. 1, sector 3, București
Tel: 021 3137479, 021 3136766, 021 3130210
Fax: 021 3135196, e-mail: secretariat@bec.ro
Datele de contact ale birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor
municipiului București și ale Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate
Biroul electoral
județean

Președinte

Adresa BEJ

Telefon BEJ

E-mail BEJ

Fax BEJ

Biroul electoral
județean nr. 1
ALBA

COSTEA
MONICACRISTINA

Municipiul Alba Iulia,
piața Ion I. C. Brătianu nr. 1,
Palatul Administrativ, etaj 1,
camera 113

0258 811806

bejalba@bec.ro

0258 811998

Biroul electoral
județean nr. 2
ARAD

IOVĂNAȘ
EUGENIA

Municipiul Arad,
Piața Sporturilor FN,
bazinul de înot „Delfinul”,
sala nr. 1 și nr. 2

0257 220010

bejarad@bec.ro

0257 220011

Biroul electoral
județean nr. 3
ARGEȘ

VÂRGĂ
MARIANA

Municipiul Piteşti,
piaţa Vasile Milea nr. 1,
Palatul Administrativ,
intrarea C

0248 210998

bejarges@bec.ro

0248 210997

Biroul electoral
județean nr. 4
BACĂU

FESAN PAULA
CRISTINA

Municipiul Bacău,
Calea Mărășești nr. 2,
Instituția Prefectului,
camera 34

0234 535001

bejbacau@bec.ro

0234 535000

Biroul electoral
județean nr. 5
BIHOR

UNGUR OTILIA

Municipiul Oradea, Parcul
Traian nr. 5, etaj 1, camera 3

0259 470064,
0259 470065

bejbihor@bec.ro

0259 470066

Biroul electoral
județean nr. 6
BISTRIȚANĂSĂUD

BERARI
REGHINA IOANA

Municipiul Bistrița, piața Petru 0263 235798
Rareș nr. 1, sala de audiențe,
camera 6, parter

bejbistritanasaud@
bec.ro

0263 235702

Biroul electoral
județean nr. 7
BOTOȘANI

AXINTE
LĂCRĂMIOARA

Municipiul Botoșani, Piața
Revoluției nr. 1-3, Palatul
Administrativ, camera 2

0231 518201

bejbotosani@bec.ro 0231 518202

Biroul electoral
județean nr. 8
BRAŞOV

CIOLACU
CRISTINAGABRIELA

Municipiul Brașov,
Bulevardul Eroilor nr. 5

0268 412325

bejbrasov@bec.ro

0268 412329

Biroul electoral
județean nr. 9
BRĂILA

CHIROI
ANAMARIA

Municipiul Brăila, Piața
Independenței nr. 1, parter,
camera 14, Intrarea D

0239 632508

bejbraila@bec.ro

0239 632508

Biroul electoral
județean nr. 10
BUZĂU

PUȘCĂ AUREL

Municipiul Buzău, bulevardul
Nicolae Bălcescu nr. 48,
Consiliul Județean Buzău,
sala nr. 16, parter, Corp D

0238 430120

bejbuzau@bec.ro

0238 430121

Biroul electoral
județean
nr. 11 CARAŞSEVERIN

CIASC RUSTIN
PETRU

Municipiul Reşiţa, Piața
1 Decembrie 1918 nr. 5A,
incinta Sălii Polivalente

0255 233257

bejcarasseverin@
bec.ro

0255 233310
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Biroul electoral
județean nr. 12
CĂLĂRAȘI

STOIAN
GHEORGHE

Municipiul Călărași,
Strada Sloboziei nr. 9-11,
sediul Instituției Prefectului,
camera 20, parter

0242 313303

bejcalarasi@bec.ro

0242 313312

Biroul electoral
județean nr. 13
CLUJ

TROFIN MONICA

Municipiul Cluj-Napoca,
Bulevardul 21 Decembrie 1989
nr. 58, Palatul Administrativ,
etaj 2, sala mică

0264 430334,
0264 430336

bejcluj@bec.ro

0264 30334,
0264 430336

Biroul electoral
județean nr. 14
CONSTANȚA

GHERVASE DENIS Municipiul Constanța,
GABRIELA
bulevardul Tomis nr. 51,
Palatul Administrativ
Constanța, camera 46

0241 515557

bejconstanta@
bec.ro

0241 515559

Biroul electoral
județean nr. 15
COVASNA

MIKLÓS
ERZSÉBET

Municipiul Sfântu Gheorghe,
Piața Libertății nr. 6, sediul
Instituţiei Prefectului,
camera 11, parter

0267 312800

bejcovasna@bec.ro 0267 312700

Biroul electoral
județean nr. 16
DÂMBOVIȚA

ERCULESCU
NARCIS

Municipiul Târgovişte, Piaţa
Tricolorului nr. 1, Instituţia
Prefectului, etaj 2, camera 28

0245 222777

bejdambovita@
bec.ro

0245 220714

Biroul electoral
județean nr. 17
DOLJ

ILIESCU
CRISTIANNICOLAE

Municipiul Craiova,
Strada Unirii nr. 19,
Instituția Prefectului,
camera 75 (Sala Orașelor),
parter

0251 412480

bejdolj@bec.ro

0251 412471

Biroul electoral
județean nr. 18
GALAȚI

DICU RĂZVAN

Municipiul Galați,
Strada Stadionului nr. 1,
incinta Sălii Sporturilor

0236 445058

bejgalati@bec.ro

0236 445056

Biroul electoral
județean nr. 19
GIURGIU

CORNEA MONICA Municipiul Giurgiu,
bulevardul București nr. 10,
camera 10, parter

0246 211801

bejgiurgiu@bec.ro

0246 211802

Biroul electoral
județean nr. 20
GORJ

RADU
GHEORGHE

Municipiul Târgu Jiu,
Strada Victoriei nr. 2-4,
Instituția Prefectului,
cam. 147-148

0253 222034

bejgorj@bec.ro

0253 222039

Biroul electoral
județean nr. 21
HARGHITA

VÂGA SONIA

Municipiul Miercurea-Ciuc,
Piața Libertății nr. 5,
camera 13

0266 320020

bejharghita@bec.ro 0266 320022

Biroul electoral
județean nr. 22
HUNEDOARA

CONTA
MIHAELAAURELIA

Municipiul Deva, Bulevardul
1 Decembrie 1918 nr. 28,
Instituţia Prefectului,
camera 1 bis, parter

0254 515280

bejhunedoara@
bec.ro

Biroul electoral
județean nr. 23
IALOMIȚA

RĂCEANU
DANIELA

Municipiul Slobozia,
Piața Revoluției nr. 1, sediul
Instituției Prefectului,
camera 6

0243 232688

bejialomita@bec.ro 0243 236845

Biroul electoral
județean nr. 24
IAȘI

DĂMIAN OANA
MONICA

Municipiul Iași, bulevardul
Ștefan cel Mare și Sfânt
nr. 69, Consiliul Județean Iași,
camera 120

0232 277722

bejiasi@bec.ro

0232 277721

Biroul electoral
județean nr. 25
ILFOV

ROMAN LAVINIA
CALINA

Municipiul București, sector 3, 021 3133822
strada Smârdan nr. 3,
incinta Prefecturii Ilfov,
camera 10/1/1, parter

bejilfov@bec.ro

021 3138215

0254 515265
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Biroul electoral
județean nr. 26
MARAMUREȘ

ALB CODRUȚA
VIOLETA

Municipiul Baia Mare,
strada Gheorghe Șincai
nr. 46, camera 104

0262 211144

bejmaramures@
bec.ro

0262 211146

Biroul electoral
județean nr. 27
MEHEDINȚI

SIMA ION
COSMIN

Municipiul Drobeta-Turnu
Severin, strada Traian nr. 89,
Instituția Prefectului, parter

0252 391530

bejmehedinti@
bec.ro

0252 391531

Biroul electoral
județean nr. 28
MUREŞ

BERECZKIFRANCISC
ADRIAN

Muncipiul Târgu Mureș,
Piața Victoriei nr. 1,
camera 30

0265 311031

bejmures@bec.ro

0265 311032

Biroul electoral
județean nr. 29
NEAMȚ

FLOREA
CRISTINA

Municipiul Piatra-Neamț,
strada Alexandru cel Bun
nr. 27, Palatul Administrativ

0233 230230

bejneamt@bec.ro

0233 230232

Biroul electoral
județean nr. 30
OLT

ARABELEA
FĂNEL-GABRIEL

Municipiul Slatina, bulevardul
A. I. Cuza nr. 12A, Instituția
Prefectului, sala de ședințe,
etaj 2

0249 437360

bejolt@bec.ro

0249 437361

Biroul electoral
județean nr. 31
PRAHOVA

RADU MIHAIL

Municipiul Ploiești,
Bulevardul Republicii
nr. 2-4, etaj 1, camera 175

0244 544510

bejprahova@bec.ro 0244 544520

Biroul electoral
județean nr. 32
SATU MARE

SURD GRIGORE

Municipiul Satu Mare,
Piața 25 Octombrie nr. 1,
sala de protocol a Consiliului
Județean Satu Mare, parter

0261 715201

bejsatumare@
bec.ro

0261 715202

Biroul electoral
județean nr. 33
SĂLAJ

TOMȘA CLAUDIA Municipiul Zalău,
Piața 1 Decembrie 1918
nr. 12, et. 2, camera 205

0260 610250

bejsalaj@bec.ro

0260 610251

Biroul electoral
județean nr. 34
SIBIU

DINESCU
ANDREEA
ANGELICA

0269 210826

bejsibiu@bec.ro

0269 210819

Biroul electoral
județean nr. 35
SUCEAVA

VERCIUC FLORIN Municipiul Suceava, strada
Ștefan cel Mare nr. 36,
Palatul Administrativ,
sala „Ion Irimescu”

0230 220300

bejsuceava@bec.ro 0230 220301

Biroul electoral
județean nr. 36
TELEORMAN

TRIFAN IRENA

Municipiul Alexandria,
Strada Dunării nr. 178, Palatul
Administrativ, camera 55

0247 311210,
0247 311150,
int. 29029

bejteleorman@
bec.ro

0247 311260

Biroul electoral
județean nr. 37
TIMIȘ

BIRCEANU TITU

Municipiul Timișoara,
Bulevardul Revoluției din 1989
nr. 17, camera 9

0256 240101

bejtimis@bec.ro

0256 240102

Biroul electoral
județean nr. 38
TULCEA

NICOLAGHEORGHIU
DANIEL

Municipiul Tulcea,
Strada Păcii nr. 18,
Instituția Prefectului, etaj 1

0240 510204

bejtulcea@bec.ro

0240 510206

Biroul electoral
județean nr. 39
VASLUI

ALEXANDRU
ADINA

Municipiul Vaslui,
strada Ștefan cel Mare nr. 79,
Palatul Administrativ, etaj 1,
camera 103

0235 317180

bejvaslui@bec.ro

0235 317181
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Biroul electoral
județean nr. 40
VÂLCEA

RUSU MONICA

Municipiul Râmnicu Vâlcea,
0250 733110
bulevardul Tudor Vladimirescu
nr. 1, Instituția Prefectului,
parter

bejvalcea@bec.ro

Biroul electoral
județean nr. 41
VRANCEA

NICOLAU
SIMONA
FLORICA

Municipiul Focșani, strada
Dimitrie Cantemir nr. 1,
sediul Consiliului Județean,
etaj 1, camera 105

bejvrancea@bec.ro 0237 224098

Biroul electoral
nr. 42 – sectorul 1
al municipiului
BUCUREȘTI

CREȚEANU
OLIMPIEA

Municipiul București, sector 1, 021 3125008
strada Mureș nr. 18-24, etaj 1,
camera 26

besector1@bec.ro

021 3125016

Biroul electoral
nr. 43 – sectorul 2
al municipiului
BUCUREȘTI

VERNEA SORIN
ALEXANDRU

Municipiul București, sector 2, 021 2520170
strada Mașina de Pâine nr. 47

besector2@bec.ro

021 2520160

Biroul electoral
nr. 44 – sectorul 3
al municipiului
BUCUREȘTI

PETRESCU
ALEXANDRALUMINIȚA

Municipiul București,
sector 3, strada Ion Țuculescu
nr. 42, corp B

021 3276305

besector3@bec.ro

021 3276096

Biroul electoral
nr. 45 – sectorul 4
al municipiului
BUCUREȘTI

SOLOMON
MARIAN

Municipiul București,
sector 4, Bulevardul
Metalurgiei nr. 12-18,
Grand Arena, etaj 1

021 7942345

besector4@bec.ro

021 7962695

Biroul electoral
nr. 46 – sectorul 5
al municipiului
BUCUREȘTI

NICULESCU
IONUȚ
ALEXANDRU

Municipiul București,
sector 5, strada Fabrica
de Chibrituri nr. 9-11

021 3140058

besector5@bec.ro

021 3140045

Biroul electoral
nr. 47 – sectorul 6
al municipiului
BUCUREȘTI

VOICU SĂNDINA

Municipiul București,
sector 6, Calea Plevnei
nr. 147-149, parter, camera 54

021 3132382

besector6@bec.ro

021 3132383

Biroul electoral
nr. 48 pentru
secțiile de votare
din străinătate

PĂUN SANDA

Municipiul București, sector 2, 021 4311974,
strada Alecu Russo nr. 13-19,
021 4311975
ap. 1, parter

bestrainatate@
bec.ro

021 2520011

0237 224097

0250 733120
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LEGEA nr. 370*
din 20 septembrie 2004

pentru alegerea Președintelui României
Publicată în M. Of. nr. 887 din 29 septembrie 2004
Republicată în M. Of. nr. 650 din 12 septembrie 2011

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează modul de organizare și desfășurare a alegerilor pentru
Președintele României.
(2) Președintele României se alege prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în
condițiile prezentei legi.
(3) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi
ale alegătorilor înscriși în listele electorale permanente.
(4) În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (3), se
organizează al doilea tur de scrutin, la care participă numai primii 2 candidați stabiliți în ordinea
numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare
număr de voturi valabil exprimate.
(5) Alegătorul are dreptul la un singur vot, în fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea
Președintelui României, potrivit art. 81 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată.
(6) Alegătorul poate vota prin corespondență sau la secția de votare, în condițiile legii.**
Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificații:
a) perioadă electorală – intervalul de timp care începe la data intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea datei alegerilor și se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial
al României, Partea I, a rezultatului scrutinului; perioada electorală cuprinde intervalul de timp
dintre data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor și data
începerii campaniei electorale, campania electorală, desfășurarea efectivă a votării, numărarea și
* Republicată în temeiul dispozițiilor art. IV din O.U.G nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii
nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, publicată în M. Of. nr. 608 din 3 sept. 2009, rectificată în M. Of.
nr. 658 din 3 oct. 2009 și aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 98/2011, publicată în M. Of. nr. 429 din 20 iun.
2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
L. nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României a fost publicată în M. Of. nr. 887 din 29 sept. 2004 și
a mai fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 77/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, publicată în M. Of. nr. 920 din 9 oct. 2004, aprobată prin
L. nr. 592/2004, publicată în M. Of. nr. 1.232 din 21 dec. 2004.
Ulterior republicării, L. nr. 370/2004 a fost modificată prin L. nr. 76/2012, publicată în M. Of. nr. 365 din 30 mai
2012 (în vigoare de la 15 febr. 2013, conform O.U.G. nr. 4/2013), prin L. nr. 187/2012, publicată în M. Of. nr. 757 din
12 nov. 2012, prin O.U.G. nr. 4/2014, publicată în M. Of. nr. 111 din 13 febr. 2014, prin O.U.G. nr. 45/2014, publicată în
M. Of. nr. 475 din 27 iun. 2014, prin L. nr. 148/2019, publicată în M. Of. nr. 617 din 25 iul. 2019, și prin O.U.G.
nr. 64/2019, publicată în M. Of. nr. 746 din 12 sept. 2019. A se vedea și Decizia Curții Constituționale a României
nr. 146/2019, publicată în M. Of. nr. 240 din 28 mart. 2019, prin care se admite obiecţia de neconstituţionalitate şi se
constată că prevederile art. I pct. 45 [cu referire la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui
României] şi art. I pct. 50 [cu referire la art. 50 alin. (14) lit. a) şi b) din Legea nr. 370/2004], precum şi art. II pct. 4
[cu referire la art. 5 alin. (11) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul
European] şi art. II pct. 50 [cu referire la art. 50 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 33/2007] din Legea pentru modificarea
şi completarea unor acte normative în materie electorală sunt neconstituţionale.
** Introdus prin L. nr. 148/2019.
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centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatului, validarea alegerilor și
publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I;
b) majoritatea de voturi ale alegătorilor – se determină ca parte întreagă, nerotunjită, a
raportului dintre numărul alegătorilor înscriși în listele electorale permanente și cifra 2, la care
se adaugă o unitate, și reprezintă numărul minim de voturi valabil exprimate pe care trebuie să le
obțină un candidat, în primul tur, pentru a fi ales Președinte al României;
c) liste electorale permanente – listele cuprinzând cetățenii români cu drept de vot care au
împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv;
d) act de identitate – cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de
identitate provizorie, buletinul de identitate ori pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic
electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu,
pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, iar, în cazul elevilor din școlile
militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării;*
e) partide politice parlamentare – partidele și alte formațiuni politice care au grup
parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului și care au obținut în urma
ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputați sau senatori
pentru candidații înscriși pe listele acestora ori pe listele unei alianțe politice sau electorale
din care au făcut parte partidele ori formațiunile politice respective.**
(2) Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot
fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în
străinătate sau de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.*
Art. 3. – Curtea Constituțională, potrivit art. 146 lit. f) din Constituția României, republicată,
veghează la respectarea în întreaga țară a prevederilor prezentei legi și confirmă rezultatele
sufragiului.
Art. 4. – (1) La alegerile pentru Președintele României se pot prezenta candidați propuși de
partide politice sau alianțe politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu
completările ulterioare, precum și candidați independenți. Partidele și alianțele politice pot propune
numai câte un singur candidat. Partidele membre ale unei alianțe politice care propune un candidat
nu pot propune și candidați în mod separat.
(2) Candidaturile propuse de partidele și de alianțele politice, precum și candidaturile
independente pot fi depuse numai dacă sunt susținute de cel puțin 200.000 de alegători. Un
alegător poate susține mai mulți candidați.***
Art. 5. – (1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară lunii în
care ajunge la termen mandatul de președinte. Cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării,
Guvernul stabilește data alegerilor prin hotărâre.***
(2) În situațiile prevăzute la art. 97 alin. (1) din Constituția României, republicată, data alegerilor
va fi stabilită prin hotărâre și adusă la cunoștința publică de Guvern în cel mult 30 de zile de la data
la care a intervenit vacanța funcției.
(3) Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor se adoptă la propunerea Ministerului Afacerilor
Interne și a Autorității Electorale Permanente.
Art. 6. – (1) În situația în care mai multe partide politice, alianțe politice și organizații legal
constituite ale cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților
Naționale doresc să propună același candidat la funcția de Președinte al României, acestea se pot
asocia între ele numai la nivel național, pe bază de protocol, constituind o alianță electorală. Un partid
politic, o alianță politică sau o organizație legal constituită a cetățenilor aparținând minorităților
naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale nu poate face parte decât dintr-o singură
alianță electorală. Alianța electorală care a participat la alegerile anterioare, indiferent de tipul
* Modificat(ă) prin O.U.G. nr. 64/2019.
** Introdusă prin O.U.G. nr. 45/2014.
*** Modificat prin L. nr. 148/2019.
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acestora, sub o denumire o poate păstra numai dacă nu și-a schimbat componența inițială. Denumirea
respectivă nu poate fi utilizată de o altă alianță.
(2) Protocolul de constituire a alianței electorale se depune în scris la Biroul Electoral Central
în termen de cel mult 24 de ore de la data completării acestui birou electoral cu reprezentanții
Autorității Electorale Permanente și ai partidelor politice parlamentare.
(3) Biroul Electoral Central se pronunță în ședință publică asupra admiterii sau respingerii
protocolului de constituire a alianței electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea
acestuia.
(4) Decizia Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a alianței
electorale poate fi contestată în scris de orice persoană fizică sau juridică interesată la Înalta Curte
de Casație și Justiție, în termen de cel mult 24 de ore de la afișare.
(5) Decizia Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a alianței
electorale poate fi contestată de semnatarii protocolului la Înalta Curte de Casație și Justiție, în
termen de cel mult 24 de ore de la afișare.
(6) Înalta Curte de Casație și Justiție se pronunță asupra contestațiilor prevăzute la alin. (4)
și (5) în termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestației, prin hotărâri definitive,
care se comunică Biroului Electoral Central.*
(7) Acordul de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale se depune în
scris la Biroul Electoral Central, până cel mai târziu cu 4 zile înaintea datei la care expiră termenul
de depunere a candidaturilor.
(8) Dispozițiile alin. (3)–(6) se aplică în mod corespunzător în cazul acordului de desființare a
protocolului de constituire a unei alianțe electorale.
CAPITOLUL II
Organizarea și desfășurarea alegerilor
SECȚIUNEA 1
Listele electorale**

Art. 7. – Listele electorale permanente din țară se întocmesc și se tipăresc cu aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art. 49 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și
a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale
Permanente, cu modificările și completările ulterioare.**
Art. 8. – (1) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri pentru Președintele
României la termen și până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei
electorale, alegătorul, care dorește să voteze în străinătate la alegerile pentru Președintele
României, se poate înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul
unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, în care va înscrie
numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea și statul unde optează să voteze, la
care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate.
(2) Pentru a vota prin corespondență, alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate
trebuie să se înregistreze ca alegător prin corespondență, conform legii.
(3) Alegătorii prevăzuți la alin. (1) sunt înscriși în listele electorale permanente din străinătate.
(4) Alegătorii prevăzuți la alin. (2) sunt înscriși în listele electorale permanente din
străinătate pentru votul prin corespondență.
(5) Listele prevăzute la alin. (3) și (4) se întocmesc de Autoritatea Electorală Permanentă
în format electronic și sunt puse la dispoziția biroului electoral pentru secțiile de votare din
străinătate.**
* Modificat prin L. nr. 76/2012.
** Modificat prin L. nr. 148/2019.
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Art. 9. – (1) Listele electorale suplimentare se întocmesc pe durata votării de către
președintele biroului electoral al secției de votare și/sau de către membrii biroului electoral al
secției de votare desemnați de către acesta, pentru a consemna prezența la vot a următoarelor
categorii de alegători:
a) alegătorii care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul pe raza secției de votare
respective, însă au fost omiși din lista electorală permanentă a secției de votare respective;
b) membrii biroului electoral al secției de votare, persoanele însărcinate cu menținerea
ordinii și operatorii de calculator, dacă aceștia nu sunt înscriși în lista electorală permanentă
a secției de votare respective;
c) alegătorii care își au domiciliul în altă localitate;
d) alegătorii cu mobilitate redusă care nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a
secției de votare respective;
e) alegătorii care votează în străinătate la altă secție de votare decât cea unde au fost
arondați;
f) alegătorii care votează în străinătate fără a fi formulat o cerere conform art. 8 alin. (1).
(2) Listele electorale suplimentare cuprind rubrici pentru numele, codul numeric per
sonal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, numărul secției de votare și semnătura
alegătorului.
(3) Modelul listei electorale suplimentare este stabilit prin hotărâre a Autorității Electorale
Permanente.
(4) Întâmpinările formulate cu privire la înscrierea alegătorilor în listele electorale
suplimentare se soluționează pe loc de către biroul electoral al secției de votare, prin decizie.
(5) Alegătorii care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt înscriși
într-un extras din listele electorale.
(6) Listele electorale suplimentare din străinătate sunt generate în format electronic, în
mod automat, pe baza datelor înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței
la vot și de prevenire a votului ilegal.
(7) În situația disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot
și de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc
pe suport hârtie și cuprind rubrici pentru numele și prenumele, codul numeric personal și
semnătura alegătorului.*
SECȚIUNEA a 2-a
Secțiile de votare

Art. 10. — Operațiunile electorale se desfășoară în secțiile de votare organizate conform
Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.*
Art. 11. – Abrogat.**
Art. 12. – Abrogat.***
SECȚIUNEA a 3-a
Birourile electorale

Art. 13. – (1) Pentru organizarea și desfășurarea operațiunilor specifice perioadei electorale se
constituie Biroul Electoral Central, birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor
municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale
ale secțiilor de votare.
(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot. Președinții birourilor
electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și reprezentanții Autorității Electorale Permanente
* Modificat prin L. nr. 148/2019.
** Abrogat prin O.U.G. nr. 45/2014.
*** Abrogat prin L. nr. 148/2019.
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în birourile electorale nu pot avea apartenență politică. Candidații în alegeri, soțul, soția, rudele și
afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
(3) În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcție
ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a funcției de membru al biroului
electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea juridică, civilă sau
penală, după caz.
(4) Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multe birouri electorale.
(5) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării birourilor electorale atestă
calitatea de membru al biroului electoral.
Art. 14. – (1) Birourile electorale lucrează legal în prezența majorității membrilor care le compun.
(2) Ședințele birourilor electorale sunt conduse de președinți.
(3) În lipsa președintelui biroului electoral, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de locțiitorul său.
(4) Prezența la ședințe a membrilor birourilor electorale este obligatorie. În cazuri justificate,
președinții birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la ședință.
(5) Birourile electorale adoptă acte și iau măsuri, potrivit competenței lor, numai cu votul
majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.
Art. 15. – (1) Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale nu pot primi și nu pot
exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.
(2) Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale pot fi înlocuiți, la cererea celor
care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz
de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar și în ziua votării, cu respectarea condițiilor prevăzute de
art. 16–23.
(3) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în cazul în care s-a
dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute la art. 385–391 din
Codul penal sau în condițiile prevăzute la art. 56 alin. (5). Constatarea încetării de drept a
calității de membru al unui birou electoral se face, în termen de 48 de ore de la intervenirea
cazului, de către președintele biroului electoral ierarhic superior, iar în cazul Biroului Electoral
Central, de către președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.*
Art. 16. – (1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație
și Justiție, președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și din cel mult 10
reprezentanți ai formațiunilor politice.
(2) Desemnarea celor 5 judecători se face de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
în ședință publică, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind
stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai Curții. Data ședinței
se aduce la cunoștința publică prin mass-media de către președintele Înaltei Curți de Casație și
Justiție, cu două zile înainte de desfășurarea acesteia.
(3) Rezultatul tragerii la sorți se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președinte și de
prim-magistratul-asistent al Înaltei Curți de Casație și Justiție.
(4) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemnați aleg din rândul lor, prin vot
secret, președintele Biroului Electoral Central și locțiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la
alegerea președintelui Biroului Electoral Central, în componența Biroului Electoral Central intră
președintele, vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și câte un reprezentant al fiecărui
partid politic parlamentar. Astfel constituit, Biroul Electoral Central îndeplinește toate atribuțiile
ce îi revin potrivit prezentei legi până la completarea lui cu reprezentanții formațiunilor politice
neparlamentare care au propus candidați.
(5) Constituirea Biroului Electoral Central se consemnează într-un proces-verbal care reprezintă
actul de învestire.
* Modificat prin L. nr. 187/2012.
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(6) În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare formațiune
politică care nu este reprezentată în Parlament și a propus candidat comunică Biroului Electoral
Central numele și prenumele reprezentantului său. Comunicările transmise după acest termen nu
se mai iau în considerare. Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții propuși se face
prin tragere la sorți, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările,
de președintele Biroului Electoral Central, în prezența membrilor biroului și a candidaților sau a
persoanelor delegate de către conducerile formațiunilor politice care au propus candidații, în limita
numărului de reprezentanți prevăzut la alin. (1).
(7) Biroul Electoral Central are un aparat tehnic de lucru format din personal de specialitate
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al Autorității Electorale Permanente și al Institutului
Național de Statistică.
(8) Biroul Electoral Central, în componența prevăzută la alin. (4), adoptă prin hotărâre, în
termen de 3 zile de la constituire, un regulament de organizare și funcționare a birourilor electorale
și a aparatului de lucru al acestora, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și este
obligatoriu pentru toate birourile electorale și aparatul tehnic al acestora.
Art. 17. – (1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuții:
a) asigură aplicarea și interpretarea unitară a dispozițiilor prezentei legi;
b) constată îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezenta lege pentru
candidaturi; comunică birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului
București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate candidaturile înregistrate, le
face cunoscute prin intermediul serviciilor publice de radio și de televiziune, precum și prin afișare
pe pagina proprie de internet;
c) în 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor stabilește ordinea de înscriere în
buletinul de vot, prin tragere la sorți, în prima etapă din rândul candidaților propuși de partidele
politice parlamentare*, iar în a doua etapă din rândul celorlalți candidați; comunică ordinea
înscrierii candidaților și a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot Curții Constituționale
și Regiei Autonome „Monitorul Oficial” și o aduce la cunoștința publică prin intermediul serviciilor
publice de radio și de televiziune, precum și prin afișare pe pagina proprie de internet;
d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contestațiile cu privire la activitatea
birourilor electorale județene, a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a
biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate; în cazul în care pentru soluționarea unei
întâmpinări sau contestații sunt necesare verificări de fapt, acestea se efectuează în prezența unui
judecător din cadrul Biroului Electoral Central; asemenea verificări nu se pot face în data alegerilor;
e) centralizează rezultatele alegerilor, constată candidatul ales și prezintă Curții Constituționale
documentația necesară validării mandatului de Președinte al României;
f) organizează și implementează un sistem de colectare de date și de informare periodică
a opiniei publice privind prezența populației la vot;**
g) transmite Autorității Electorale Permanente, după publicarea rezultatului alegerilor în
Monitorul Oficial al României, Partea I, toate materialele și documentele deținute;
h) dispune renumărarea voturilor într-o secție de votare sau refacerea centralizării voturilor și
a rezultatului alegerilor, în situația în care constată că au fost comise erori sau există neconcordanțe
între datele consemnate în procesele-verbale;
i) îndeplinește orice alte obligații ce îi revin potrivit prezentei legi.
(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral
Central adoptă decizii și hotărâri.
(3) Deciziile Biroului Electoral Central se adoptă pentru aplicarea unitară a prevederilor
prezentei legi, pentru admiterea sau respingerea protocolului de constituire a unei alianțe electorale,
* Potrivit O.U.G. nr. 45/2014, în tot cuprinsul L. nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, sintagma
„formațiuni politice reprezentate în Parlament” se înlocuiește cu sintagma „partide politice parlamentare”.
** Modificată prin O.U.G. nr. 45/2014.
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pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor, pentru înregistrarea sau respingerea
înregistrării semnelor electorale, pentru soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor care sunt de
competența sa, precum și pentru alte cazuri prevăzute de prezenta lege. Deciziile Biroului Electoral
Central sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, organismele
cu atribuții în materie electorală, precum și pentru toți participanții la alegeri, se comunică părților
interesate și se aduc la cunoștința publică prin afișare pe pagina proprie de internet.
(4) Hotărârile Biroului Electoral Central se adoptă pentru interpretarea unitară a prezentei legi,
sunt general obligatorii și se aduc la cunoștința publică prin afișare pe pagina proprie de internet și
prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 18. – (1) Biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului
București este constituit din 3 judecători, un reprezentant al Autorității Electorale Permanente
desemnat de către aceasta prin hotărâre și din cel mult 7 reprezentanți ai formațiunilor politice care
au propus candidați.
(2) Desemnarea judecătorilor se face în ședință publică, în termen de cel mult 10 zile de la data
intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, de către președintele
tribunalului, prin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai acestuia sau, în cazul biroului
electoral al sectorului municipiului București, dintre judecătorii în exercițiu ai judecătoriei sectorului.
Data ședinței se aduce la cunoștința publică, prin presă, de președintele tribunalului, cu cel puțin
24 de ore înainte de desfășurarea acesteia. Tragerea la sorți se face pe funcții, președinte și locțiitor,
și se consemnează într-un proces-verbal semnat de președintele tribunalului, care constituie actul
de învestire. Biroul electoral județean sau al sectorului municipiului București astfel constituit
îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat în termen de 24
de ore cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente.
(3) În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare formațiune
politică care a propus candidat comunică biroului electoral județean sau biroului electoral al sectorului
municipiului București numele și prenumele reprezentantului său. Comunicările transmise după
acest termen nu se mai iau în considerare. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în
care se fac comunicările, biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului
București se completează cu reprezentanții propuși de partidele politice parlamentare care au
propus candidați, în limita numărului de reprezentanți prevăzut la alin. (1). În termen de 24 de ore
de la completarea birourilor electorale județene sau birourilor electorale ale sectoarelor municipiului
București cu reprezentanții propuși de partidele politice parlamentare care au propus candidați,
acestea se completează de către președintele biroului electoral județean sau al biroului electoral al
sectorului municipiului București, după caz, cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice care
au propus candidați, în limita numărului de reprezentanți prevăzut la alin. (1), prin tragere la sorți,
dacă este cazul, în prezența membrilor biroului și a candidaților sau a persoanelor delegate de către
conducerile formațiunilor politice care au propus candidații.
Art. 19. – (1) Birourile electorale județene, respectiv birourile electorale ale sectoarelor
municipiului București au următoarele atribuții:
a) urmăresc și asigură aplicarea unitară și respectarea dispozițiilor prezentei legi, precum și a
hotărârilor și deciziilor Biroului Electoral Central de către toate autoritățile, instituțiile și organismele
cu responsabilități în materie electorală din cadrul județului sau al sectorului municipiului București;
b) asigură, împreună cu prefecții și Autoritatea Electorală Permanentă, instruirea președinților
birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora;
c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la operațiunile
birourilor electorale ale secțiilor de votare și la procesul de votare; deciziile date sunt definitive;
d) distribuie, pe bază de proces-verbal, prin intermediul primarilor, buletinele de vot, ștampilele
de control, ștampilele cu mențiunea „VOTAT” și celelalte materiale necesare procesului electoral
birourilor electorale ale secțiilor de votare;
e) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru județul sau sectorul municipiului
București în care funcționează și înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale privind
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centralizarea rezultatelor votării la nivelul unităților administrativ-teritoriale la care funcționează,
procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, dosarele cuprinzând
listele electorale permanente și tabelele utilizate în cadrul secțiilor de votare, după caz, precum și
toate contestațiile și întâmpinările primite;
f) predau, pe bază de proces-verbal, tribunalelor județene, respectiv Tribunalului București
buletinele de vot nule și cele contestate, precum și celelalte documente și materiale deținute, care
nu sunt predate Biroului Electoral Central.
(2) Birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București
îndeplinesc orice alte atribuții ce le revin potrivit prezentei legi.
(3) În exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit prevederilor prezentei legi, birourile electorale
județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București adoptă decizii. Deciziile sunt
obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuții
în materie electorală, precum și pentru toți participanții la alegeri la care se referă, din raza teritorială
de competență a biroului, și se aduc la cunoștința publică prin afișare sau prin orice alt mijloc de
publicitate.
Art. 20. – (1) Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate este constituit din 3 jude
cători în exercițiu ai Tribunalului București, un reprezentant al Autorității Electorale Permanente
desemnat de aceasta prin hotărâre și din cel mult 7 reprezentanți ai formațiunilor politice care au
propus candidați.
(2) Dispozițiile art. 18 alin. (2)–(3) se aplică în mod corespunzător.
(3) Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate are următoarele atribuții:
a) urmărește și asigură aplicarea unitară și respectarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri
de către toate autoritățile, instituțiile și organismele cu responsabilități în materie electorală pentru
organizarea scrutinului în străinătate;
b) asigură instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în
străinătate;
c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la activitatea
birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;
d) distribuie birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, prin intermediul
Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot, ștampilele de control,
ștampilele cu mențiunea „VOTAT”, precum și celelalte materiale necesare procesului electoral;
e) centralizează rezultatele numărării voturilor din secțiile de votare din străinătate și înaintează
Biroului Electoral Central procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor votării la secțiile de
votare din străinătate, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare din
străinătate, precum și toate contestațiile și întâmpinările primite;
f) predă, pe bază de proces-verbal, Tribunalului București toate documentele și materialele
deținute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central.
(4) Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate îndeplinește orice alte atribuții ce îi
revin potrivit legii.
(5) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, biroul electoral
pentru secțiile de votare din străinătate adoptă decizii. Deciziile biroului electoral pentru secțiile de
votare din străinătate sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale,
organismele cu atribuții în materie electorală, precum și pentru toți participanții la alegeri la care se
referă, din raza teritorială de competență a biroului, și se aduc la cunoștința publică prin afișare sau
prin orice alt mijloc de publicitate.
Art. 21. – (1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară sunt alcătuite din cel
mult 9 membri, din care un președinte, un locțiitor al acestuia și cel mult 7 membri propuși
de formațiunile politice care participă la alegeri. Birourile electorale ale secțiilor de votare din
țară nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri.
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(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora
sunt desemnați cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 208/2015,
cu modificările și completările ulterioare, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei votării.
(3) În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora
și membrii acestora, respectiv operatorii de calculator nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin
sau săvârșesc contravenții prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiți de îndată, la solicitarea
biroului electoral ierarhic superior, de către organismele sau persoanele care le-au desemnat,
după caz, cu alte persoane desemnate potrivit procedurilor prevăzute de prezenta lege.*
Art. 22. – (1) În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (2),
formațiunile politice care au propus candidați sunt obligate să comunice biroului electoral
județean, respectiv biroului electoral al sectorului, în cazul municipiului București, lista
reprezentanților lor în birourile electorale ale secțiilor de votare, sub forma unui tabel care
cuprinde următoarele: numărul secției de votare, numele, prenumele, codul numeric personal,
domiciliul sau reședința și modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau
adresa de e-mail. O formațiune politică poate avea într-un birou electoral al unei secții de
votare cel mult 2 reprezentanți.*
(2) Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții formațiunilor
politice se face de președintele biroului electoral județean, respectiv de președintele biroului
electoral al sectorului municipiului București, în prezența reprezentanților formațiunilor politice în
biroul electoral județean sau în biroul electoral al sectorului respectiv, în 48 de ore de la expirarea
termenului prevăzut la alin. (1). Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de
votare pot avea loc pe tot cuprinsul celor 48 de ore și se consemnează în procese-verbale, care
constituie actele de învestitură. Birourile electorale ale secțiilor de votare se consideră constituite la
data completării acestora cu reprezentanții formațiunilor politice.
(3) Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare se face în prima etapă cu
reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați, iar în a doua etapă, prin
tragere la sorți, pentru fiecare secție de votare, cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice care
au propus candidați, de către președintele biroului electoral județean sau al sectorului municipiului
București, după caz.
(4) În cazul în care, în urma efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (2) și (3), mai există
birouri electorale ale secțiilor de votare care nu au numărul maxim de membri prevăzut de alin. (1),
acestea urmează a fi completate, prin tragere la sorți, pentru fiecare secție de votare, dintre toate
formațiunile politice care au depus propuneri pentru cel de-al doilea reprezentant la secția de votare
respectivă.
(5) În cazul în care, în urma efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (2)–(4), mai există birouri
electorale ale secțiilor de votare care nu au cel puțin 5 membri, respectiv președinte, locțiitor și
3 membri, acestea urmează a fi completate cu persoane din rezerva aflată la dispoziția președintelui
biroului electoral județean sau al sectorului municipiului București, după caz, prin tragere la sorți,
cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (8).
(6) La solicitarea scrisă a reprezentanților formațiunilor politice în biroul electoral, președintele
biroului electoral județean ori, după caz, al biroului electoral al sectorului municipiului București
pune la dispoziția acestora copii certificate ale proceselor-verbale de completare a birourilor
electorale ale secțiilor de votare.
(7) Câte o copie certificată a proceselor-verbale de completare se predă, prin intermediul
primarilor, președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Art. 23. – (1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt alcătuite din
9 membri, din care un președinte, un locțiitor al acestuia și cel mult 7 membri propuși de
formațiunile politice care participă la alegeri. Birourile electorale ale secțiilor de votare din
străinătate nu pot funcționa cu mai puțin de 3 membri.*
* Modificat prin L. nr. 148/2019.
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(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitorii
acestora sunt desemnați de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare.
Desemnarea se realizează în baza cererilor cetățenilor cu drept de vot, semnate și datate, care
cuprind datele prevăzute de art. 16 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare, transmise prin poștă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice
și oficiile consulare. Desemnarea președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și
a locțiitorilor acestora se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele de învestire
și care se comunică biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. Operațiunile
de desemnare a președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor
acestora încep cu 45 de zile înaintea primei zile a votării în străinătate, pe măsură ce sunt
stabilite sediile secțiilor de votare din străinătate, și se finalizează până cel mai târziu cu 15
zile înaintea primei zile a votării în străinătate, fiind aduse la cunoștință publică prin afișarea
pe site-ul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.*
(3) Președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate și locțiitorul acestuia
care îndeplinesc atribuțiile ce revin operatorilor de calculator trebuie să urmeze o sesiune
de instruire în acest sens. Președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate
și locțiitorul pot lipsi, în cazuri justificate, de la activitatea biroului electoral al secției de
votare din străinătate, cu condiția să nu lipsească amândoi în același timp. Biroul electoral
pentru secțiile de votare din străinătate poate stabili, prin decizie, în cazuri justificate, orarul
prezenței președintelui biroului electoral al secției de votare din străinătate și a locțiitorului
acestuia la activitatea biroului electoral al secției de votare.*
(4) În cel mult 5 zile de la data desemnării președintelui biroului electoral al unei secții de
votare din străinătate și a locțiitorului acestuia, formațiunile politice care au propus candidaturi
ce au rămas definitive transmit biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin
mijloace electronice, listele reprezentanților lor în secția de votare din străinătate respectivă,
cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile și codurile numerice personale ale
titularului și supleanților, însoțite de declarațiile lor de acceptare. O formațiune politică poate
avea un titular și 2 supleanți, cu rol de locțiitori, pentru fiecare secție de votare. Pentru a
îndeplini atribuțiile ce revin operatorilor de calculator, reprezentanții formațiunilor politice
trebuie să urmeze o sesiune de instruire în acest sens. Supleanții pot înlocui temporar titularii
numai când aceștia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare
din străinătate.*
(41) În cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut de alin. (4), președintele
biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate completează birourile electorale
ale secțiilor de votare din străinătate, ai căror președinți și locțiitori au fost desemnați. În
această componență, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc
toate atribuțiile prevăzute de prezenta lege. Operațiunile de completare a birourilor electorale
ale secțiilor de votare din străinătate se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele
de învestire, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare pe site-ul biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate.**
(42) Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din
străinătate trebuie să se finalizeze până cel mai târziu cu 10 zile înaintea primei zile a votării
din străinătate.**
(43) În urma învestirii într-un birou electoral al secției de votare din străinătate,
președintele, locțiitorul și ceilalți membri sunt obligați să îndeplinească atribuțiile ce le revin
conform legii, aceștia răspunzând pentru buna gestiune a materialelor ce le sunt predate
pentru desfășurarea procesului electoral.**
* Modificat prin O.U.G. nr. 64/2019.
** Introdus prin O.U.G. nr. 64/2019.
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(44) În situația în care, până cu 10 zile înaintea primei zile a votării, birourile electorale
ale secțiilor de votare din străinătate nu dispun de un număr suficient de membri care să
îndeplinească atribuțiile operatorilor de calculator, acestea pot fi completate de către
președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu personal asigurat
de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și de alte autorități publice la solicitarea
Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasării și cazării personalului trimis în
străinătate pentru a face parte din birourile electorale ale secțiilor de votare sunt suportate de
către Ministerul Afacerilor Externe.*
(5) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formațiunile politice este insuficient
pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, acestea sunt
completate cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor diplomatice sau
ai oficiilor consulare, după caz.**
(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dacă președintele biroului electoral al unei
secții de votare din străinătate constată, în preziua sau ziua votării, că numărul membrilor
biroului electoral este insuficient pentru buna desfășurare a votării, acesta poate suplimenta
numărul membrilor biroului electoral respectiv, până la cel mult 15 membri, cu aprobarea
biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. Completarea se poate face cu
supleanții propuși de către partidele politice sau, dacă numărul acestora nu este suficient, cu
orice cetățean român cu drept de vot, fiind consemnată într-un proces-verbal.**
(7) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa și alte cheltuieli curente ale
membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se suportă de către cei
care îi desemnează.**
Art. 24. – (1) În ziua premergătoare zilei votării, birourile electorale ale secțiilor de votare
din țară primesc, pe bază de proces-verbal, următoarele:
a) un exemplar al listei electorale permanente;
b) buletinele de vot;
c) ștampila de control;
d) ștampilele cu mențiunea „VOTAT”;
e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor
votării;
f) formularele listei electorale suplimentare și ale extrasului din listele electorale;
g) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic
pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal;
h) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;
i) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral județean, al sectorului
municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după
caz, pe care îl vor afișa la sediul secției de votare.
(2) Predarea materialelor prevăzute la alin. (1) se asigură de către primari.
(3) În ziua premergătoare primei zile a votării, birourile electorale ale secțiilor de votare
din străinătate primesc materialele prevăzute la alin. (1), cu excepția celor de la lit. a) și f),
prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
(4) Birourile electorale ale secțiilor de votare îndeplinesc următoarele atribuții:
a) asigură buna organizare a votării;
b) verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru
exercitarea dreptului de vot conform metodologiei stabilite prin hotărâre a Autorității
Electorale Permanente;
* Introdus prin O.U.G. nr. 64/2019.
** Modificat prin L. nr. 148/2019.
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c) numără voturile și consemnează rezultatele votării în procesele-verbale prevăzute la
art. 49 alin. (1); pot decide renumărarea voturilor, la solicitarea oricărui membru, înainte de
consemnarea rezultatului numărătorii în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);
d) verifică, prin mijloace electronice, corelațiile din procesele-verbale de consemnare
a rezultatelor votării, conform metodologiei stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale
Permanente;
e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;
f) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite potrivit prezentei legi.
(5) Președintele biroului electoral al secției de votare ia toate măsurile de ordine în localul
de vot și în jurul acestuia.
(6) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare efectuează sub coordonarea
președintelui biroului electoral al secției de votare operațiunile necesare pentru exercitarea
dreptului de vot de către alegătorii care se prezintă la urne, precum și pentru consemnarea și
centralizarea rezultatelor votării.
(7) Birourile electorale ale secțiilor de votare predau, pe bază de proces-verbal, birourilor
electorale județene sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București
procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele contestate,
împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, precum
și dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe
tipuri de liste; birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate predau proceseleverbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu
întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, Ministerului Afacerilor
Externe.
(8) Birourile electorale ale secțiilor de votare predau separat, pe bază de proces-verbal,
birourilor electorale județene sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului
București buletinele de vot întrebuințate și necontestate, buletinele de vot anulate, ștampilele
și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării. Birourile electorale ale secțiilor de
votare din străinătate predau aceste materiale reprezentanțelor diplomatice, care, în termen
de 3 luni de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, le
predau în vederea topirii de către operatorii economici specializați.
(9) Birourile electorale ale secțiilor de votare îndeplinesc orice alte atribuții care le revin
potrivit legii.
(10) Prefecții iau măsurile necesare pentru a asigura transportul materialelor prevăzute
la alin. (1) până în interiorul localului de vot, precum și transportul materialelor prevăzute la
alin. (7) și (8) din interiorul localului de vot până în sediul biroului electoral județean sau al
biroului electoral al sectorului municipiului București, după caz.
(11) În cazul secțiilor de votare din străinătate, după primire, materialele prevăzute
la alin. (3) se sigilează de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și se
păstrează, până la transportul lor în localurile de vot, într-un singur spațiu pus la dispoziție
de șeful reprezentanței diplomatice din statul respectiv.
(12) Birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului
București au obligația de a stabili, cu consultarea prefecților, calendarul operațiunilor
prevăzute la alin. (1), (7) și (8), astfel încât să asigure realizarea optimă a acestora. În cazul
secțiilor de votare din străinătate, calendarul operațiunilor prevăzute la alin. (1), (7) și (8) este
stabilit de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu consultarea Ministerului
Afacerilor Externe.*
Art. 25. – (1) Formațiunile politice care participă la alegeri și candidații pot contesta modul
de formare și componența birourilor electorale, în cel mult două zile de la expirarea termenului de
constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri.
* Modificat prin L. nr. 148/2019.
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(2) Contestațiile se depun la biroul electoral ierarhic superior sau, în cazul în care
contestația se referă la Biroul Electoral Central, la Înalta Curte de Casație și Justiție și se
soluționează de acestea în termen de cel mult două zile de la înregistrare. Decizia biroului
electoral ierarhic superior sau, după caz, hotărârea pronunțată de Înalta Curte de Casație și
Justiție este definitivă.*
Art. 26. – Birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului
București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor
de votare își încetează activitatea la data validării rezultatului alegerilor pentru președintele ales.
SECȚIUNEA a 4-a
Candidaturile

Art. 27. – (1) Propunerile de candidați pentru alegerea Președintelui României se depun
la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 50 de zile înainte de data alegerilor.**
(2) Propunerile se fac în scris și vor fi primite numai dacă:
a) sunt semnate de conducerea partidului sau a alianței politice ori de conducerile acestora, care
au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;
b) cuprind prenumele și numele, locul și data nașterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupația
și profesia candidatului și precizarea că îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a candida;
c) sunt însoțite de declarația de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată și datată de candidat,
de declarația de avere, declarația de interese, de o declarație pe propria răspundere a candidatului în
sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, precum și
de lista susținătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători.
(3) Lista susținătorilor este un act public, sub sancțiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal.
Lista sau listele susținătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele și numele candidatului,
precum și prenumele și numele, data nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului de identitate
și semnătura alegătorilor care susțin candidatura. În finalul listei persoana care a întocmit-o este
obligată să facă o declarație pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor
susținătorilor. Modelul listei susținătorilor și al declarației pe propria răspundere sunt prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
(31) Lista susținătorilor prevăzută la alin. (3) se depune într-un singur exemplar original
la Biroul Electoral Central.***
(4) Propunerea de candidatură se depune și se înregistrează la Biroul Electoral Central în
4 exemplare, un exemplar original și 3 copii. Exemplarul original și o copie se păstrează la Biroul
Electoral Central, un altul se înaintează la Curtea Constituțională, iar al patrulea, certificat de
președintele Biroului Electoral Central, se restituie depunătorului.
(5) Declarațiile pe propria răspundere ale candidaților în sensul că au avut sau nu calitatea de
lucrători ai Securității sau de colaboratori ai acesteia sunt înaintate, în termen de 24 de ore de la
depunere, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
(6) Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale candidaților se publică pe pagina de
internet a Biroului Electoral Central, în termen de 48 de ore de la înregistrarea candidaturilor.
(7) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică, în mod corespunzător, și pentru candidații propuși de
către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și pentru candidații propuși
de către alianțele electorale.
(8) Apartenența politică a candidatului la partidul politic, organizația cetățenilor aparținând
minorităților naționale sau la unul dintre membrii alianței politice sau alianței electorale care îl
propune nu constituie o condiție pentru a candida.
* Modificat prin L. nr. 76/2012.
** Modificat prin L. nr. 148/2019.
*** Introdus prin O.U.G. nr. 45/2014.
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Art. 28. – Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc
condițiile prevăzute la art. 37 din Constituția României, republicată, pentru a fi alese sau care au
fost alese anterior, de două ori, ca Președinte al României.
Art. 29. – (1) Biroul Electoral Central verifică îndeplinirea condițiilor de fond și de formă
prevăzute de prezenta lege pentru candidaturi, înregistrează candidaturile care îndeplinesc aceste
condiții și respinge înregistrarea candidaturilor care nu îndeplinesc condițiile legale.
(2) Înregistrarea și respingerea înregistrării candidaturilor de către Biroul Electoral Central se
fac prin decizie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora.
(3) Biroul Electoral Central întocmește procese-verbale din care rezultă data și ora afișării
deciziilor de înregistrare sau, după caz, de respingere a înregistrării candidaturilor.
(4) Candidații pot renunța la candidaturi până la data rămânerii definitive a candidaturilor. În
acest scop, aceștia declară în scris pe propria răspundere că renunță la candidatură. Declarația se
depune la Biroul Electoral Central.
Art. 30. – (1) Semnele electorale se depun la Biroul Electoral Central în scris și în format
electronic odată cu depunerea candidaturii.
(2) Semnele electorale ale candidaților la funcția de Președinte al României trebuie să se
deosebească clar între ele, fiind interzisă utilizarea acelorași simboluri grafice, oricare ar fi figura
geometrică în care sunt încadrate. Candidații propuși de partide politice și alianțe politice pot
întrebuința ca semn electoral semnul permanent cu care aceste formațiuni politice s-au înscris la
Tribunalul București.
(3) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile naționale ale statului român,
ale altor state, ale Uniunii Europene, ale organismelor internaționale ori ale cultelor religioase.
(4) În cazul în care un candidat optează pentru semnul electoral al partidului politic, al organizației
cetățenilor aparținând unei minorități naționale, alianței politice sau electorale care îl propune, după
caz, acesta îl poate folosi dacă formațiunea politică respectivă, înregistrată legal începând din anul
1990, l-a folosit prima, și nu poate fi însușit sau utilizat de alt partid politic, alianță politică, alianță
electorală, organizație a cetățenilor aparținând unei minorități naționale înregistrată ulterior sau de
un candidat independent decât cu consimțământul celor cărora le-a aparținut, respectiv al partidelor
care au alcătuit alianța politică sau alianța electorală inițială.
(5) În cazul în care același semn electoral este solicitat de mai mulți candidați, atribuirea se face
candidatului care a depus primul semnul respectiv.
(6) Înregistrarea sau respingerea înregistrării semnelor electorale se face de către Biroul
Electoral Central, prin decizie, odată cu înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor.
Art. 31. – (1) În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (2),
respectiv la art. 30 alin. (6), candidații, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și alegătorii pot contesta înregistrarea
sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după caz. Contestațiile se fac
în scris și se depun la Curtea Constituțională.
(2) Curtea Constituțională soluționează contestațiile în termen de cel mult două zile de la
înregistrare. Hotărârile sunt definitive, se comunică de îndată Biroului Electoral Central și se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor prevăzut
la alin. (2), Biroul Electoral Central aduce la cunoștința publică, prin afișare pe pagina proprie de
internet și prin intermediul mass-mediei, candidaturile și semnele electorale definitive, în ordinea
în care au fost depuse. În același termen, Biroul Electoral Central comunică birourilor electorale
județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate, candidaturile și semnele electorale definitive, în ordinea în care au
fost depuse, acestea având obligația de a le afișa de îndată la sediul lor.
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SECȚIUNEA a 5-a
Buletinele de vot și ștampilele electorale

Art. 32. – (1) Modelul, dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot se stabilesc
prin hotărâre a Guvernului, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului
privind stabilirea datei alegerilor, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului
Afacerilor Interne.
(2) Buletinele de vot se imprimă de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, cu litere de
aceeași mărime și aceleași caractere și cu aceeași cerneală, în atâtea exemplare câți alegători
sunt înscriși în listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adaugă numărul
estimat al buletinelor de vot necesare pentru secțiile de votare din străinătate. În acest sens, în
termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei
alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Biroului Electoral Central numărul
alegătorilor cu domiciliul în România înscriși în Registrul electoral, iar Ministerul Afacerilor
Externe comunică Biroului Electoral Central numărul estimat de buletine de vot necesare
pentru secțiile de votare din străinătate.*
(3) Cu cel puțin 15 zile înaintea datei alegerilor, macheta buletinului de vot se prezintă de
Regia Autonomă „Monitorul Oficial” membrilor Biroului Electoral Central. Operațiunea de
prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate
persoanele prezente. Eventualele obiecții se formulează pe loc, obiecțiile ulterioare nemaifiind luate
în considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie să solicite Regiei Autonome „Monitorul
Oficial” modificarea machetei și tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele și prenumele
candidaților, ordinea de înscriere a acestora, precum și semnele electorale sunt incorect imprimate
ori nu sunt vizibile.
(4) Un exemplar al buletinului de vot, vizat și anulat de președintele Biroului Electoral Central,
va fi afișat pe site-ul acestei instituții.
Art. 33. – (1) Confecționarea ștampilelor birourilor electorale județene, ale birourilor electorale
ale sectoarelor municipiului București, a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor
de votare, a ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a ștampilelor
birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se realizează prin grija prefecților, respectiv
a Ministerului Afacerilor Externe până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.
(2) Ștampila Biroului Electoral Central se confecționează de Ministerul Afacerilor Interne,
iar ștampilele cu mențiunea „VOTAT” se confecționează de Regia Autonomă „Monetăria Statului”.
Ștampila cu mențiunea „VOTAT” trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterele
de pe buletinul de vot, respectiv decât distanța dintre acestea.
(3) În cazul pierderii sau furtului unor ștampile electorale, birourile electorale ierarhic superioare
celor cărora le aparțineau ștampilele electorale respective iau măsuri în vederea înlocuirii acestora,
cu sprijinul Regiei Autonome „Monetăria Statului”, prefectului sau Ministerului Afacerilor Externe,
după caz.
Art. 34. – (1) Buletinele de vot, ștampilele de control și ștampilele cu mențiunea „VOTAT”,
formularele pentru încheierea proceselor-verbale, copiile de pe listele electorale, tabelele prevăzute
la art. 9 și celelalte materiale necesare desfășurării procesului electoral se preiau de către prefect,
împreună cu președintele biroului electoral județean sau al biroului electoral al sectorului municipiului
București, pe bază de proces-verbal, și se păstrează în încăperi speciale, încuiate și sigilate. Aceste
materiale se distribuie, prin intermediul primarilor, președinților birourilor electorale ale secțiilor
de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu cu două zile înaintea alegerilor. Pentru secțiile
de votare din străinătate, preluarea și predarea acestor materiale se fac, pe bază de proces-verbal,
de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin intermediul
Ministerului Afacerilor Externe.
* Modificat prin O.U.G. nr. 45/2014.
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(2) Predarea și distribuirea buletinelor de vot se fac în pachete sigilate de câte 100 de bucăți sau
multiplu de 100 de bucăți, pe bază de proces-verbal.
(3) În preziua alegerilor, la sediul fiecărei secții de votare se afișează un buletin de vot, vizat
și anulat, după caz, de președintele biroului electoral județean, al sectorului municipiului București
sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.
SECȚIUNEA a 6-a
Campania electorală

Art. 35. – (1) Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor și se încheie
în dimineața zilei de sâmbătă de dinaintea datei alegerilor, la ora 7,00.
(2) Președintele în funcție poate participa la campania prezidențială a partidului politic sau a
alianței politice care l-a propus sau îi susține candidatura, potrivit art. 27.
Art. 36. – (1) Pentru candidații la alegerea Președintelui României, accesul la serviciile publice
de radio și televiziune este egal și gratuit.
(2) Orarul pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul egal și
gratuit al candidaților la serviciile publice de radio și televiziune se fac, după încheierea perioadei de
depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului,
împreună cu reprezentanții serviciilor publice de radio și televiziune și cu participarea candidaților.
(3) Dacă alegerile pentru Președintele României au loc concomitent cu cele pentru Camera
Deputaților și Senat, se vor avea în vedere și orarul și repartizarea timpilor de antenă pentru campania
electorală privind alegerea celor două Camere.
Art. 37. – (1) În campania electorală candidații și, după caz, partidele politice, alianțele politice
și alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care i-au propus,
precum și cetățenii au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin
mitinguri, adunări, marșuri, precum și prin intermediul mass-mediei. Organizarea mitingurilor,
adunărilor și marșurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de legislația în vigoare.
(2) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept.
(3) În unitățile militare, în unitățile de învățământ, în timpul programului de învățământ, în
sediile reprezentanțelor diplomatice, precum și în penitenciare, acțiunile de campanie electorală de
orice tip sunt interzise.
(4) În timpul campaniei electorale, primarii asigură candidaților și formațiunilor politice care
i-au propus, în mod nediscriminatoriu, spații corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii.
Art. 38. – (1) Campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice și private,
trebuie să servească următoarelor interese generale:
a) ale electoratului – de a primi informații corecte, astfel încât să își poată exercita dreptul de
vot în cunoștință de cauză;
b) ale candidaților și partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale care îi susțin – de a se face cunoscuți și de a-și prezenta
platformele, programele politice și ofertele electorale;
c) ale radiodifuzorilor – de a-și exercita drepturile și responsabilitățile care decurg din
profesiunea de jurnalist.
(2) Radiodifuzorii publici și privați sunt obligați să asigure, în cadrul serviciilor de programe
audiovizuale, desfășurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate și corecte pentru toți
candidații și toate partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale care îi susțin.
Art. 39. – (1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conținut
electoral, acestea trebuie însoțite de următoarele informații:
a) denumirea instituției care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia utilizată;
c) dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare;
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d) cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului.
(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate
ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.
(3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi
sau anchete cu conținut electoral făcute pe stradă.
(4) Pot efectua sondaje de opinie la ieșirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau
societățile comerciale ori organizațiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea
de sondaje de opinie și care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie, în acest sens.
Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării instituției pentru care lucrează, în zona
de protecție a secției de votare prevăzută la art. 43 alin. (6), fără a avea acces în interiorul localului
secției de votare.
(5) În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne, înainte de
încheierea votării.
Art. 40. – (1) Candidații sunt obligați să solicite, până la data începerii campaniei electorale,
conducerii serviciilor publice de radio și televiziune acordarea timpilor de antenă. Solicitările peste
acest termen nu se iau în considerare.
(2) Accesul candidaților la serviciile publice și private de radio și televiziune este gratuit.
Posturile private de radio și televiziune vor oferi candidaților timpi de antenă proporționali cu cei
practicați de posturile publice. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat de către posturile
private de radio și televiziune atrage sancționarea acestora. Sancțiunile sunt stabilite prin decizii ale
Consiliului Național al Audiovizualului.
(21) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale care participă la alegeri beneficiază de timpi de antenă, la
serviciile private de radio și televiziune, contra cost.*
(3) Este interzisă introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele
electorale.
(4) În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea
datei alegerilor, Consiliul Național al Audiovizualului stabilește, prin decizie, regulile de desfășurare
prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru președinte.
(5) Candidații își pot desemna coordonatori de campanie la nivelul județelor, sectoarelor
municipiului București și pentru străinătate, pe care îi notifică Biroului Electoral Central și Autorității
Electorale Permanente în cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor.
(6) Coordonatorii de campanie ai candidaților au rolul de a reprezenta candidații și de a conduce
campania electorală a acestora, acolo unde au fost desemnați.
Art. 41. – (1) Primarii sunt obligați ca după data expirării termenului de depunere a candidaturilor,
dar până la rămânerea definitivă a acestora, să stabilească, prin dispoziție care se aduce la cunoștința
publică prin afișare la sediul primăriei, locuri speciale pentru afișajul electoral, în care să amplaseze
panouri electorale, ținând seama de numărul candidaților.
(2) Locurile speciale pentru afișaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetățeni,
astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități
din localitățile respective. În prealabil, primarii sunt obligați să asigure înlăturarea din spațiul public
a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente.
(3) Locurile speciale pentru afișaj electoral pot fi folosite numai de candidații la funcția de
președinte și de partidele care i-au propus.
(4) Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afișaj electoral,
astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.
(5) Afișajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. (2) numai cu
acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deținătorilor și numai cu luarea măsurilor impuse de
legislația în vigoare pentru asigurarea siguranței cetățenilor.
* Introdus prin O.U.G. nr. 64/2019.
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(6) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiș electoral. Un afiș electoral
amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 300
mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm
cealaltă latură.
(7) Sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce
drapelul României sau al altui stat.
(8) Se interzice afișajul în scop electoral prin aplicarea pe pereții sau pilonii de susținere a
podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare și informare
rutieră, precum și pe sistemele electronice de reglementare a circulației.
(9) Activitățile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spațiile verzi, rezervațiile
naturale și zonele protejate ecologic.
(10) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de
propagandă electorală este interzisă.
(11) După încheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale în format
audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum și prin
intermediul unor vehicule special amenajate.
(12) Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat să asigure integritatea
panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri
autorizate.
(13) Primarii pot aproba instalarea pe domeniul public de către candidați și, după caz, de către
partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și
alianțele electorale care îi susțin a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de
propagandă electorală, dacă prin amplasarea lor nu se instituie restricții de circulație rutieră sau
pietonală.
(14) Campania electorală se poate desfășura în alt stat decât România numai cu respectarea
legislației în vigoare a statului respectiv.
Art. 42. – (1) Birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului
București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate veghează la corecta desfășurare
a campaniei electorale, soluționând, prin decizii, plângerile cu privire la campania electorală.
Decizia se aduce la cunoștința publică prin afișare la loc vizibil la sediul biroului electoral emitent.
(2) Dacă birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București
și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate consideră, cu ocazia soluționării plângerii,
că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancțiuni contravenționale ori
penale, sesizează autoritățile competente.
(3) Împotriva deciziilor birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor
municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate se pot face
contestații la Biroul Electoral Central, în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea acestora.
(4) Soluționarea plângerilor și a contestațiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor.
(5) Contestațiile formulate în termenul legal împotriva deciziilor adoptate de birourile electorale
județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile
de votare din străinătate suspendă executarea acestora.
(6) Deciziile adoptate de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor
municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate devin executorii
de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora.
(7) Contestațiile cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei formațiuni politice ori a unui
candidat de a-și desfășura campania electorală în condițiile legii se soluționează de Curtea Constituțională,
cu votul majorității judecătorilor, în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrarea lor.
72

Legea nr. 370/2004

SECȚIUNEA a 7-a
Votarea

Art. 43. – (1) Fiecare local al secțiilor de votare trebuie să posede un număr suficient de urne
de vot, cabine, ștampile cu mențiunea „VOTAT”, proporțional cu numărul alegătorilor înscriși în
listele electorale permanente și cu numărul estimat al alegătorilor care vor fi înscriși în tabelele
prevăzute la art. 9, precum și o urnă de vot specială.
(2) Cabinele și urnele de vot trebuie așezate în aceeași încăpere în care se află biroul electoral
al secției de votare. Cabinele și urnele de vot se asigură de către primarii comunelor, orașelor,
municipiilor și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, împreună cu prefecții.
(3) Președintele biroului electoral al secției de votare împreună cu membrii acestuia trebuie să
fie prezenți la sediul secției de votare, în ajunul zilei votării, la ora 18,00, fiind obligat să dispună
măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare. În intervalul
orar 18,00–20,00 președintele biroului electoral al secției de votare primește, în conformitate cu
dispozițiile art. 45 alin. (1), cererile de votare prin intermediul urnei speciale. Președintele biroului
electoral al secției de votare asigură, cu sprijinul primarului, îndepărtarea materialelor de propagandă
electorală de orice tip din și de pe sediul secției de votare și dispune fixarea posturilor de pază în
jurul localului de vot.
(4) La plecare, președintele biroului electoral al secției de votare sigilează intrarea în
localul de vot prin aplicarea ștampilei de control pe o bandă de hârtie. Este interzisă părăsirea
localului de vot cu ștampila de control, ștampile cu mențiunea „VOTAT”, buletine de vot sau
liste electorale.*
(5) În ziua votării activitatea biroului electoral al secției de votare începe la ora 6,00.
Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a
persoanelor acreditate, verifică urnele, listele electorale permanente, buletinele de vot și ștampilele,
consemnând la pct. e) și i) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1) numărul buletinelor de
vot primite, respectiv numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” primite. Pe măsură ce deschide
pachetele sigilate, președintele asigură aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui
buletin de vot din acestea. După încheierea acestor operațiuni, președintele închide și sigilează
urnele prin aplicarea ștampilei de control pe toate deschizăturile acestora, cu excepția fantei prin
care se introduc buletinele de vot. Lipsa unor buletine de vot se consemnează la pct. j) al procesuluiverbal prevăzut la art. 49 alin. (1).
(6) Președintele biroului electoral al secției de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru
ca alegerile să decurgă în bune condiții. Atribuțiile acestuia se întind și în afara localului de votare,
în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum și pe străzi și în piețe
publice, până la o distanță de 500 m.
(7) Măsurile dispuse de președintele biroului electoral al secției de votare se aduc la cunoștința
publică prin afișare la loc vizibil.
(8) Măsurile administrative dispuse de birourile electorale referitoare la afișajul electoral se duc
la îndeplinire de către primarul unității administrativ-teritoriale, de îndată ce i-au fost comunicate.
(9) Pentru menținerea ordinii, președintele biroului electoral al secției de votare are la dispoziție
mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar și de prefect, împreună cu reprezentanții
Ministerului Afacerilor Interne.
(10) În afară de membrii biroului electoral al secției de votare, de operatorii de calculator,
de persoanele însărcinate cu menținerea ordinii, de persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) și
de personalul tehnic desemnat să asigure remedierea deranjamentelor sistemelor informatice
și de comunicații utilizate în procesul electoral, nicio altă persoană nu poate staționa în locurile
publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.**
* Modificat prin O.U.G. nr. 45/2014.
** Modificat prin L. nr. 148/2019.
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(11) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare,
persoanelor însărcinate cu menținerea ordinii, persoanelor acreditate și operatorilor de sondaj
ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăților comerciale ori organizațiilor
neguvernamentale să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.
(12) În ziua votării, între orele 7,00–21,00 sunt interzise comercializarea și consumul băuturilor
alcoolice în spațiul de protecție al secției de votare prevăzut la alin. (6).
(13) Pentru secțiile de votare din străinătate, dispozițiile prezentului articol se aplică, după caz,
cu luarea în considerare a condițiilor specifice privind organizarea acestora.
Art. 44. – (1) În ziua de duminică, votarea începe la ora locală 7,00 și se încheie la ora
locală 21,00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), votarea în străinătate se desfășoară și pe
parcursul zilelor de vineri și sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea
începe în ziua de vineri, ora locală 12,00 și se încheie la ora locală 21,00, iar în ziua de sâmbătă,
votarea se deschide la ora locală 7,00 și se încheie la ora locală 21,00.
(3) La sediile secțiilor de votare se afișează la loc vizibil ora la care începe, respectiv se
încheie votarea.
(4) Alegătorul votează la una dintre următoarele secții de votare:
a) în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde își are domiciliul sau
reședința, poate vota numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea
unde își are domiciliul ori reședința, conform legii;
b) în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are
domiciliul sau reședința, poate vota la orice secție de votare din cadrul acesteia;
c) în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secție de votare organizată în
străinătate;
d) în cazul în care îndeplinește funcția de membru al biroului electoral al secției de votare
sau de operator de calculator al biroului electoral al secției de votare ori asigură menținerea
ordinii, votează la secția de votare unde își desfășoară activitatea;
e) în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secție de votare care îi asigură
accesul la vot.
(5) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
Alegătorii își prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau și introduc
datele personale ale alegătorilor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de
prevenire a votului ilegal, conform hotărârii Autorității Electorale Permanente.
(6) Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal
semnalează dacă:
a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării
inclusiv;
b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;
c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secția de votare respectivă;
d) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;
e) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;
f) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la
același scrutin;
g) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondență, votul prin
corespondență transmis de acesta fiind recepționat de biroul electoral competent.
(7) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la
vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a
verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:
a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării;
b) oprește de la votare persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului
de vot; în cazul în care persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot
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prezintă o hotărâre judecătorească din care rezultă că nu are sau nu mai are astfel de interdicții
permite alegătorului să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală
permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și
ștampila cu mențiunea „VOTAT”;
c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care
figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului
ilegal că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, numai după ce asigură verificarea
cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire
a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin
hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit
căreia nu și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin; după ce alegătorul semnează în
lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează
buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”;
d) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care
figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului
ilegal că a votat prin corespondență, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de
Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum
și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității
Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat
dreptul de vot prin corespondență; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă
sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu
mențiunea „VOTAT”;
e) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care
acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială;
permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondați la altă secție de votare din aceeași
unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul semnează în lista electorală
suplimentară, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”;
f) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă să voteze; în acest sens, după
ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă, îi încredințează buletinul de vot și
ștampila cu mențiunea „VOTAT”;
g) permite alegătorilor prevăzuți la alin. (4) lit. b)–e) să își exercite dreptul de vot; după
ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredințează buletinul de vot și
ștampila cu mențiunea „VOTAT”; alegătorul care votează în străinătate semnează pe un
dispozitiv electronic.
(8) În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către președintele
biroului electoral al secției de votare, nu poate semna în lista electorală, președintele face o
mențiune în listă, confirmată prin semnătura sa și a încă unui membru al biroului electoral.
(9) Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea „VOTAT”
înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează.
(10) Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției
de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales
de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor
biroului electoral al secției de votare sau al candidaților.
(11) După ce a votat, alegătorul are obligația de a introduce buletinul de vot în urnă.
(12) La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greșit ștampila cu mențiunea
„VOTAT”, dar nu a introdus buletinul în urnă, președintele biroului electoral al secției de
votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reținând și anulând buletinul
de vot inițial și făcând mențiunea corespunzătoare la pct. j) din procesul-verbal prevăzut la
art. 49 alin. (1).
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(13) Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui sau acelor membri ai
biroului electoral al secției de votare desemnați de acesta.
(14) Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu
se prelungească nejustificat.
(15) Candidații și oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se
prezintă la vot. În acest caz, identitatea se stabilește de președintele biroului electoral al secției
de votare prin orice mijloace legale. În cazul în care contestația este întemeiată, președintele
biroului electoral al secției de votare îl va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna
faptul într-un proces-verbal și va sesiza această situație autorităților competente.
(16) Președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru
motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră. Suspendarea este
anunțată prin afișare la ușa sediului secției de votare imediat ce s-a produs evenimentul care
a declanșat suspendarea.
(17) În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și celelalte
documente și materiale ale biroului electoral al secției de votare vor rămâne sub pază
permanentă. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate
din numărul membrilor biroului electoral al secției de votare, în același timp. Candidații și
persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în
acest timp.*
Art. 441. – (1) În zilele de vineri și sâmbătă, la încheierea programului de votare prevăzut
la art. 44 alin. (2), președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, în
prezența celorlalți membri, iau următoarele măsuri:
a) sigilează urnele de vot;
b) încheie un proces-verbal, în care consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite și
numărul alegătorilor prezenți la vot;
c) se asigură că toate materialele electorale se află în localul de vot;
d) sigilează căile de acces în localul de vot.
(2) În fiecare zi, la începerea programului de votare prevăzut la art. 44 alin. (2), ridicarea
sigiliilor se va face de către președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate,
în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare.
(3) Localurile secțiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video.**
Art. 45. – (1) Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din țară,
președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă
cel mai târziu în preziua votării, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din
care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin
2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării –
ștampilă cu mențiunea „VOTAT”, buletine de vot și timbre autocolante necesare pentru a se efectua
votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi
transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare. Urna specială se poate deplasa
numai în raza teritorială arondată la respectiva secție de votare.
(11) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător persoanelor care în ziua votării
se află în țară și care din cauza specificului activității pe care o desfășoară nu se pot prezenta
la secția de votare.**
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) votarea se face pe baza unui extras din listele electorale.*
(3) Procedura de exercitare a dreptului de vot de către persoanele reținute, 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 este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central.
Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.
* Modificat prin L. nr. 148/2019.
** Introdus prin L. nr. 148/2019.
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(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care într-un penitenciar se
solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 400 de
persoane aflate în detenție, cererile de votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse,
cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secții de votare din localitatea în care se află
penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral județean sau a biroului electoral al
sectorului municipiului București, după caz.*
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cererile de votare prin intermediul urnei
speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate în spitale pot fi depuse, cel mai târziu
în preziua votării, la mai multe secții de votare din localitatea în care se află spitalul, stabilite
prin decizie a biroului electoral județean sau a biroului electoral al sectorului municipiului
București, după caz.*
Art. 451. – (1) În modalitatea prevăzută la art. 45 se poate vota numai la secțiile de votare
din țară.
(2) Datele personale ale alegătorilor care au formulat cereri potrivit art. 45 sunt
preînregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a
votului ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv în acesta la întoarcerea în localul de vot a
echipei prevăzute la art. 45 alin. (1), pe baza semnăturilor din extrasul din listele electorale.
(3) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secției de votare să se deplaseze
cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la secția de votare potrivit legii,
președintele biroului electoral al secției de votare solicită operatorului să verifice dacă
persoanele respective și-au mai exercitat dreptul de vot în aceeași zi.**
Art. 46. – (1) La ora 21,00 președintele biroului electoral al secției de votare declară
votarea încheiată și dispune închiderea localului de vot.
(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află
la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite
dreptul de vot.
(3) Doi membri desemnați de biroul electoral al secției de votare, din cadrul acestuia,
verifică la ora 21,00 dacă în afara sediului secției de votare se află alegători care așteaptă să își
exercite dreptul de vot și constată și monitorizează ordinea în care aceștia au acces în localul
de vot.
(4) Alegătorii aflați în situațiile prevăzute de alin. (2) și (3) pot vota până cel mult la ora
23,59.***
Art. 47. – (1) La toate operațiunile efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare
pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator și a persoanelor însărcinate
cu menținerea ordinii, candidații, persoanele acreditate, reprezentanții Autorității Electorale
Permanente și membrii birourilor electorale ierarhic superioare.
(2) Dispozițiile art. 89 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,
se aplică în mod corespunzător.***
CAPITOLUL III
Stabilirea rezultatului alegerilor
Art. 48. – (1) După închiderea sălii unde se votează, președintele, în prezența membrilor
biroului electoral, efectuează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a
rezultatului votării, după cum urmează:
a) verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce
ștampilele cu mențiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a
* Introdus prin O.U.G. nr. 45/2014.
** Introdus prin L. nr. 148/2019.
*** Modificat prin L. nr. 148/2019.
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secției de votare. Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează la pct. i) al procesuluiverbal prevăzut la art. 49 alin. (1);
b) anulează buletinele de vot neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a
mențiunii „ANULAT” și aplicarea ștampilei de control a secției de votare; în cazul în care există
pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea „ANULAT” se înscrie o singură dată pe pachetul
respectiv și se aplică o singură dată ștampila de control;
c) stabilește numărul alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă; este interzis,
sub sancțiunea legii, ca pe aceste documente să existe ștersături, modificări sau completări;
rezultatul numărării se va înscrie la pct. a) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);*
d) stabilește numărul alegătorilor prezenți la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe
listele electorale permanente existente în secția de votare, respectiv pe tabelele întocmite conform
art. 9. Rezultatele vor fi consemnate în procesul-verbal la pct. b), respectiv pct. b1, b2 și b3 din
procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);
e) desigilează urnele, una câte una, numără buletinele de vot și deschide buletinele de vot unul
câte unul; la deschiderea fiecărui buletin, președintele citește cu voce tare numele și prenumele
candidatului votat și arată buletinul de vot celor prezenți; buletinele de vot deschise se grupează pe
candidați, se numără și se leagă separat; voturile nule și voturile valabil exprimate pentru fiecare
candidat se consemnează în câte un tabel separat de câte un membru al biroului electoral al secției
de votare, desemnat de președinte.
(2) Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare,
buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ștampila cu
mențiunea „VOTAT”, buletinele de vot la care ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată pe mai
multe patrulatere sau în afara acestora; votul este valabil exprimat în cazul în care, deși ștampila cu
mențiunea „VOTAT” aplicată a depășit limitele patrulaterului, opțiunea alegătorului este evidentă,
în cazul în care tușul s-a imprimat și pe cealaltă parte a foii pe care a fost aplicată ștampila cu
mențiunea „VOTAT”, precum și în situația în care ștampila a fost aplicată de mai multe ori în același
patrulater sau atât într-un patrulater, cât și în afara oricărui alt patrulater; efectuarea de ștersături sau
acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu atrage nulitatea acestora; buletinele de vot nule nu
intră în calculul voturilor valabil exprimate.
Art. 49. – (1) După deschiderea urnelor și numărarea voturilor, președintele biroului electoral
al secției de votare întocmește un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor prevăzut în lista electorală permanentă existentă în secția de
votare [pct. a) >/= pct. b1];
b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3],
din care:
b1 – numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală
permanentă;
b2 – numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne și nu sunt cuprinși în lista electorală
permanentă, înscriși în lista electorală suplimentară;
b3 – numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscriși în extrasul din
listele electorale;
c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) </= pct. b) – pct. d)], [pct. c) = suma
voturilor valabil exprimate la pct. g)];
d) numărul voturilor nule;
e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)];
f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;
g) numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare candidat;
* Modificată prin L. nr. 148/2019.
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h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum
și a contestațiilor înaintate biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului
București sau biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz;
i) numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” la începerea votării; se menționează dispariția
uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea
votării;
j) alte situații; se menționează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul
alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente
și tabelele prevăzute la art. 9; se menționează dacă numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat
cu cel al buletinelor de vot neîntrebuințate și cele anulate diferă de numărul total de buletine de vot
primite, precum și orice alte incidente.
(2) Președintele biroului electoral al secției de votare și ceilalți membri semnează procesulverbal pe care se aplică ștampila de control a biroului electoral. Lipsa semnăturilor unor membri ai
biroului secției de votare nu influențează valabilitatea procesului-verbal. Președintele va menționa
motivele care au împiedicat semnarea.
(3) Un exemplar al procesului-verbal se afișează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al
secției de votare.
(4) Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare li se eliberează, la cerere, o copie de
pe procesul-verbal, certificată de către toți cei care au semnat originalul.
(5) Două exemplare ale procesului-verbal prevăzut la alin. (1), toate contestațiile privitoare
la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele
contestate alcătuiesc un dosar sigilat și ștampilat care trebuie însoțit de ștampila de control.
Listele electorale utilizate în cadrul secției de votare alcătuiesc un dosar distinct. În cel mult
24 de ore de la încheierea votării, ambele dosare sunt înaintate biroului electoral județean sau,
după caz, biroului electoral al sectorului municipiului București de către președintele biroului
electoral al secției de votare, cu paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne,
însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectiv.*
(6) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate,
însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului
electoral al secției de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru
secțiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanțelor diplomatice, în cel mult 24 de ore de
la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată telefonic de
către președintele sau locțiitorul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, care
contrasemnează și ștampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate
în centralizarea rezultatelor votării.
(7) În cazul în care constată neconcordanțe între datele conținute de un proces-verbal primit de
la un birou electoral al unei secții de votare, biroul electoral județean sau al sectorului municipiului
București trebuie să solicite președintelui biroului electoral al secției de votare respectiv să efectueze
corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai dacă au fost atestate prin semnătură și
prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare.
(8) În cazul în care constată neconcordanțe între datele conținute de procesele-verbale primite de
la secțiile de votare organizate în străinătate, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate
trebuie să solicite președintelui biroului electoral al secției de votare să facă corecturile necesare.
Acestea sunt considerate valabile numai dacă sunt atestate prin semnătură și prin aplicarea ștampilei
de control a secției de votare. Dispozițiile alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
(9) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului prevăzut la alin. (5), biroul electoral județean
sau, după caz, al sectorului municipiului București trimite câte un exemplar al fiecărui procesverbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărui rază teritorială
își desfășoară activitatea; biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate transmite câte
* Modificat prin L. nr. 148/2019.
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o copie, contrasemnată și ștampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale
secțiilor de votare din străinătate Tribunalului București.
(10) Candidații pot obține copii de pe exemplarele proceselor-verbale prevăzute la alin. (9).
Art. 491. – (1) Operatorii de calculator asigură, în condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității
Electorale Permanente, înregistrarea video-audio neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către
membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor.
(2) Președintele biroului electoral al secției de votare asigură transmiterea prin mijloace
electronice către Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea
rezultatelor votării.
(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) și fotografiile proceselor-verbale prevăzute la alin. (2)
se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziție de
Serviciul de Telecomunicații Speciale.
(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică existența înregistrărilor prevăzute
la alin. (1), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor
informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator și le transferă pe un
mediu de stocare. Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la
data încheierii perioadei electorale, în condițiile legii.
(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția organelor competente să
constate contravenții și fraude electorale sau să urmărească infracțiuni, la cererea acestora,
copii ale înregistrărilor video-audio prevăzute la alin. (1).*
Art. 50. – (1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale secțiilor de
votare și după soluționarea contestațiilor primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare,
biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau biroul electoral
pentru secțiile de votare din străinătate încheie un proces-verbal care cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1];
b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3],
din care:
b1 – numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale
permanente;
b2 – numărul total al alegătorilor care au votat în altă secție de votare decât cea în care au fost
arondați conform domiciliului, înscriși în lista electorală suplimentară;
b3 – numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscriși în extrasul din
listele electorale;
c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) </= pct. b) – pct. d)], [pct. c) = suma
voturilor valabil exprimate la pct. g)];
d) numărul total al voturilor nule;
e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) >/= pct. c) + pct. d) + pct. f)];
f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;
g) numărul total al voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare candidat;
h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a deciziilor pronunțate.
(2) Prevederile art. 49 alin. (2)–(4) se aplică în mod corespunzător.
(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1), împreună cu procesele-verbale primite de la
birourile electorale ale secțiilor de votare, precum și cu toate contestațiile și întâmpinările
primite de competența Biroului Electoral Central, formând un dosar sigilat, ștampilat și semnat
de membrii biroului electoral județean, ai biroului electoral al sectorului municipiului București
sau ai biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, însoțite de ștampila biroului
electoral respectiv se înaintează cu paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor
Interne la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal
de la birourile electorale ale secțiilor de votare.**
* Introdus prin L. nr. 148/2019.
** Modificat prin L. nr. 148/2019.
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(4) În cazul în care constată neconcordanțe între datele conținute de un proces-verbal primit
de la un birou electoral județean, un birou electoral al sectorului municipiului București sau de la
biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, Biroul Electoral Central trebuie să solicite
președintelui biroului electoral respectiv să efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate
valabile numai dacă au fost atestate prin semnătură și prin aplicarea ștampilei biroului electoral.
Art. 51. – (1) Biroul Electoral Central rezolvă contestațiile primite de la birourile electorale
județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile
de votare din străinătate, după care încheie un proces-verbal care cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente [pct. a) >/= pct. b1];
b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne [pct. b) = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3],
din care:
b1 – numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale
permanente;
b2 – numărul total al alegătorilor care au votat în altă secție de votare decât cea în care au fost
arondați conform domiciliului, înscriși în lista electorală suplimentară;
b3 – numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială, înscriși în extrasul din
listele electorale;
c) numărul total al voturilor valabil exprimate [pct. c) </= pct. b)–pct. d)], [pct. c) = suma
voturilor valabil exprimate la pct. h)];
d) numărul total al voturilor nule;
e) numărul buletinelor de vot primite [pct. e) </= pct. c) + pct. d) + pct. f)];
f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;
g) numărul de voturi necesare pentru a fi ales Președinte al României, conform art. 2 alin. (1)
lit. b) [pct. a)/2 + 1];
h) numărul total al voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare candidat;
i) prenumele și numele candidatului care a îndeplinit condițiile art. 81 din Constituția României,
republicată;
j) prenumele și numele candidaților care vor participa la al doilea tur de scrutin, dacă este cazul.
(2) Prevederile art. 49 alin. (2)–(4) se aplică în mod corespunzător.
(3) Procesul-verbal, pentru fiecare tur de scrutin, împreună cu procesele-verbale de constatare
și centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale județene, birourile electorale
ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și
birourile electorale ale secțiilor de votare, primite potrivit art. 50 alin. (3), se înaintează cu paza
personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne la Curtea Constituțională, în termen de
24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar.
(4) La al doilea tur de scrutin, dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător, urmând ca
în procesul-verbal să fie trecute prenumele și numele candidatului a cărui alegere a fost constatată,
în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (3) din Constituția României, republicată.
(5) Abrogat.*
(6) Abrogat.*
Art. 52. – (1) Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea
rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea
candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situație Curtea va dispune
repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor.
(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, alianțele politice, alianțele
electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul
Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de
la închiderea votării; cererea trebuie motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază.
* Abrogat prin L. nr. 148/2019.
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(3) Soluționarea cererii de către Curtea Constituțională se face până la data prevăzută de lege
pentru aducerea la cunoștința publică a rezultatului alegerilor.
Art. 53. – (1) Curtea Constituțională validează rezultatul fiecărui tur de scrutin, asigură
publicarea rezultatului alegerilor în mass-media și în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru
fiecare tur de scrutin și validează rezultatul alegerilor pentru președintele ales.
(2) Actul de validare se întocmește în 3 exemplare, dintre care unul rămâne la Curtea
Constituțională, unul se prezintă Parlamentului pentru depunerea jurământului prevăzut la art. 82
alin. (2) din Constituția României, republicată, iar al treilea se înmânează candidatului ales.
Art. 54. – (1) Al doilea tur de scrutin are loc în condițiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din
Constituția României, republicată, la două săptămâni de la primul tur de scrutin, în aceleași secții de
votare și circumscripții electorale, sub conducerea operațiunilor electorale de către aceleași birouri
electorale și pe baza acelorași liste de alegători de la primul tur.
(2) În al doilea tur de scrutin participă primii 2 candidați care au obținut cel mai mare număr de
voturi, valabil exprimate pe întreaga țară la primul tur. Confirmarea acestui număr se face de Curtea
Constituțională în termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale prevăzute la art. 51 alin. (3),
prin aducerea la cunoștința publică a prenumelui și numelui celor 2 candidați care vor participa la
cel de-al doilea tur de scrutin și a zilei votării stabilite potrivit alin. (1).
(3) Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin începe de la data când s-a adus la
cunoștința publică ziua votării.
(4) În termen de două zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru
desfășurarea acesteia la serviciile publice de radio și televiziune și repartizarea timpilor de antenă,
potrivit art. 36 care se aplică în mod corespunzător.
(5) Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operațiunilor electorale la primul tur de scrutin
sunt de drept acreditate să asiste la efectuarea acestor operațiuni și la al doilea tur de scrutin.
CAPITOLUL IV
Contravenții*
Art. 55. – Constituie contravenții, dacă acestea nu constituie infracțiuni, următoarele fapte:
a) înscrierea cu bună știință a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea
în listele electorale sau listele electorale suplimentare a unor persoane fictive ori care nu au drept
de vot;
b) păstrarea listelor electorale permanente în condiții necorespunzătoare;
c) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege și neoperarea acestora în listele
electorale permanente;
d) efectuarea de operațiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate;
e) necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în
lista electorală permanentă;**
f) încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (2) și art. 27 alin. (3);
g) încălcarea dispozițiilor referitoare la afișarea propunerilor de candidaturi prevăzute la art. 31
alin. (3);
h) folosirea de către un candidat a semnului electoral înregistrat la Biroul Electoral Central de
către un alt candidat;
i) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfășurării normale a adunărilor
electorale, precum și distribuirea și consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;
j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor
electorale permanente sau a listelor electorale suplimentare;
k) nerespectarea dispozițiilor art. 37 alin. (1), (3), (4) și ale art. 39 alin. (4);
* Modificat prin L. nr. 187/2012.
** Modificată prin O.U.G. nr. 4/2014.
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l) afișarea listelor electorale permanente sau a listelor electorale suplimentare; distrugerea,
deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afișate sau
a oricăror altor afișe ori anunțuri de propagandă electorală tipărite;
m) nerespectarea deciziilor și hotărârilor birourilor electorale; nerespectarea hotărârilor și
instrucțiunilor Autorității Electorale Permanente; nerespectarea hotărârilor Curții Constituționale;
n) tipărirea fără drept de buletine de vot, în vederea utilizării acestora în ziua alegerii;*
o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secției de votare, cu excepția
cazurilor în care președintele biroului electoral al secției de votare limitează accesul persoanelor
acreditate în localul secției de votare datorită mărimii acestuia;
p) refuzul de a primi și înregistra o întâmpinare, contestație sau orice altă cerere, formulată în scris;
q) refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu
privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi;
r) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori
care refuză să semneze în lista electorală sau lista electorală suplimentară în care este înscris
pentru primirea buletinului de vot și a ștampilei cu mențiunea „VOTAT”;*
r1) nerespectarea dispozițiilor legale privind prezența altor persoane în cabina de vot;**
s) neaplicarea pe actul de identitate a ștampilei cu mențiunea „VOTAT” sau a timbrului
autocolant, după caz, precum și reținerea actului de identitate, fără motive întemeiate, de către
membrii biroului electoral al secției de votare;
ș) nerespectarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare a opțiunii
exprimate pe buletinul de vot; întocmirea de către birourile electorale ale secțiilor de votare a
proceselor-verbale, cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi;
t) continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum și sfătuirea în ziua
votării a alegătorilor la sediul secțiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat;
ț) purtarea pe durata votării de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare,
persoanele însărcinate cu paza, persoanele acreditate sau de către operatorii de sondaj ai institutelor
de sondare a opiniei publice sau ai societăților comerciale ori ai organizațiilor neguvernamentale de
ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală;
u) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligației de a participa la activitatea
acestor birouri;
v) refuzul președintelui biroului electoral sau al locțiitorului acestuia de a elibera o copie
certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptățite potrivit prevederilor prezentei legi;
w) încălcarea condițiilor de acreditare de către persoanele acreditate potrivit art. 47 și operatorii
de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societăților comerciale ori ai organizațiilor
neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;
x) nerespectarea dispozițiilor art. 10–12 privind delimitarea, numerotarea și stabilirea secțiilor
de votare;
y) nerespectarea dispozițiilor art. 39 alin. (1)–(3) și (5);
z) nerespectarea dispozițiilor art. 41 privind afișajul electoral;
aa) nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin. (12) privind comercializarea și consumul băuturilor
alcoolice;
ab) nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin. (4);
ac) nerespectarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. c).
Art. 56. – (1) Contravențiile prevăzute la art. 55 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), ș),
ț), u), v), z), ab) și ac) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h),
q), t), w), x) și aa), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), r1), s) și y),
cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.***
* Modificată prin L. nr. 187/2012.
** Introdusă prin L. nr. 187/2012 și modificată prin L. nr. 148/2019.
*** Modificat prin L. nr. 148/2019.
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(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 55 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)
se fac de către:
a) ofițerii, agenții și subofițerii din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Română
și Jandarmeriei Române, precum și polițiștii locali, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. i),
k), l), n), o), q), r), r1), t), w), z) și aa);*
b) președintele biroului electoral județean, biroului electoral al sectorului municipiului
București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru faptele prevăzute
la art. 55 lit. j), p), ș), ab) și ac);
c) președintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. f), g) și h);
d) președintele biroului electoral, în cazul săvârșirii contravențiilor de către membrii acestuia,
ori președintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârșirii contravențiilor de către
președinții birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locțiitorii acestora, pentru faptele
prevăzute la art. 55 lit. n), s), ț), u) și v);
e) împuterniciții președintelui Autorității Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la
art. 55 lit. a), b), c), d), e) și x);
f) împuterniciții președintelui Autorității Electorale Permanente, în cazul în care fapta prevăzută
la art. 55 lit. m) este săvârșită de autorități ale administrației publice centrale sau locale și în cazul
în care fapta prevăzută la art. 55 lit. y) este comisă de altcineva decât de radiodifuzori; președintele
biroului electoral, în cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit. m) este săvârșită de către membrii
biroului electoral, ori președintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârșirii faptei
prevăzute la art. 55 lit. m) de către președinții birourilor electorale ierarhic inferioare; polițiști, în
cazul în care fapta prevăzută la art. 55 lit. m) este săvârșită de alte persoane fizice sau juridice;
g) Consiliul Național al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei
interesați, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. y), în cazul în care acestea sunt comise de radiodifuzori.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute
la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
(4) Contravențiilor prevăzute la art. 55 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Săvârșirea de către membrii birourilor electorale a contravențiilor prevăzute la art. 55
atrage înlocuirea cu alte persoane, la solicitarea președintelui biroului electoral ierarhic superior sau
a președintelui Biroului Electoral Central, după caz.
Art. 57. – Abrogat.**
Art. 58. – Abrogat.**
Art. 59. – Abrogat.**
Art. 60. – Abrogat.**
Art. 61. – Abrogat.**
Art. 62. – Abrogat.**
Art. 63. – Abrogat.**
Art. 64. – Bunurile destinate sau folosite la săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 55
ori rezultate din comiterea acestora se confiscă.***
CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 65. – (1) Cel mai târziu în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabilește prin hotărâre, la
propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne, programul
* Modificată prin L. nr. 148/2019.
** Abrogat prin O.U.G. nr. 95/2009.
*** Modificat prin L. nr. 187/2012.
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calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României,
bugetul și cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării și desfășurării scrutinului,
precum și măsurile care trebuie luate de autoritățile publice centrale și locale pentru buna
organizare și desfășurare a alegerilor.
(2) În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea
datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă stabilește prin hotărâri, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele:
a) modelul propunerii de candidatură și modelul cererii de renunțare la candidatură;
b) modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare și modelul
extrasului din listele electorale;
c) modelele ștampilei Biroului Electoral Central, ștampilei biroului electoral județean,
ștampilei biroului electoral al sectorului municipiului București, ștampilei biroului electoral
pentru secțiile de votare din străinătate, ștampilei de control a secției de votare, ștampilei cu
mențiunea „VOTAT” și timbrului autocolant, precum și condițiile de confecționare, gestionare
și utilizare a acestora;
d) modelul buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din țară, modelul buletinului de
vot utilizat în secțiile de votare din străinătate și modelul buletinului de vot prin corespondență,
precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestora;
e) modelele proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă stabilește, prin hotărâre, normative privind
logistica electorală utilizată în localurile de vot.*
Art. 66. – (1) Cheltuielile pentru efectuarea operațiunilor electorale se suportă de la bugetul
de stat.
(2) Sediul Biroului Electoral Central se asigură de Guvern, al biroului electoral pentru secțiile
de votare din străinătate de Ministerul Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale județene de
prefecți și de președinții consiliilor județene, sediile birourilor electorale ale sectoarelor municipiului
București, precum și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare de primari, împreună cu prefecții,
iar sediile birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate de către Ministerul Afacerilor
Externe.
(3) Cheltuielile pentru dotarea sediilor birourilor electorale prevăzute la alin. (2) se asigură de
la bugetul de stat.
(4) Actele întocmite în exercitarea drepturilor electorale prevăzute în prezenta lege sunt scutite
de taxa de timbru.
(5) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, în condițiile legii, aplicațiile și/sau
serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor
votării la alegerile pentru Președintele României.*
(51) Institutul Național de Statistică asigură editarea și tipărirea proceselor-verbale
pentru constatarea rezultatelor alegerilor la Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, dotarea cu
echipamente, tehnică de calcul și consumabile, precum și instruirea personalului implicat în
efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor pentru Președintele
României de către Biroul Electoral Central, birourile electorale județene, biroul electoral
pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale sectoarelor municipiului
București.**
(52) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură serviciile de telefonie specială și de
comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale, la alegerile pentru Președintele
României.**
(6) Guvernul asigură Autorității Electorale Permanente sumele necesare pentru achiziționarea
programelor de calculator care vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea
* Modificat prin L. nr. 148/2019.
** Introdus prin O.U.G. nr. 45/2014.
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rezultatelor votării, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de
verificare a listelor electorale permanente și a tabelelor utilizate la secțiile de votare, precum și de
arhivarea electronică a acestora și a documentelor primite de la Biroul Electoral Central.
(7) Guvernul asigură spațiul necesar depozitării de către Autoritatea Electorală Permanentă a
listelor electorale permanente și a tabelelor utilizate la secțiile de votare, precum și a celorlalte
materiale rezultate din procesul electoral care se păstrează în arhiva acesteia.
Art. 67. – (1) Pe durata funcționării birourilor electorale, președinții birourilor electorale
ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora se consideră detașați și primesc pentru
fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de
scrutin și de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin. Ceilalți membri ai birourilor electorale ale
secțiilor de votare din țară primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 100 lei, dar
nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin și de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin.*
(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, locțiitorii
acestora, respectiv membrii care îndeplinesc atribuțiile ce revin operatorilor de calculator
primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 380 lei, dar nu mai mult de 5 zile
pentru fiecare tur de scrutin. Ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din
străinătate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei, dar nu mai mult
de 5 zile pentru fiecare tur de scrutin.*
(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), președinții birourilor electorale ale secțiilor de
votare din străinătate care îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege pentru birourile electorale
pentru votul prin corespondență, locțiitorii acestora și membrii care îndeplinesc atribuțiile ce
revin operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 380 lei,
iar ceilalți membri primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 de lei.**
(22) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea
participării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare
din străinătate, ale locțiitorilor acestora, precum și ale membrilor birourilor electorale pentru
secțiile de votare din străinătate desemnați sau propuși de către șefii misiunilor diplomatice
și ai oficiilor consulare se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor
Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi
și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.**
(3) Membrii Biroului Electoral Central, membrii birourilor electorale județene, ai
birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, membrii biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar se
consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 150 lei.*
(4) Pe durata funcționării birourilor electorale, autoritățile și instituțiile publice la care
sunt angajate persoanele prevăzute la alin. (1)–(3) le asigură acestora plata drepturilor
salariale, a indemnizațiilor de detașare, precum și a oricăror alte diurne și drepturi bănești
cuvenite potrivit legii.*
(5) Primirea indemnizației prevăzute la alin. (1)–(3) nu afectează dreptul de a primi alte
diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.*
(6) Indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informa
ticienilor și personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuțiilor privind organizarea și
desfășurarea alegerilor prevăzute la alin. (1)–(3) reprezintă venituri din alte surse în sensul
art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
pentru acestea datorându-se și virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.*
* Modificat prin L. nr. 148/2019.
** Introdus prin O.U.G. nr. 64/2019.
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(7) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1)–(3), (8) și (9) se face pe baza listelor de
prezență aprobate de președinții birourilor electorale, prin zi de activitate înțelegându-se
munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate,
dar nu mai puțin de 6 ore pe zi. În cazul informaticienilor, plata indemnizațiilor se face pe
baza fișelor de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă.*
(8) Membrii Biroului Electoral Central, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic
auxiliar al acestuia, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri
de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la acest birou au dreptul la o indemnizație
de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări pentru fiecare zi de activitate.*
(9) Membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic
auxiliar al acestora, operatorii de calculator ai secțiilor de votare, care participă la realizarea
operațiunilor legate de desfășurarea alegerilor pentru Președintele României, precum și
personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a
ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la aceste birouri au dreptul în ziua
votării la o indemnizație de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări.*
(10) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară au dreptul să primească
la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza
adeverinței eliberate în acest sens de către biroul electoral județean, biroul electoral al
sectorului municipiului București sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.*
(11) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare,
indemnizația de protocol prevăzută la alin. (8) și (9) este venit neimpozabil și este exceptată
de la plata contribuțiilor sociale.*
(12) Pentru sprijinirea activității birourilor electorale județene și a birourilor electorale
ale sectoarelor municipiului București, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu
Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul Național de Statistică și orice altă autoritate
publică desemnată, asigură personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe,
împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Național de
Statistică și al oricărei alte autorități publice desemnate, asigură personalul tehnic auxiliar
necesar biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.*
(13) La cerere, membrii birourilor electorale primesc o adeverință semnată de președintele
secției de votare care să ateste participarea lor în secție.*
Art. 68. – (1) Judecarea de către instanțe a cererilor prevăzute de prezenta lege se face potrivit
regulilor stabilite de lege pentru ordonanța președințială, cu participarea obligatorie a procurorului.
(2) Împotriva hotărârilor definitive pronunțate de instanțele judecătorești potrivit
prezentei legi nu există cale de atac.**
(3) Hotărârile definitive ale instanțelor judecătorești pronunțate ca urmare a cererilor
prevăzute de prezenta lege se comunică de îndată Autorității Electorale Permanente și
birourilor electorale interesate.**
Art. 69. – (1) Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, cuprind ziua când încep să curgă
și se termină la ora 24,00 a zilei când se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare.
(11) Termenele pe ore prevăzute de prezenta lege încep să curgă de la ora 0,00 a zilei
următoare.***
(2) Pe întreaga perioadă electorală, birourile electorale funcționează conform programului
stabilit de Biroul Electoral Central prin regulamentul de organizare și funcționare a birourilor
electorale și a aparatului de lucru al acestora. Instanțele judecătorești asigură permanența activității
în vederea exercitării de către cetățeni a drepturilor electorale.
* Modificat prin L. nr. 148/2019.
** Introdus prin O.U.G. nr. 45/2014.
*** Introdus prin L. nr. 148/2019.
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Art. 70. – (1) Buletinele de vot întrebuințate, buletinele de vot neîntrebuințate, cele nule,
listele electorale utilizate, ștampilele necesare votării, celelalte materiale utilizate în procesul
electoral, primite de instanțele judecătorești de la birourile electorale județene, birourile
sectoarelor municipiului București, de la biroul electoral pentru secțiile de votare din
străinătate, după caz, sau de la birourile electorale ale secțiilor de votare, documentele primite
de Curtea Constituțională de la Biroul Electoral Central, precum și listele de susținători aflate
la Curtea Constituțională și cele primite de Autoritatea Electorală Permanentă de la Biroul
Electoral Central sunt păstrate în arhivă, separat de celelalte documente, timp de 6 luni de la
data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.*
(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), instanțele judecătorești, cu sprijinul
instituțiilor prefectului, respectiv Curtea Constituțională și Autoritatea Electorală Permanentă
vor preda pe bază de proces-verbal, pentru topire, operatorilor economici specializați buletinele
de vot întrebuințate, neîntrebuințate, cele nule, listele electorale utilizate, procesele-verbale și
ștampilele necesare votării, celelalte materiale utilizate în procesul electoral, precum și listele
de susținători.*
(3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură arhivarea electronică a documentelor primite
de la Biroul Electoral Central, de către un furnizor de servicii de arhivare electronică, conform
Legii nr. 135/2007, apoi predă spre topire materialele și documentele primite de la Biroul Electoral
Central operatorilor economici specializați.
(4) Listele de susținători de la alegerile anterioare pentru Președintele României se predau de
către Înalta Curte de Casație și Justiție, spre topire, operatorilor economici specializați.
(5) După tipărirea listelor electorale permanente de către primari, potrivit art. 7, orice
alte exemplare ale listelor electorale permanente aflate la primării se predau spre topire
operatorilor economici specializați.**
Art. 71. – (1) Regia Autonomă „Monitorul Oficial” asigură imprimarea buletinelor de
vot, a tipizatelor prevăzute de lege, precum și a broșurilor destinate birourilor electorale.
Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.
(2) Hârtia necesară pentru imprimarea materialelor prevăzute la alin. (1) se asigură și se
livrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, la preț
de înregistrare în contabilitate la valorile specificațiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, în
condițiile legii.
(3) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se
restituie de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial” unităților teritoriale ale Administrației
Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale de unde a fost livrată, în termen de 10
zile de la data încheierii perioadei electorale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.
(4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (3), facturată la
preț de înregistrare în contabilitate, se face de către Autoritatea Electorală Permanentă, în
termen de 30 de zile de la data încheierii perioadei electorale.*
Art. 72. – În cel mult 45 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial
al României, Partea I, autoritățile publice implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru
Președintele României au obligația de a informa Autoritatea Electorală Permanentă asupra modalității
de realizare a atribuțiilor în domeniul electoral, precum și asupra abaterilor și neajunsurilor, inclusiv
de ordin legislativ, constatate în organizarea și desfășurarea scrutinului.
Art. 73. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Președintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie
1992, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

* Modificat prin L. nr. 148/2019.
** Modificat prin O.U.G. nr. 45/2014.
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ANEXĂ

Denumirea partidului politic sau alianței politice
(ori mențiunea „Candidat independent”, după caz)
Semnul electoral al partidului politic sau alianței politice
L ISTA S US Ț I NĂTO RI L O R

pentru alegerea Președintelui României
– ....................... –
(data alegerilor)

Candidatul .....................................................
(prenume și nume)

Nr.
crt.

Prenume

Nume

Data
nașterii

Adresa

Act de identitate
Denumire

Seria

Semnătura*)

Numărul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*) Lista este act public și se află sub incidența art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea mai multor liste.

DE CL ARAȚ I E

Subsemnatul ................................................, domiciliat în ..............., născut la data de .............,
(prenume și nume)

în comuna/orașul/municipiul .........................., județul ......................., posesor al C.I. (B.I.) seria ......
nr. ......................., declar pe propria răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în prezenta
listă, care are un număr de .............. poziții, corespund realității.
Data,

Localitatea,

Semnătura,
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LEGEA nr. 208*
din 20 iulie 2015

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum
şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
Publicată în M. Of. nr. 553 din 24 iulie 2015

– Extras –

TITLUL I
CAPITOLUL II
Organismele electorale
[…]
Art. 15. – (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un
locţiitor al acestuia, care sunt, de regulă, magistraţi sau jurişti, precum şi din 7 membri. Birourile
electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri.
(2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de
către Autoritatea Electorală Permanentă, în şedinţă publică, anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere
la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti cu 15 zile înaintea
datei alegerilor, 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.
(3) În cazuri de forţă majoră, înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare
sau a locţiitorilor acestora se realizează de Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la sorţi
computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa
în judeţul respectiv, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2).
(4) Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează în procese-verbale semnate de reprezentanţii
Autorităţii Electorale Permanente şi preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, care se aduc
la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, respectiv la sediile
birourilor electorale de circumscripţie şi pe site-urile acestora, cu aplicarea corespunzătoare a art. 16
alin. (14).
(5) În cel mult două zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2), partidele politice,
alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care participă la alegeri comunică biroului electoral de circumscripţie, respectiv oficiului electoral, în
cazul municipiului Bucureşti, lista reprezentanţilor lor în birourile electorale ale secţiilor de votare,
sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul secţiei de votare, numele, prenumele,
codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa şi modalitatea de contact, respectiv numărul de
telefon, de fax sau adresa de e-mail. Un partid politic, o alianţă politică, o alianţă electorală sau o
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri nu poate avea,
într-un birou electoral al unei secţii de votare, mai mult de 3 reprezentanţi.
* Articolele extrase din L. nr. 208/2015 au fost modificate prin L. nr. 288/2015, publicată în M. Of. nr. 866 din
19 nov. 2015, prin L. nr. 153/2017, publicată în M. Of. nr. 492 din 28 iun. 2017, prin L. nr. 51/2018, publicată în
M. Of. nr. 205 din 7 mart. 2018, prin O.U.G. nr. 29/2019, publicată în M. Of. nr. 358 din 8 mai 2019 și prin L. nr. 148/2019,
publicată în M. Of. nr. 617 din 25 iul. 2019.
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(6) Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi
ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu care se face completarea birourilor
electorale ale secţiilor de votare se face de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, respectiv
de preşedintele oficiului electoral, în cazul municipiului Bucureşti, în prezenţa reprezentanţilor
partidelor politice în biroul electoral de circumscripţie sau în oficiul electoral respectiv, în 48 de ore
de la data expirării termenului prevăzut la alin. (5), cu respectarea ordinii de completare prevăzute la
art. 13 alin. (7) şi (8). Operaţiunile de desemnare a membrilor cu care se completează biroul electoral
al secţiei de votare se consemnează într-un proces-verbal, care constituie actul de învestitură.
Birourile electorale ale secţiilor de votare se consideră constituite la data completării acestora
cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
(7) La solicitarea scrisă a delegaţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale
şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au desemnat reprezentanţi
în birourile electorale ale secţiilor de votare, preşedintele biroului electoral de circumscripţie sau,
după caz, al oficiului electoral pune la dispoziţia acestora copii certificate ale proceselor-verbale de
completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare.
(8) În două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secţiilor
de votare, preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunică primarilor, prin intermediul
instituţiilor prefectului, componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare aflate în raza
teritorială a localităţilor acestora.
Art. 16. – (1) Poate fi admisă în corpul experţilor electorali, prin decizie a Autorităţii Electorale
Permanente, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.
(2) În situaţia în care numărul absolvenţilor de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor
juridice sau în alte domenii dintr-o localitate este insuficient, prin excepţie de la prevederile alin. (1)
lit. f), în corpul experţilor electorali pot fi admise şi persoane care au absolvit cel puţin învăţământul
general obligatoriu.
(3) Admiterea în corpul experţilor electorali se face pe baza avizului favorabil acordat de
Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca preşedinte al biroului electoral al
secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, precum şi pe bază de examen.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă acordă aviz favorabil persoanei care a exercitat funcţia
de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia la cel puţin un
scrutin şi care:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1);
b) a depus în scris, la primari sau prefecţi, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau
în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată
şi semnată, conţinând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reşedinţa, ocupaţia,
profesia, telefonul şi adresa de e-mail, însoţită de o declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la alin. (1);
c) nu a săvârşit contravenţii în legătură cu alegerile sau cu un referendum;
d) nu a săvârşit erori în operaţiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale;
e) nu a fost exclusă din corpul experţilor electorali;
f) nu s-a retras din corpul experţilor electorali.
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(5) Primarii şi prefecţii redirecţionează cererile depuse conform alin. (4) lit. b) către Autoritatea
Electorală Permanentă în 48 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 40 de zile înaintea datei
alegerilor.
(6) La examenul pentru admiterea în corpul experților electorali poate participa orice
persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și care nu a fost exclusă din corpul
experților electorali, sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 6 luni înaintea
examenului.*
(7) Pot participa la examenul pentru admiterea în corpul experţilor electorali persoanele
prevăzute la alin. (6) care declară în scris că îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)–g) şi
care solicită Autorităţii Electorale Permanente, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, conţinând
numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reşedinţa, ocupaţia, profesia, telefonul şi
adresa de e-mail, admiterea în corpul experţilor electorali pe bază de examen.
(8) Metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol este stabilită prin hotărâre
a Autorității Electorale Permanente.*
(9) Excluderea din corpul experților electorali se realizează de către Autoritatea Electorală
Permanentă în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile.*
(10) La solicitarea Autorităţii Electorale Permanente, autorităţile publice cu atribuţii în
domeniul electoral au obligaţia de a pune la dispoziţie, gratuit, spaţii pentru organizarea examenelor
pentru admiterea în corpul experţilor electorali.
(11) Retragerea din corpul experţilor electorali se realizează pe bază de cerere formulată în
scris în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale.
(12) În cazul în care un expert electoral nu poate îndeplini funcţia de preşedinte al unui birou
electoral al unei secţii de votare sau funcţia de locţiitor al acestuia cu ocazia unor alegeri este obligat
să solicite în scris Autorităţii Electorale Permanente suspendarea din corpul experţilor electorali, pe
durata acestora, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor.
(13) Autoritatea Electorală Permanentă gestionează corpul experţilor electorali, care cuprinde
următoarele date de identificare ale persoanelor înscrise: numele, prenumele, codul numeric
personal, domiciliul, reşedinţa, ocupaţia, profesia, telefonul şi adresa de e-mail.
(14) Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţă publică, prin afişare pe site-ul
propriu, următoarele date de identificare ale persoanelor înscrise în corpul experţilor electorali:
a) numele;
b) prenumele;
c) iniţiala tatălui;
d) domiciliul – se înscriu numai judeţul şi localitatea sau municipiul Bucureşti şi sectorul, după
caz.
(15) Autoritatea Electorală Permanentă transmite prefecţilor informaţiile prevăzute la alin. (13)
privind persoanele desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori
ai acestora.
(16) Expertul electoral nu poate participa la campania electorală.
(17) Prezentul articol se aplică în mod corespunzător persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa
în străinătate.
[…]
CAPITOLUL III
Secţiile de votare
Art. 20. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secţiilor de votare din
ţară, care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea
secţiilor de votare. Registrul secţiilor de votare este public.
* Modificat prin L. nr. 148/2019.
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(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Electorală
Permanentă aduce la cunoştinţă publică Registrul secţiilor de votare din ţară, pe baza evidenţelor
deţinute de către Autoritatea Electorală Permanentă la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se actualizează de către
primari, prin dispoziţie, numai cu avizul conform al Autorităţii Electorale Permanente.
(4) Numerotarea secţiilor de votare din ţară se actualizează de către Autoritatea Electorală
Permanentă la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, începând cu localitatea
reşedinţă de judeţ şi continuând cu cele din municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a
acestora. În municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale, numerotarea se face cu respectarea
ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege.
(5) Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarii aduc la cunoştinţă publică,
cu ajutorul prefecţilor, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare din ţară, precum şi sediile
acestora, în condiţiile stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, prin hotărâre.
Art. 21. – (1) Secţiile de votare din ţară rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită
actualizarea. Modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în structura unităţilor
administrativ-teritoriale sau în planul urbanistic al localităţilor, se comunică de către primari, de
îndată, Autorităţii Electorale Permanente.
(2) Metodologia de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii
sediilor acestora, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se
stabileşte prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
(3) În delimitarea unei secţii de votare din ţară pot fi incluse, după caz, unităţi administrativteritoriale în integralitatea lor ori numai anumite localităţi componente ale acestora, artere întregi
ori numai segmente ale acestora, imobile izolate ori grupate în diferite moduri.
(4) Includerea în delimitarea secţiilor de votare din ţară a altor elemente decât cele prevăzute la
alin. (3) poate fi făcută numai în cazul în care în localitatea respectivă nu au fost atribuite tip şi/sau
denumiri de arteră, numere administrative ori acestea au fost realizate necorespunzător.
(5) Secţiile de votare din ţară trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
a) secţiile de votare nu pot depăşi limitele unităţilor administrativ-teritoriale;
b) aceeaşi adresă a unui alegător nu poate fi arondată la mai multe secţii de votare;
c) numărul de alegători arondaţi unei secţii de votare nu poate depăşi cifra de 2.000;
d) numărul de alegători arondaţi unei secţii de votare nu poate fi mai mic de 50;
e) distanţa dintre sediul secţiei de votare şi domiciliul/reşedinţa alegătorului să nu depăşească,
de regulă, 3 kilometri;
f) aria teritorială a secţiei de votare trebuie să fie, de regulă, compactă.
Art. 22. – (1) Dispoziţiile primarilor privind actualizarea delimitării secţiilor de votare trebuie
să respecte următoarele cerinţe:
a) să utilizeze tipul şi denumirea oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale localităţilor
componente sau ale satelor aparţinătoare, ale arterelor, ale numerelor administrative, ale numerelor
şi/sau denumirilor blocurilor, cu respectarea nomenclatoarelor şi a codificărilor utilizate de către
autorităţile şi instituţiile publice;
b) să utilizeze, pe cât posibil, indicativul de stare al arterelor, respectiv istoricul acestora;
c) să includă toate arterele existente, conform nomenclatorului stradal aprobat prin hotărâre a
consiliului local;
d) să includă toate arterele desfiinţate care sunt menţionate în actele de identitate sau în dovezile
de reşedinţă.
(2) Delimitarea secţiilor de votare se realizează utilizând următoarele niveluri:
a) comună, oraş, municipiu;
b) sector, în cazul municipiului Bucureşti;
c) localitate componentă, sat aparţinător sau sat component;
d) arteră;
e) număr administrativ;
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f) număr/denumire imobil;
g) număr/denumire scară;
h) număr apartament.
Art. 221. – Primarii au obligația de a asigura accesibilitatea localurilor de vot, conform
metodologiei aprobate prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.*
[…]
CAPITOLUL IV
Registrul electoral şi listele electorale
SECŢIUNEA 1
Registrul electoral

Art. 24. – (1) Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare
a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea
acestora la secţiile de votare.
(2) Registrul electoral funcţionează în vederea asigurării următoarelor obiective:
a) înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot;
b) realizarea comunicărilor prevăzute de lege privind datele de identificare a alegătorilor şi
arondarea acestora la secţiile de votare;
c) arondarea cetăţenilor români cu drept de vot la secţiile de votare;
d) realizarea listelor electorale permanente;
e) realizarea comunicărilor prevăzute de lege privind actualizarea listelor electorale permanente.
Art. 25. – (1) Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru
cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară, iar pentru cei cu domiciliul sau reşedinţa în
străinătate, pe state şi localităţi.
(2) Fiecare alegător figurează în Registrul electoral o singură dată, fiind arondat la o singură
secţie de votare.
Art. 26. – (1) Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând
cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către
primari, prin dispoziţie, conform legii. Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul
electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate sunt persoanele
desemnate de către Autoritatea Electorală Permanentă. Ministerul Afacerilor Externe poate desemna,
cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, persoane autorizate să efectueze interogări în Registrul
electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
(2) Persoanele împuternicite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente
efectuează, în Registrul electoral, operaţiuni de competenţa Autorităţii Electorale Permanente.
(3) Persoanele autorizate asigură actualizarea, în Registrul electoral, a informaţiilor privind
cetăţenii români cu drept de vot, precum şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de
votare.
(4) Persoanele autorizate au acces la toate datele şi informaţiile necesare actualizării Registrul
electoral, deţinute la nivelul primăriei şi al serviciului public comunitar local al unităţii administrativteritoriale respective.
(5) Persoanele autorizate beneficiază de 5 clase de salarizare succesive suplimentare faţă de
clasa deţinută, fără a depăşi în total numărul de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
(6) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele autorizate beneficiază de o
majorare a salariului de bază avut, corespunzător celor 5 clase de salarizare succesive suplimentare
* Introdus prin O.U.G. nr. 29/2019.
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multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 27. – (1) Orice alegător poate solicita primarului unităţii administrativ-teritoriale unde
îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz, prin cerere scrisă, datată şi semnată, cuprinzând numele,
prenumele, codul numeric personal şi adresa de domiciliu, respectiv Ministerului Afacerilor Externe,
dacă are domiciliul sau reşedinţa în străinătate, informaţii cu privire la propriile date cu caracter
personal înscrise în Registrul electoral.
(2) Răspunsurile la cererile prevăzute la alin. (1) se comunică în termen de 15 zile de la data
primirii cererii.
Art. 28. – (1) Accesul unei persoane autorizate în Registrul electoral se face prin utilizarea
datelor de autentificare furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă sau prin utilizarea unei
semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat, generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii şi
care permite identificarea certă a persoanei autorizate.
(2) Primarii şi Ministerul Afacerilor Externe transmit lista persoanelor desemnate în vederea
autorizării Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
(3) Persoanele autorizate nu mai au drept de acces în Registrul electoral pe durata suspendării
mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu sau după încetarea mandatului, a raporturilor de
muncă ori de serviciu, după caz.
(4) Cazurile de înlocuire a persoanelor autorizate de către primari sunt transmise Autorităţii
Electorale Permanente în cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii acestora.
Art. 29. – (1) Răspunderea pentru asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal şi a
securităţii prelucrărilor în Registrul electoral revine Autorităţii Electorale Permanente, persoanelor
autorizate şi persoanelor împuternicite prevăzute la art. 26.
(2) Datele şi informaţiile conţinute în Registrul electoral sunt destinate exclusiv proceselor
electorale.
Art. 30. – (1) Persoanele autorizate, conform legii, efectuează operaţiuni în Registrul electoral şi
au acces la datele şi informaţiile din Registrul electoral numai pentru unitatea administrativ-teritorială
sau subdiviziunea administrativ-teritorială pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea, cu excepţiile
prevăzute de prezenta lege.
(2) Persoanele împuternicite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente
asigură efectuarea comunicărilor prevăzute de prezenta lege prin intermediul Registrului electoral.
Art. 31. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă elaborează şi adoptă instrucţiuni privind
măsurile de securitate în legătură cu gestionarea şi utilizarea Registrului electoral, care vizează:
a) controlul accesului la echipamente şi la sistemul informatic, pentru a împiedica accesul
persoanelor neautorizate la echipamentele de efectuare a operaţiunilor în Registrul electoral;
b) controlul suportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea
suportului de date în mod neautorizat;
c) controlul stocării pentru a împiedica introducerea neautorizată de date şi inspectarea,
modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor;
d) controlul utilizării pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor
de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;
e) controlul accesului la date pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze Registrul
electoral, numai la datele pentru care au fost autorizate;
f) controlul introducerii de date pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice şi să
se stabilească ce date au fost introduse în Registrul electoral, când şi de către cine au fost introduse
datele;
g) controlul transportului şi transferului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea
sau ştergerea neautorizată a datelor în timpul transmiterii acestora sau în timpul transportului de
suporturi de date, prin intermediul măsurilor tehnice de securizare;
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h) controlul comunicaţiilor aferente Registrului electoral, astfel încât să se poată asigura
verificarea şi stabilirea autorităţilor/organismelor cărora li s-au transmis sau li se pot transmite
datele cu caracter personal, folosind echipamentele de comunicaţii.
(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor privind administrarea şi suportul tehnic necesar
funcţionării Registrului electoral, coordonarea şi îndrumarea metodologică a persoanelor autorizate
să opereze în Registrul electoral, precum şi controlul respectării dispoziţiilor legale incidente în
domeniu, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă măsuri tehnice, operative şi de procedură,
potrivit următoarelor principii:
a) confidenţialitate – asigurarea accesului la informaţii numai pentru persoanele autorizate în
funcţie de competenţe;
b) integritate – asigurarea exactităţii şi caracterului complet al informaţiilor, precum şi a
metodelor de prelucrare;
c) disponibilitate – asigurarea accesului la informaţii în termenul solicitat;
d) identificare şi autentificare – asigurarea identificării şi autentificării tuturor persoanelor
autorizate în mod corespunzător, în funcţie de competenţe, înainte de orice operaţiune;
e) autorizare – autorizarea participanţilor în vederea accesării datelor din Registrul electoral în
funcţie de competenţe.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă este autorizată să ia măsuri pentru prevenirea pierderii
informaţiilor şi asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forţă majoră.
(4) Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO
realizează auditări ale securităţii Registrului electoral, în mod gratuit.
Art. 32. – Accesul şi operaţiunile în Registrul electoral se realizează prin intermediul reţelei
de internet.
Art. 33. – (1) Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru fiecare alegător cu domiciliul
în România sunt următoarele:
a) numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării
administrative a numelui;
b) data naşterii;
c) locul naşterii;
d) codul numeric personal;
e) ţara în care îşi are reşedinţa, dacă este cazul;
f) adresa de domiciliu;
g) adresa de reşedinţă, în ţară, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;
h) seria şi numărul actului de identitate;
i) data emiterii actului de identitate;
j) data expirării actului de identitate;
k) numărul secţiei de votare.
(2) Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru fiecare alegător care şi-a stabilit domiciliul
în străinătate sunt următoarele:
a) numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării
administrative a numelui;
b) data naşterii;
c) locul naşterii;
d) codul numeric personal;
e) adresa de domiciliu;
f) numărul paşaportului;
g) data eliberării paşaportului;
h) data expirării paşaportului.
(3) În plus faţă de datele menţionate la alin. (2), pentru fiecare alegător care şi-a stabilit
domiciliul în străinătate şi care locuieşte temporar în România se înscriu următoarele date:
a) adresa de reşedinţă din România;
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b) seria şi numărul cărţii de identitate provizorii;
c) data emiterii cărţii de identitate provizorii;
d) data expirării cărţii de identitate provizorii.
(4) În plus față de datele menționate la alin. (1), pentru fiecare alegător cu domiciliul
în România care și-a stabilit reședința în străinătate se pot înscrie adresa de reședință din
străinătate, opțiunea pentru votul prin corespondență și codul poștal al adresei de reședință
din străinătate.*
(5) În plus față de datele menționate la alin. (1), pentru fiecare alegător cu domiciliul
în străinătate care și-a stabilit reședința în altă țară se pot înscrie adresa de reședință din
străinătate, opțiunea pentru votul prin corespondență și codul poștal al adresei de domiciliu
sau al adresei de reședință din străinătate.*
Art. 34. – În plus faţă de datele prevăzute la art. 33, în Registrul electoral se poate înscrie şi
adresa de e-mail furnizată de către alegători. Aceste informaţii vor fi vizualizate şi utilizate exclusiv
de către Autoritatea Electorală Permanentă.
Art. 35. – (1) Înscrierea în Registrul electoral a cetăţenilor români care au împlinit sau împlinesc
vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv se face, din oficiu, de către Autoritatea Electorală
Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date.
(2) După dobândirea cetăţeniei române, persoanele care au 18 ani împliniţi sunt înscrise în
Registrul electoral, din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Art. 36. – Radierea din Registrul electoral a unui alegător se face în caz de deces, de pierdere
a cetăţeniei române, de interzicere a exercitării dreptului de a alege sau de punere sub interdicţie.
Art. 37. – (1) Radierea alegătorilor cu domiciliul în România din Registrul electoral în caz de deces
se face din oficiu, pe baza actelor sau comunicărilor oficiale, ori la cererea persoanei interesate, pe
baza certificatului de deces, numai de către persoanele autorizate.
(2) Radierea din oficiu a alegătorilor decedaţi cu domiciliul în România se face de către
persoanele autorizate din unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială s-a întocmit
actul de deces, inclusiv pentru alegătorii care nu au domiciliul în unitatea administrativ-teritorială
respectivă, în termen de 48 de ore de la data emiterii actului de deces.
(3) Radierea din oficiu a alegătorilor decedaţi cu domiciliul în România se poate realiza şi pe
baza comunicării Autorităţii Electorale Permanente efectuate prin intermediul Registrului electoral.
(4) Orice persoană interesată poate solicita primarului unităţii administrativ-teritoriale în a
cărei rază teritorială alegătorul decedat cu domiciliul în România a avut ultimul domiciliu radierea
acestuia din Registrul electoral, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, însoţite de certificatul
de deces în copie, depuse personal sau prin poştă. Radierea se realizează în termen de cel mult 5 zile
lucrătoare de la data înregistrării cererii.
(5) Orice persoană interesată poate adresa primarului o sesizare scrisă, datată şi semnată,
privind cazul în care în listele electorale permanente se regăseşte un alegător decedat cu ultimul
domiciliu în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Cererea va cuprinde numele, prenumele şi
codul numeric personal al persoanei decedate sau alte date relevante privind identitatea persoanei
decedate.
(6) În cazul prevăzut la alin. (5), primarul, prin aparatul de specialitate al acestuia, are obligaţia
de a verifica informaţiile existente în registrul de stare civilă, precum şi în celelalte evidenţe
gestionate. Radierea se realizează, dacă este cazul, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la
data înregistrării sesizării.
(7) Radierea alegătorului cu domiciliul în străinătate din Registrul electoral în caz de deces
se face, din oficiu, pe baza actelor sau comunicărilor oficiale sau la cererea persoanei interesate,
* Modificat prin L. nr. 288/2015.
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pe baza certificatului de deces, în copie, de către persoanele autorizate sau Autoritatea Electorală
Permanentă, după caz. Prevederile alin. (2)–(6) se aplică în mod corespunzător.
Art. 38. – La pierderea cetăţeniei române, persoanele care au 18 ani împliniţi sunt radiate
din Registrul electoral, din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării
Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.
Art. 39. – (1) În cazul interzicerii exercitării dreptului de a alege, alegătorii sunt radiaţi din Registrul
electoral pe durata pedepsei, din oficiu, de persoana autorizată din unitatea administrativ-teritorială
de domiciliu, în termen de 24 de ore de la data comunicării de către instanţa judecătorească a copiei
de pe dispozitivul hotărârii, transmisă conform art. 562 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
(2) În cazul punerii sub interdicţie, alegătorii sunt radiaţi din Registrul electoral din oficiu
de persoana autorizată din unitatea administrativ-teritorială de domiciliu pe baza comunicării prin
intermediul Registrului electoral, efectuate de către persoana autorizată din unitatea administrativteritorială unde naşterea celui pus sub interdicţie judecătorească este înregistrată, în termen de
24 de ore de la data comunicării de către instanţa judecătorească a copiei legalizate a hotărârii,
transmise conform art. 941 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
republicată.
(3) Radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului
de a alege sau care au fost puşi sub interdicţie se poate realiza de persoana autorizată din unitatea
administrativ-teritorială de domiciliu şi pe baza comunicării acestor cazuri de către Autoritatea
Electorală Permanentă prin intermediul Registrului electoral.
(4) La expirarea duratei pedepsei privind interzicerea exercitării dreptului de a alege, alegătorii
sunt reînscrişi, în mod automat, în Registrul electoral.
(5) Radierea alegătorului cu domiciliul în străinătate din Registrul electoral, în cazul interzicerii
exercitării dreptului de a alege sau al punerii sub interdicţie, se face de persoana autorizată din
unitatea administrativ-teritorială unde acesta şi-a avut ultimul domiciliu. Prevederile alin. (1)–(4)
se aplică în mod corespunzător.
Art. 40. – (1) Pentru clarificarea unor situaţii punctuale privind anumite persoane înscrise în
Registrul electoral, aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 37, respectiv art. 39, primarul
se poate adresa serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor care deserveşte
unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază persoana în cauză, în vederea obţinerii
informaţiilor necesare actualizării Registrului electoral.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
are obligaţia de a răspunde cererii primarului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării
acesteia.
Art. 41. – (1) Modificările în Registrul electoral referitoare la schimbarea domiciliului în
România se efectuează din oficiu, potrivit actelor normative în vigoare care reglementează activitatea
de evidenţă a persoanelor.
(2) Actualizarea în Registrul electoral a datelor privind domiciliul se realizează de către
persoanele autorizate, în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicării prin intermediul
Registrului electoral a modificărilor privind domiciliul de către Autoritatea Electorală Permanentă.
(3) Actualizarea în Registrul electoral a datelor privind schimbarea numelui se realizează de
către persoanele autorizate, în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicării în Registrul
electoral de către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor privind numele alegătorilor.
Art. 42. – (1) Până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, alegătorul înscris
în Registrul electoral cu adresa de domiciliu poate să adreseze primarului unităţii administrativ98
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teritoriale de reşedinţă, prin poştă sau personal, o cerere scrisă, datată şi semnată, cuprinzând
numele, prenumele şi adresa de domiciliu, pentru înscrierea sa cu adresa de reşedinţă în Registrul
electoral pentru scrutinul respectiv, însoţită de o copie a actului de identitate şi o copie a dovezii de
reşedinţă.
(2) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen
și până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale, alegătorul,
care dorește să voteze în străinătate la alegerile parlamentare, se poate înregistra în Registrul
electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul
Autorității Electorale Permanente, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric
personal, localitatea și statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau
fotografia actului de identitate.*
(3) Fiecare alegător înscris în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate este
arondat unei singure secţii de votare.
(4) Modelele cererilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt stabilite prin hotărâre a Autorităţii
Electorale Permanente.
(5) Alegătorii înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate,
precum şi cei cu domiciliul în străinătate votează numai la secţia de votare unde au fost arondaţi, cu
excepţiile prevăzute de prezenta lege.
(6) Alegătorii prevăzuţi la alin. (5), care şi-au schimbat domiciliul sau reşedinţa în străinătate
după împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), votează numai la secţiile de votare organizate
pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din
străinătate ale României.
Art. 43. – Documentele prevăzute la art. 42 alin. (2) se transmit Autorităţii Electorale
Permanente de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare, după caz, în termen de 24 de ore
de la primire, cu aplicarea în mod corespunzător a procedurii prevăzute la art. 93 alin. (11).
Art. 44. – (1) Operaţiunile de actualizare a Registrului electoral prevăzute la art. 42 alin. (1)
se efectuează de către persoanele autorizate, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data
înregistrării solicitării.
(2) Operaţiunile de actualizare a Registrului electoral prevăzute la art. 42 alin. (2) se efectuează
de către persoanele împuternicite, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, în
termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.
Art. 45. – (1) Arondarea alegătorilor la secţiile de votare din ţară se realizează în mod automat,
prin intermediul Registrului electoral, pe baza menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa din actul
de identitate sau din documentele care dovedesc reşedinţa, conform prezentei legi.
(2) În cazul în care menţiunile privind domiciliul sau reşedinţa din actul de identitate nu permit
arondarea automată a alegătorilor cu domiciliul sau reşedinţa în ţară, persoana autorizată asigură
arondarea manuală a acestora în baza informaţiilor deţinute la nivelul primăriei, cu respectarea
criteriilor prevăzute de prezenta lege.
(3) Pentru aplicarea alin. (2) pot fi utilizate orice surse oficiale de date privind identitatea
alegătorilor şi teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, gestionate la nivelul primăriei.
(4) În cazul în care informaţiile prevăzute la alin. (2) sunt insuficiente pentru arondarea
manuală a alegătorilor, aceştia vor fi arondaţi alfabetic la secţiile de votare, cu respectarea criteriilor
prevăzute de prezenta lege.
(5) În cazul în care arondarea alegătorilor cu domiciliul sau reşedinţa în ţară nu este posibilă
potrivit alin. (1)–(4), aceştia urmează a fi repartizaţi la prima secţie de votare a localităţii respective.
(6) Arondarea alegătorilor la secţiile de votare organizate în străinătate se face de către
persoanele împuternicite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pe baza
datelor şi informaţiilor furnizate de către alegători conform art. 42 alin. (2).
* Modificat prin L. nr. 148/2019.
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Art. 46. – (1) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne comunică Autorităţii Electorale Permanente, conform formatului şi
termenelor stabilite prin protocol, datele prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)–j) şi alin. (3), cazurile
de interzicere a exercitării drepturilor electorale şi cazurile de punere sub interdicţie, actualizări
intervenite în datele personale ale cetăţenilor români cu drept de vot şi informaţii privind persoanele
decedate, respectiv cele cu menţiuni de deces, înregistrate în Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor.
(2) Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne comunică
Autorităţii Electorale Permanente, conform formatului şi termenelor stabilite prin protocol, datele
prevăzute la art. 33 alin. (2).
(3) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie comunică Autorităţii Electorale Permanente,
conform formatului şi termenelor stabilite prin protocol, situaţia nominală a persoanelor care şi-au
pierdut cetăţenia română, precum şi a persoanelor care au vârsta de peste 18 ani şi au dobândit
cetăţenia română.
Art. 47. – (1) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în Registrul electoral. Întâmpinările
împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din Registrul electoral se depun la
birourile judeţene sau la filialele Autorităţii Electorale Permanente, aceasta fiind obligată să se
pronunţe, prin decizie, în cel mult 3 zile de la data înregistrării.
(2) Contestaţiile împotriva deciziilor date conform alin. (1) se soluţionează, în cel mult 3 zile
de la data înregistrării, de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul, prin
hotărâre definitivă.
(3) Contestaţiile împotriva deciziilor privind alegătorii cu domiciliul în străinătate, date conform
alin. (1), se soluţionează, în cel mult 3 zile de la data înregistrării, de către Judecătoria Sectorului 1
al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre definitivă.
SECŢIUNEA a 2-a
Listele electorale

[…]
Art. 49. – (1) Listele electorale permanente din ţară se întocmesc şi se tipăresc de către primari,
pe secţii de votare, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral.
[…]
(4) Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la
solicitare, primarii sunt obligaţi să pună la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri,
la cererea şi pe cheltuiala acestora, un extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din
respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data naşterii şi domiciliul,
precum şi secţia de votare la care au fost arondaţi, pe suport electronic sau hârtie.
(5) Listele electorale permanente cuprinzând alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa în România
se tipăresc de către primari, în două exemplare, până cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor,
şi cuprind: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa,
după caz, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei
de votare şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului. Listele electorale permanente cuprinzând
alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa în România se semnează de primar şi de secretarul unităţii
administrativ-teritoriale. Un exemplar se păstrează de către secretarul unităţii administrativteritoriale, iar un exemplar se predă birourilor electorale ale secţiilor de votare.
[…]
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TITLUL II
Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
CAPITOLUL I
Misiunea, organizarea şi aparatul de specialitate
al Autorităţii Electorale Permanente
Art. 100. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă cu
personalitate juridică şi cu competenţă generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura
organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice
şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi
europene în materie.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiilor
independenţei, imparţialităţii, legalităţii, transparenţei, eficienţei, profesionalismului, responsabilităţii,
sustenabilităţii, predictibilităţii şi legitimităţii.
Art. 101. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de un preşedinte, cu rang de
ministru, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de secretar de stat.
(2) Preşedintele este numit prin hotărâre adoptată în şedinţă comună a Senatului şi Camerei
Deputaţilor, la propunerea grupurilor parlamentare, dintre personalităţile cu pregătire şi experienţă
în domeniul juridic sau administrativ. Este numit preşedinte candidatul care întruneşte majoritatea
voturilor deputaţilor şi senatorilor.
(3) Preşedintele este ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de secretar de stat, unul numit de
Preşedintele României, iar celălalt de prim-ministru.
(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii nu pot fi membri ai unui partid politic.
(5) Mandatul preşedintelui şi mandatele vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente
sunt de câte 8 ani şi pot fi reînnoite o singură dată.
(6) Mandatul preşedintelui sau vicepreşedinţilor încetează în următoarele situaţii:
a) expirarea mandatului;
b) demisie;
c) revocare;
d) deces.
(7) Preşedintele şi vicepreşedinţii pot fi revocaţi din funcţie, pentru motive temeinice, de către
autorităţile care i-au numit.
(8) Autoritatea Electorală Permanentă, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, îşi aprobă
proiectul de buget propriu, înaintea dezbaterii bugetului de stat, şi îl înaintează Guvernului în
vederea includerii lui în bugetul de stat. Includerea cheltuielilor de capital în bugetul propriu se face
cu consultarea Guvernului.
(9) Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente este ordonator principal de credite. În
îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite ordine.
(10) Abrogat.*
(11) Autoritatea Electorală Permanentă are un secretar general. Secretarul general este numit
de prim-ministru pe bază de concurs, în condiţiile legii.
(12) În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de unul dintre vicepreşedinţi,
stabilit prin ordin.
Art. 102. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă are un aparat propriu de specialitate.
(2) Organizarea şi funcţionarea aparatului propriu al Autorităţii Electorale Permanente,
numărul de posturi, statutul personalului, atribuţiile acestuia şi structura organizatorică se stabilesc
prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a birourilor permanente ale
celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente. Personalul
* Abrogat prin L. nr. 153/2017.
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Autorităţii Electorale Permanente are acelaşi statut cu personalul din aparatul celor două
Camere ale Parlamentului.* Cabinetele demnitarilor sunt organizate în baza prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia
publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru ministru şi, respectiv, pentru secretar de stat. La organizarea şi funcţionarea
aparatului propriu nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru
reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice, aprobată prin Legea nr. 144/2009.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă poate avea filiale şi birouri în fiecare judeţ şi municipiul
Bucureşti. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor şi a birourilor, numărul de posturi,
precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii
Electorale Permanente.
(4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente se
face la nivelul prevăzut de lege pentru personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului.
(5) Întreg personalul beneficiază de sporuri sau alte adaosuri salariale stabilite potrivit legii,
calculate la salariul de bază lunar brut sau la indemnizaţia de încadrare corespunzătoare funcţiei
în care sunt încadraţi. Prin personalul Autorităţii Electorale Permanente se înţelege personalul
salarizat şi indemnizat, numit în condiţiile legii.
(6) Prevederile Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător personalului din aparatul
de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente.
(7) Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente numeşte, promovează, eliberează sau
destituie din funcţie personalul din aparatul de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente,
conform legii.
(8) Personalul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente cu statut de înalt
funcţionar public parlamentar este numit, eliberat sau destituit din funcţie cu avizul birourilor
permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului. Persoanele care ocupă funcţii de
demnitate publică şi cele care ocupă funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari
publici, care nu au domiciliu şi nici locuinţă proprietate personală în municipiul Bucureşti,
beneficiază de diurnă de deplasare, stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
Autorităţii Electorale Permanente.
(9) Personalul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente cu statut de
funcţionar public parlamentar nu poate face parte din partide politice sau formaţiuni politice.
[..]
CAPITOLUL II
Atribuţiile Autorităţii Electorale Permanente
Art. 103. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă exercită următoarele atribuţii principale:
a) elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor, pe
care le transmite spre însuşire Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale, şi urmăreşte
modul de îndeplinire a propunerilor;
b) urmăreşte modul de delimitare a secţiilor de votare, de stabilire a localurilor secţiilor de vot
şi a sediilor birourilor electorale;
c) urmăreşte realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate,
ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea; controlează
modul de păstrare a acestora între perioadele electorale;
* A se vedea Decizia ICCJ nr. 50/2018, publicată în M. Of. nr. 815 din 24 sept. 2018, conform căreia pensia de
serviciu reglementată de art. 731 din L. nr. 7/2006 nu se cuvine personalului Autorităţii Electorale Permanente.
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d) urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii
necesare desfăşurării procesului electoral;
e) monitorizează securitatea secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente şi
materiale specifice perioadei electorale;
f) monitorizează întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente; monitorizează şi
controlează actualizarea Registrului electoral;
g) administrează Registrul electoral şi Registrul secţiilor de votare;
h) controlează şi monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităţilor publice şi altor
organisme în pregătirea şi organizarea proceselor electorale;
i) asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la
organizarea alegerilor şi a referendumurilor;
j) elaborează studii şi propuneri vizând îmbunătăţirea sistemului electoral, pe care le
dă publicităţii şi le prezintă autorităţilor publice, partidelor politice, precum şi organizaţiilor
neguvernamentale interesate;
k) prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Senat şi Camera
Deputaţilor, pentru Preşedintele României, pentru Parlamentul European şi pentru autorităţile
administraţiei publice locale sau a unui referendum naţional, un raport asupra organizării şi
desfăşurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin,
modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi
rezultatul consultării; raportul se dă publicităţii sub forma unei cărţi albe;
l) implementează programe de informare şi educare a alegătorilor asupra sistemului electoral
românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigură popularizarea acestora;
m) organizează programe specifice de instruire şi formare profesională în materie electorală
pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor, cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor,
precum şi pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale şi operatori de calculator
în secţiile de votare;
n) elaborează programe şi stabileşte proceduri unitare privind exercitarea dreptului de vot de
către persoanele cu dizabilităţi şi asigură popularizarea acestora;
o) elaborează proiectul bugetului propriu, care se aprobă prin legea bugetului de stat;
p) întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistică, care
participă la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor;
q) coordonează sistemul informaţional electoral naţional;
r) asigură, cu sprijinul autorităților și instituțiilor din Rețeaua electorală națională,
aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea
rezultatelor votării, precum și echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor
votării de către Biroul Electoral Central;*
s) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne,
data alegerilor şi calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale;
ş) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne,
proiectele de hotărâri specifice bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor;
t) elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului
electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre analiză şi exercitare a dreptului de iniţiativă
legislativă;
ţ) prezintă Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul
Afacerilor Interne, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
u) certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, aplicaţiile informatice
utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării şi le pune la dispoziţia
* Modificată prin L. nr. 148/2019.
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partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale înscrise în
competiţia electorală, la cererea scrisă a acestora;
v) face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare şi desfăşurare a alegerilor
parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale şi sprijină organizarea acestora;
w) veghează la respectarea legii privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor locale;
x) asigură aplicarea legislaţiei privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor
electorale;
y) organizează conferinţe, seminare şi congrese naţionale şi internaţionale în domeniul său de
activitate;
z) asigură transparenţa cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi
referendumurilor.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă prezintă Parlamentului anual un raport asupra activităţii
sale, conform legii.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
Art. 104. – (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă decizii,
hotărâri şi instrucţiuni, care se semnează de preşedinte şi se contrasemnează de vicepreşedinţi.
(2) Hotărârile şi instrucţiunile Autorităţii Electorale Permanente care au caracter normativ se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Hotărârile şi instrucţiunile Autorităţii Electorale Permanente care nu au caracter normativ,
precum şi deciziile Autorităţii Electorale Permanente se comunică persoanelor interesate şi se aduc
la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul propriu.
[…]

TITLUL III
Dispoziţii tranzitorii şi finale

[…]
Art. 120. – (1) Prevederile prezentei legi privind corpul experților electorali, membrii
birourilor electorale, operatorii de calculator, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței
la vot și de prevenire a votului ilegal, secțiile de votare, Registrul electoral și listele electorale
permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Președintele României, alegerilor
pentru autoritățile administrației publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European,
precum și referendumurilor naționale și locale.*
[…]

* Modificat prin L. nr. 148/2019.

104

HOTĂRÂREA
GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 631
din 27 august 2019

privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare
și desfășurare a alegerilor
pentru Președintele României din anul 2019
Publicată în M. Of. nr. 712 din 29 august 2019

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 65 alin. (1) din Legea
nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – (1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislația în
vigoare în domeniul alegerii Președintelui României, care revin ministerelor și celorlalte organe
de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor prefectului, se constituie
Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru
Președintele României, denumită în continuare Comisia tehnică centrală, fără personalitate juridică,
având componența prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Componența nominală a Comisiei tehnice centrale se stabilește prin ordin al ministrului
afacerilor interne, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor și ai celorlalte
instituții sau societăți prevăzute în anexa nr. 1 în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
(3) Pot participa la ședințele Comisiei tehnice centrale, la invitația președintelui acesteia,
reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai mass-mediei. La invitația președintelui
comisiei pot participa la ședințele Comisiei tehnice centrale și reprezentanți ai altor instituții ale
administrației publice centrale interesate și ai unor operatori economici care prestează servicii de
interes economic general.
Art. 2. – (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie
comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru
Președintele României și Comisia tehnică a municipiului București pentru coordonarea activităților
de organizare a alegerilor pentru Președintele României, denumită în continuare Comisia tehnică
a municipiului București, fără personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 2, cu
atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice
locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale
administrației publice centrale, prevăzute de legislația în vigoare.
(2) Componența nominală a comisiei tehnice județene sau a municipiului București se stabilește
de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituțiilor/societăților
prevăzute în anexa nr. 2.
(3) La ședințele comisiilor tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București
pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai mass-mediei,
ai altor instituții ale administrației publice și ai unor operatori economici care prestează servicii de
interes public.
(4) Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județe, respectiv din
municipiul București, pe lângă comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru, fără personalitate
juridică, conduse de subprefect, formate din funcționari publici desemnați de conducătorii serviciilor
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publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice
centrale, organizate la nivelul județului, respectiv al municipiului București.
(5) În perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul grupurilor tehnice de lucru de pe
lângă comisiile tehnice județene și Comisia tehnică a municipiului București, membrii acestora sunt
degrevați de sarcinile de serviciu.
(6) Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija
prefectului. Salariile și celelalte drepturi bănești cuvenite personalului care își desfășoară activitatea
în grupul tehnic de lucru se achită de către instituțiile sau autoritățile publice de la care aceștia
provin.
Art. 3. – (1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menținerea și asigurarea
ordinii și liniștii publice în localitățile țării, pe întreaga perioadă electorală și, în mod deosebit, în
ziua votării, precum și în zilele care premerg și succedă acestei zile.
(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, menține și asigură ordinea publică
în zona secțiilor de votare și securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale din țară, pe
timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și
securitatea pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale
necesare votării.
(3) Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne asigură, pe durata perioadei
electorale, paza sediilor Biroului Electoral Central, Autorității Electorale Permanente, birourilor
electorale județene, biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, birourilor electorale
ale sectoarelor municipiului București, birourilor electorale pentru votul prin corespondență din țară
și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară.
Art. 4. – (1) Pentru asigurarea funcționalității sistemelor informatice și de comunicații utilizate
în procesul electoral, prefecții desemnează la propunerea autorităților locale, până cel mai târziu la
data de 1 octombrie 2019:
a) cel puțin un informatician pentru fiecare comună;
b) cel puțin doi informaticieni pentru fiecare oraș;
c) cel puțin trei informaticieni pentru fiecare municipiu și sector al municipiului București.
(2) Prin informaticieni se înțelege, în sensul prezentei hotărâri, persoane care au cunoștințe de
bază în tehnologia informației.
(3) În cel mult 3 zile de la data expirării termenului prevăzut de alin. (1), prefecții transmit
lista informaticienilor Autorității Electorale Permanente și Serviciului de Telecomunicații Speciale,
conform formatului stabilit de acestea.
(4) Informaticienii prevăzuți la alin. (1) primesc, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanții
Serviciului de Telecomunicații Speciale echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuțiilor
care le revin.
Art. 5. – (1) Serviciul de Telecomunicații Speciale duce la îndeplinire următoarele măsuri
tehnice principale:
a) asigură aplicații informatice conform cerințelor operaționale furnizate de Autoritatea
Electorală Permanentă;
b) asigură echipamente informatice și de comunicații pentru implementarea și funcționarea
sistemelor informatice utilizate în procesul electoral, precum și pentru asistența tehnică necesară
acestora;
c) asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor
electorale din țară;
d) asigură terminalele informatice necesare Sistemului informatic de monitorizare a prezenței
la vot și de prevenire a votului ilegal, înregistrării video-audio a operațiunilor efectuate de
către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, precum și
fotografierii proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
e) asigură terminalele informatice pentru secțiile de votare organizate în străinătate care să
permită preluarea electronică a semnăturilor alegătorilor.
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(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură, la nivelul fiecărui județ, constituirea unor
centre de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului
informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.
(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură funcționarea Centrului de suport tehnic prin
care furnizează asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secțiile de votare.
(4) Dotarea și funcționarea centrelor de intervenție operativă și a Centrului de suport tehnic se
asigură de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.
Art. 6. – (1) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură
statisticienii necesari pentru operațiunile tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor
alegerilor, dotarea necesară cu echipamente, tehnică de calcul și consumabile, în limita fondurilor
alocate.
(2) Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică asigură instruirea
personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
(3) Institutul Național de Statistică asigură editarea și tipărirea proceselor-verbale pentru
constatarea rezultatelor alegerilor la Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.
Art. 7. – (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale iau măsurile necesare pentru
a pune la dispoziția primarilor spații în vederea organizării de secții de votare, precum și pentru
sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice la secțiile de votare.
(2) Spațiile puse la dispoziția primarilor în conformitate cu alin. (1) nu fac parte dintre unitățile
de asistență medicală cu paturi sau de asistență medicală primară și ambulatorie de specialitate.
(3) Ministerul Sănătății va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenței medicale la
centrele de votare.
Art. 8. – Primarii duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice principale:
a) întocmesc și tipăresc listele electorale permanente;
b) asigură amenajarea secțiilor de votare din țară și dotarea acestora cu urne de vot, urne
speciale și cabine de vot;
c) informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;
d) asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale;
e) acordă sprijin reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru instalarea
echipamentelor și furnizarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1);
f) asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal a echipamentelor
instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum și protecția fizică a acestora;
g) acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuțiilor cu caracter electoral ce îi revin,
potrivit actelor normative în vigoare;
h) asigură, în măsura resurselor disponibile, conexiuni de rezervă la internet în secțiile de
votare.
Art. 9. – (1) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente,
organizează, în termen de cel mult 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea
prefecților și a subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele
României.
(2) Prefecții, cu sprijinul filialelor și birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente,
organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și
municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții
a alegerilor pentru Președintele României.
(3) Prefecții elaborează graficul de distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte
materiale necesare desfășurării procesului electoral pe care îl supun aprobării birourilor electorale
județene și birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București.
(4) Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Electorală Permanentă acordă sprijin de
specialitate prefecților și primarilor, în vederea realizării la termen și în condiții corespunzătoare a
sarcinilor ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României.
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Art. 10. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul, dotarea tehnică și materială a
Biroului Electoral Central.
(2) Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă asigură
mijloacele de transport necesare bunei desfășurări a activității Biroului Electoral Central.
(3) Prefecții, împreună cu președinții consiliilor județene, asigură sediile și dotarea tehnicomaterială ale birourilor electorale județene.
(4) Primarii sectoarelor municipiului București, împreună cu prefectul municipiului București,
asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului
București.
(5) Ministerul Afacerilor Externe asigură sediul și dotarea tehnico-materială ale biroului electoral
pentru secțiile de votare din afara țării și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență.
(6) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale județene, a birourilor electorale ale
sectoarelor municipiului București, a biroului electoral pentru secțiile de votare din afara țării, a
birourilor electorale pentru votul prin corespondență și a birourilor electorale ale secțiilor de votare
sunt utilizate bunurile aparținând autorităților administrației publice prevăzute la alin. (4) și (5).
(7) Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secțiilor de votare, primarii
utilizează bunurile recuperate de la scrutinele anterioare și aflate în stare de funcționare.
(8) În cazurile în care bunurile necesare amenajării și dotării tehnico-materiale corespunzătoare
a secțiilor de votare nu se pot recupera, se achiziționează unele noi de către instituțiile prefectului,
în limita fondurilor alocate, conform standardelor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, în
condițiile legii.
Art. 11. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, cu sprijinul Ministerului Afacerilor
Interne și al Institutului Național de Statistică, personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral
Central.
(2) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale județene și al birourilor electorale ale
sectoarelor municipiului București este asigurat de către prefecți, Autoritatea Electorală Permanentă
și Institutul Național de Statistică, acesta putând fi suplimentat de către prefect acolo unde este
necesar cu personal asigurat de către instituțiile publice cu atribuții în materie electorală.
(3) Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul
Institutului Național de Statistică, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral
pentru secțiile de votare din străinătate, acesta putând fi suplimentat de către ministrul afacerilor
externe, acolo unde este necesar, cu personal asigurat de către orice altă instituție publică cu atribuții
în materie electorală.
(4) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale asigură relația cu publicul, relația cu massmedia, accesul la informațiile de interes public, înregistrarea și arhivarea documentelor, secretariatul
ședințelor, efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și
a operațiunilor materiale de predare-primire a materialelor electorale.
Art. 12. – (1) Ministerul Afacerilor Externe asigură sprijinul logistic necesar biroului electoral
pentru secțiile de votare din străinătate, misiunilor diplomatice și oficiilor consulare pentru pregătirea
și organizarea alegerilor pentru Președintele României.
(2) Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu misiunile diplomatice și oficiile consulare,
iau măsuri pentru identificarea de spații adecvate pentru sediile secțiilor de votare din străinătate,
precum și pentru obținerea acordului autorităților din statele străine pentru organizarea acestora pe
teritoriul lor.
(3) Ministerul Afacerilor Externe asigură serviciile de comunicații de voce și date, necesare
birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.
(4) Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Electorală Permanentă iau măsuri pentru
informarea cetățenilor români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate privind
modalitățile de exercitare a dreptului de vot.
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(5) Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale Permanente, în timp util,
necesarul de buletine de vot, ștampile cu mențiunea „VOTAT” și timbre autocolante care sunt
folosite la secțiile de votare din străinătate.
(6) Paza secțiilor de votare din străinătate se asigură cu luarea în considerare a condițiilor
specifice de organizare a procesului de votare din străinătate.
(7) Ministerul Afacerilor Externe asigură distribuirea terminalelor informatice furnizate de
Serviciul de Telecomunicații Speciale către birourile electorale ale secțiilor de votare organizate în
străinătate.
Art. 13. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă ia măsuri pentru informarea și/sau instruirea
membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți la procesul electoral, prin realizarea,
distribuirea și/sau difuzarea de publicații, ghiduri, broșuri, pliante, producții audiovideo. Materialele
de informare destinate cetățenilor români care aparțin minorităților naționale pot fi realizate în alte
limbi decât cea română.
(2) În scopul asigurării instruirii și îndrumării eficiente a prefecților, primarilor, secretarilor
unităților administrativ-teritoriale, a membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți la
procesul electoral, publicațiile prevăzute la alin. (1) cuprind variante actualizate ale reglementărilor
legale privind alegerile pentru Președintele României din anul 2019.
(3) Prefecții și primarii sprijină Autoritatea Electorală Permanentă în distribuirea și/sau
difuzarea materialelor de informare prevăzute la alin. (1) și (2).
Art. 14. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă coordonează activitățile efectuate de către
Serviciul de Telecomunicații Speciale, conform prezentei hotărâri, pentru funcționarea Sistemului
informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații
Speciale, echipamentele, aplicațiile și serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central
pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru Președintele României.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă asigură echipamentele informatice, licențele, consu
mabilele și articolele de mobilier aferente operațiunilor de confecționare, transmitere și primire
de către Compania Națională „Poșta Română” – S.A. și structurile acesteia a documentelor pentru
exercitarea dreptului de vot prin corespondență.
Art. 15. – (1) Comisiile tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a
alegerilor pentru Președintele României și Comisia tehnică a municipiului București informează
săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii și organizării scrutinului.
(2) Comisia tehnică centrală informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii
acțiunilor privind pregătirea și organizarea scrutinului.
(3) Comisiile tehnice prevăzute de prezenta hotărâre își încetează activitatea la data validării
rezultatului alegerilor pentru Președintele României.
Art. 16. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ANEXA Nr. 1

CO MP O NE NȚ A

Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor
pentru Președintele României
Președinte: ministrul afacerilor interne
Membri:
– președintele Autorității Electorale Permanente1;
– secretar de stat pentru ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne;
– secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din Ministerul Afacerilor Interne;
a) reprezentanți, la nivel de secretar de stat/subsecretar de stat sau secretar general, ai:
Președintele Autorității Electorale Permanente poate fi înlocuit de către unul dintre vicepreședinții Autorității
Electorale Permanente, desemnat prin ordin.
1
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– Secretariatului General al Guvernului;
– Ministerului Afacerilor Externe;
– Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
– Ministerului Finanțelor Publice;
– Ministerului Muncii și Justiției Sociale;
– Ministerului Educației Naționale;
– Ministerului Sănătății;
– Institutului Național de Statistică;
– Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;
– Serviciului de Telecomunicații Speciale;
b) reprezentanți ai:
– Agenției Naționale de Presă AGERPRES;
– Societății Române de Televiziune;
– Societății Române de Radiodifuziune;
c) reprezentanți ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice.
N O TĂ :

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul
Afacerilor Interne.
ANEXA Nr. 2

C O MP O NE NȚ A

Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor
pentru Președintele României și a Comisiei tehnice a municipiului București pentru
coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Președintele României
Președinte: prefectul județului, respectiv al municipiului București
Membri:
– subprefectul;
– secretarul județului, respectiv secretarul general al municipiului București;
– directorul executiv al direcției regionale/județene de statistică;
– directorul general al direcției regionale a finanțelor publice/ șeful administrației județene a
finanțelor publice, după caz;
– inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție, respectiv directorul general al Direcției
Generale de Poliție a Municipiului București;
– inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență județean, respectiv inspectorul-șef
al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București;
– șeful structurii județene de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv
a municipiului București;
– șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor;
– inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi județean, respectiv directorul general al
Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București;
– inspectorul general al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București;
– directorul direcției de sănătate publică a județului, respectiv al Direcției de Sănătate Publică
a Municipiului București;
– reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicații Speciale;
– reprezentantul Autorității Electorale Permanente;
– reprezentanți teritoriali ai societăților de distribuție și furnizare a energiei electrice;
– corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.
NOTĂ:

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice județene și ale Comisiei tehnice a
municipiului București sunt asigurate de personalul din cadrul instituției prefectului.
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privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004
pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015
privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum
și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente,
precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare
a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
Publicată în M. Of. nr. 746 din 12 septembrie 2019

Luând în considerare necesitatea asigurării accesului la vot al alegătorilor din străinătate,
ținând cont de imperativul evitării repetării incidentelor grave produse la secțiile de votare din
străinătate la scrutinele din 26 mai 2019,
observând faptul că durata activității birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate
pe parcursul celor 3 zile de votare este de aproximativ 50 de ore, aceasta crescând în situația în care
birourile electorale ale secțiilor de votare trebuie să gestioneze și votul prin corespondență,
luând în considerare situațiile în care birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate
din statele în care au optat să voteze prin corespondență mai puțin de 5.000 de alegători cu domiciliul
sau reședința în statul respectiv și care, în urma deciziei biroului electoral pentru secțiile de votare
din străinătate, vor îndeplini, suplimentar, și atribuțiile prevăzute de lege pentru birourile electorale
pentru corespondență,
constatând faptul că, în lipsa unor proceduri care să permită membrilor birourilor electorale
ale secțiilor de votare din străinătate să beneficieze de timp de odihnă, volumul mare al activității
birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate este de natură să genereze riscuri majore,
precum scăderea numărului persoanelor care vor dori să facă parte din birourile electorale, creșterea
numărului de erori cauzate de oboseala membrilor birourilor electorale și retragerea din birourile
electorale a membrilor acestora pe parcursul desfășurării activității,
ținând cont de faptul că, potrivit legislației în vigoare, participarea concomitentă a președintelui
și a locțiitorului acestuia la activitatea biroului electoral al secției de votare este obligatorie, timpul
de lucru al acestora pe durata celor 3 zile de votare putând ajunge la peste 50 de ore, cu un repaus
total de 12 ore,
observând necesitatea clarificării prevederilor legale privind membrii supleanți ai birourilor
electorale ale secțiilor de votare din străinătate desemnați de partidele politice, astfel încât să rezulte
în mod clar că aceștia au dreptul de a înlocui membrii titulari ai birourilor electorale ale secțiilor de
votare din străinătate, pe durata absenței acestora,
constatând faptul că, pentru a asigura efectivitatea dispozițiilor legale privind utilizarea
Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal la secțiile
de votare din străinătate, respectiv a prevederilor legale referitoare la semnarea de către alegători
pe un dispozitiv electronic, este necesar ca în cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare
din străinătate să fie desemnate persoane care să îndeplinească atribuțiile ce revin operatorilor de
calculator,
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observând că unicul criteriu de identificare a alegătorilor în Sistemul informatic de monitorizare
a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal la secțiile de votare din străinătate este codul
numeric personal, iar titlul de călătorie nu conține nicio mențiune în acest sens,
văzând prevederile art. 44 alin. (5) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui
României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care impun verificarea datelor
personale ale alegătorilor prin intermediul Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot
și de prevenire a votului ilegal,
întrucât, potrivit prevederilor art. 84 alin. (2) raportat la art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității
Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, monitorizarea prezenței la vot și
verificarea legalității exercitării dreptului de vot se realizează pe baza înscrierii codurilor numerice
personale ale alegătorilor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire
a votului ilegal – SIMPV, singura dată personală ce asigură individualizarea certă și unică a
alegătorilor,
având în vedere faptul că, potrivit mesajelor transmise de misiunile diplomatice și oficiile
consulare după data intrării în vigoare a Legii nr. 148/2019 privind modificarea și completarea unor
acte normative în materie electorală, termenul stabilit de legislația în vigoare pentru identificarea
sediilor secțiilor de votare din străinătate este insuficient, ceea ce, în esență, va conduce la
imposibilitatea organizării unui număr suficient de secții de votare în străinătate,
ținând cont de faptul că, în acest context, este necesară corelarea termenelor și acțiunilor de
stabilire a secțiilor de votare din străinătate cu cele de constituire a birourilor electorale ale acestora,
luând în considerare faptul că membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate
care vor îndeplini atribuțiile ce revin operatorilor de calculator trebuie, pe de o parte, să urmeze
sesiuni de instruire, iar, pe de altă parte, să intre în termen util în posesia terminalelor informatice
pe care le vor utiliza în secțiile de votare,
constatând faptul că, în lipsa unui termen mai lung pentru identificarea sediilor secțiilor de
votare din străinătate și a persoanelor care să facă parte din birourile electorale ale acestora, se
impune ca stabilirea sediilor secțiilor de votare din străinătate și constituirea birourilor electorale
ale acestora să fie efectuate în etape, astfel încât, în cazurile în care aceste acțiuni pot fi efectuate din
timp, toate celelalte demersuri organizatorice să fie realizate în termen util,
observând faptul că, în cazul în care termenul final pentru stabilirea sediilor secțiilor de votare
din străinătate nu este modificat, demersurile organizatorice suplimentare impuse de Legea nr.
148/2019 nu vor putea fi realizate,
văzând necesitatea repartizării eficiente a operatorilor de calculator la secțiile de votare, în
raport cu numărul disponibil al acestora,
ținând cont de numărul mic al alegătorilor înregistrați ca alegători prin corespondență și alegători
din străinătate, de necesitatea unei cunoașteri mai exacte a alegătorilor români din străinătate,
precum și de avantajele votului prin corespondență, în termeni de costuri,
luând în considerare faptul că, spre deosebire de experiența ultimilor 30 de ani cu privire la
organizarea și desfășurarea în străinătate a celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, la alegerile
pentru Președintele României din anul 2019, votarea va începe în ziua de vineri, 22 noiembrie 2019,
iar buletinele de vot vor putea fi tipărite cel mai devreme în data de 16 noiembrie 2019, existând
riscul semnificativ ca buletinele de vot transmise să nu ajungă la timp la toate secțiile de votare din
străinătate,
constatând necesitatea asigurării transparenței sistemelor informatice utilizate la alegerile pentru
Președintele României din anul 2019, precum și a creșterii încrederii competitorilor electorali în
corectitudinea utilizării acestora, dată fiind Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2019 privind
înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude
semnalate în spațiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019,
ținând cont de faptul că candidații la alegerile pentru Președintele României beneficiază, în
mod gratuit, de timpi de antenă,
112

Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 64/2019

observând că partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor
care participă la alegerile pentru Președintele României nu beneficiază de timpi de antenă, deși
acestea participă la campania electorală,
întrucât, în ipoteza materializării tuturor riscurilor menționate, drepturile electorale fundamentale
ar avea un caracter iluzoriu,
văzând termenul scurt rămas până la data alegerilor prezidențiale din anul 2019,
având în vedere consecințele negative ale neadoptării, în regim de urgență, a prezentului act
normativ asupra procedurii de organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României,
asupra accesului la vot al alegătorilor, dar și asupra credibilității și reputației internaționale a
României,
întrucât măsurile propuse prin prezentul proiect nu sunt de natură a afecta drepturile electorale,
în înțelesul stabilit de jurisprudența Curții Constituționale, cum ar fi de exemplu deciziile Curții
Constituționale a României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008 și nr. 47/2018, respectiv Codul de bune
practici în materie electorală, și nici nu îngreunează organizarea și desfășurarea alegerilor,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o
situație de urgență și extraordinară, în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru
Președintele României și a asigurării condițiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a
cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. – Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) act de identitate – cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate
provizorie, buletinul de identitate ori pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic,
pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu
electronic, pașaportul simplu temporar, iar, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu
militar, valabile în ziua votării;”.
2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar pot fi
folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate sau
de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.”
3. La articolul 23, alineatele (2)–(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitorii acestora
sunt desemnați de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare. Desemnarea se realizează
în baza cererilor cetățenilor cu drept de vot, semnate și datate, care cuprind datele prevăzute de art.
16 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, transmise
prin poștă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare. Desemnarea
președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora se consemnează
în procese-verbale care reprezintă actele de învestire și care se comunică biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate. Operațiunile de desemnare a președinților birourilor secțiilor de
votare din străinătate și a locțiitorilor acestora încep cu 45 de zile înaintea primei zile a votării în
străinătate, pe măsură ce sunt stabilite sediile secțiilor de votare din străinătate, și se finalizează
până cel mai târziu cu 15 zile înaintea primei zile a votării în străinătate, fiind aduse la cunoștință
publică prin afișarea pe site-ul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.
(3) Președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate și locțiitorul acestuia care
îndeplinesc atribuțiile ce revin operatorilor de calculator trebuie să urmeze o sesiune de instruire în
acest sens. Președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate și locțiitorul pot lipsi, în
cazuri justificate, de la activitatea biroului electoral al secției de votare din străinătate, cu condiția să
nu lipsească amândoi în același timp. Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate poate
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stabili, prin decizie, în cazuri justificate, orarul prezenței președintelui biroului electoral al secției
de votare din străinătate și a locțiitorului acestuia la activitatea biroului electoral al secției de votare.
(4) În cel mult 5 zile de la data desemnării președintelui biroului electoral al unei secții de
votare din străinătate și a locțiitorului acestuia, formațiunile politice care au propus candidaturi ce
au rămas definitive transmit biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, prin mijloace
electronice, listele reprezentanților lor în secția de votare din străinătate respectivă, cuprinzând
numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile și codurile numerice personale ale titularului și
supleanților, însoțite de declarațiile lor de acceptare. O formațiune politică poate avea un titular
și 2 supleanți, cu rol de locțiitori, pentru fiecare secție de votare. Pentru a îndeplini atribuțiile ce
revin operatorilor de calculator, reprezentanții formațiunilor politice trebuie să urmeze o sesiune de
instruire în acest sens. Supleanții pot înlocui temporar titularii numai când aceștia nu pot participa
la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.”
4. La articolul 23, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (41)–(44), cu
următorul cuprins:
„(41) În cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut de alin. (4), președintele biroului
electoral pentru secțiile de votare din străinătate completează birourile electorale ale secțiilor de
votare din străinătate, ai căror președinți și locțiitori au fost desemnați. În această componență,
birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuțiile prevăzute de
prezenta lege. Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate
se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele de învestire, fiind aduse la cunoștință
publică prin afișare pe site-ul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.
(42) Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate
trebuie să se finalizeze până cel mai târziu cu 10 zile înaintea primei zile a votării din străinătate.
(43) În urma învestirii într-un birou electoral al secției de votare din străinătate, președintele,
locțiitorul și ceilalți membri sunt obligați să îndeplinească atribuțiile ce le revin conform legii,
aceștia răspunzând pentru buna gestiune a materialelor ce le sunt predate pentru desfășurarea
procesului electoral.
(44) În situația în care, până cu 10 zile înaintea primei zile a votării, birourile electorale ale
secțiilor de votare din străinătate nu dispun de un număr suficient de membri care să îndeplinească
atribuțiile operatorilor de calculator, acestea pot fi completate de către președintele biroului electoral
pentru secțiile de votare din străinătate cu personal asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe,
precum și de alte autorități publice la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasării
și cazării personalului trimis în străinătate pentru a face parte din birourile electorale ale secțiilor de
votare sunt suportate de către Ministerul Afacerilor Externe.”
5. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu
următorul cuprins:
„(21) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale care participă la alegeri beneficiază de timpi de antenă, la serviciile
private de radio și televiziune, contra cost.”
6. La articolul 67, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22),
cu următorul cuprins:
„(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), președinții birourilor electorale ale secțiilor
de votare din străinătate care îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege pentru birourile electorale
pentru votul prin corespondență, locțiitorii acestora și membrii care îndeplinesc atribuțiile ce revin
operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 380 lei, iar ceilalți
membri primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 de lei.
(22) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la
procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ale
locțiitorilor acestora, precum și ale membrilor birourilor electorale pentru secțiile de votare din
străinătate desemnați sau propuși de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare se
asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de
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Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis
în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările
ulterioare.”
Art. II. – Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum
și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
1. La articolul 23, alineatele (5) și (7) vor avea următorul cuprins:
„(5) Începând cu a cincisprezecea zi din perioada electorală până cel mai târziu cu 20 de zile
înaintea datei votării, Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale Permanente, în
mod eșalonat, propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de
votare din străinătate prevăzute la alin. (1)–(4), de îndată ce acestea sunt finalizate.
......................................................................................................................................................
(7) În termen de cel mult 3 zile de la data fiecărei comunicări prevăzute la alin. (5), Autoritatea
Electorală Permanentă aprobă, prin hotărâre, propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor
consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate. În cel mult 3 zile de la data ultimei
comunicări, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștință publică lista finală a sediilor
secțiilor de votare din străinătate.”
2. La articolul 110, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
„(9) În sensul prezentei legi, prin centru de votare din țară se înțelege imobilul din țară unde
funcționează cel puțin două secții de votare.”
Art. III. – În situația organizării unui al doilea tur pentru alegerea Președintelui României din
anul 2019, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate poate stabili ca în cazurile în
care buletinele de vot nu pot fi transmise în termen util înaintea primei zile a votării în străinătate,
buletinele de vot ce vor fi folosite în secțiile de votare din străinătate respective să fie tipărite
prin grija misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, conform procedurii stabilite prin decizie a
Biroului Electoral Central.
Art. IV. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288/2015 privind
votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității
Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în continuarea operațiunilor de
înregistrare a alegătorilor prin corespondență în contextul alegerilor pentru Președintele României
din anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data
de 15 septembrie 2019, alegătorii se pot înregistra ca alegători prin corespondență, în condițiile art.
4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de
15 septembrie 2019, în continuarea operațiunilor de înregistrare a alegătorilor din străinătate în
contextul alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, alegătorii se pot înregistra
ca alegători din străinătate în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. V. – Prin derogare de la art. 110 alin. (8) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale
Permanente, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru Președintele României
din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă desemnează în fiecare comună, oraș, municipiu și
sector al municipiului București, pe lângă operatorii de calculator repartizați pe secții de votare, un
număr de operatori de calculator egal cu 20% din numărul secțiilor de votare din comuna, orașul,
municipiul sau sectorul municipiului București respectiv.
Art. VI. – (1) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, Autoritatea Electorală
Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigură funcționarea în sediul
Biroului Electoral Central a unei infrastructuri informatice care are următoarele atribuții:
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a) funcționarea aplicației de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării;
b) stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și a logurilor mașinilor pe
care rulează acesta, pentru facilitarea analizei și transparenței acestora.
(2) Infrastructura informatică prevăzută de alin. (1) cuprinde servere, sisteme de stocare a
datelor, echipamente de comunicații și de securitate, precum și licențe și aplicații informatice,
asigurate, instalate și configurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, conform cerințelor
operaționale ale Autorității Electorale Permanente.
(3) Aplicația de centralizare a proceselor-verbale și Sistemul informatic de monitorizare a
prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal pot fi accesate pentru vizualizarea în timp real a
datelor, din sediul Biroului Electoral Central, de către reprezentanții Biroului Electoral Central și
cei ai Autorității Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite prin decizie a Biroului
Electoral Central.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale
asigură asistența și suportul tehnic pentru funcționarea echipamentelor și aplicațiilor informatice
prevăzute de alin. (2).
(5) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
asigură aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru
centralizarea rezultatelor votării, precum și echipamentele informatice necesare centralizării
rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central. Acestea vor funcționa în cadrul infrastructurii
informatice prevăzute de alin. (1), cu asigurarea redundanței în centrul de date al Serviciului de
Telecomunicații Speciale.
(6) Formațiunile politice care participă la alegeri, precum și candidații independenți pot
desemna experți în tehnologia informației cu drept de acces la infrastructura informatică prevăzută
de alin. (1), în condițiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.
Art. VII. – Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare
pot primi, la cerere, copii ale listelor electorale suplimentare, în condițiile stabilite prin decizie a
Biroului Electoral Central.
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HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL
PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
DIN ANUL 2019 nr. 1/H/2019
din 3 septembrie 2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României
din anul 2019 și a aparatului de lucru al acestora
Publicată în M. Of. nr. 728 din 4 septembrie 2019

Având în vedere prevederile art. 13–26 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui
României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 7–15 și art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității
Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,
văzând prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență,
precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu
modificările și completările ulterioare,
ținând cont de dispozițiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019 privind stabilirea
măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul
2019,
în temeiul art. 16 alin. (8) și al art. 17 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite
pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 și a aparatului de lucru al acestora, prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Președintele Biroului Electoral Central,
Adina-Georgeta Nicolae
ANEXĂ

RE G UL AME NT

de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerea
Președintelui României din anul 2019 și a aparatului de lucru al acestora
Art. 1. – (1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot.
(2) Candidații în alegeri, soțul, soția, rudele și afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv
nu pot fi membri ai birourilor electorale.
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(3) În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcție ce
implică autoritatea de stat.
(4) Exercitarea corectă și imparțială a funcției de membru al biroului electoral este obligatorie.
Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.
(5) Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multor birouri electorale.
(6) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării birourilor electorale atestă
calitatea de membru al biroului electoral.
Art. 2. – Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale nu pot primi și nu pot
exercita alte însărcinări în afara celor legale conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru
alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. – (1) Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale pot fi înlocuiți, la
cererea celor care i-au propus, în condițiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în condițiile art. 15 alin. (3)
din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. – (1) Birourile electorale lucrează legal în prezența majorității membrilor care le compun
și adoptă hotărâri, decizii, acte și/sau măsuri, după caz, cu votul majorității membrilor prezenți.
(2) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.
(3) În sensul prezentei hotărâri, prin membru al biroului electoral se înțelege și președintele și
locțiitorul acestuia.
Art. 5. – (1) Ședința biroului electoral este condusă de președintele acestuia.
(2) În lipsa președintelui biroului electoral, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de locțiitorul său.
(3) Prezența la ședințe a membrilor birourilor electorale este obligatorie.
(4) În cazuri justificate, președinții birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora
să lipsească de la ședință.
(5) La ședințele birourilor electorale participă doar membrii birourilor electorale și personalul
din aparatul tehnic auxiliar care asigură secretariatul ședințelor; atunci când este cazul, pot participa
reprezentanții altor instituții publice având atribuții, potrivit legii, în organizarea și desfășurarea
alegerilor, cu aprobarea prealabilă a biroului electoral.
(6) Publicitatea hotărârilor, deciziilor și a măsurilor adoptate de biroul electoral se asigură
în condițiile prevăzute de lege, inclusiv a dispozițiilor referitoare la protecția datelor cu caracter
personal.
Art. 6. – (1) Convocarea membrilor birourilor electorale la ședințe se face telefonic, prin mesaj
text, alte mijloace electronice sau prin e-mail, de regulă cu cel puțin 6 ore înainte, cu excepția
situațiilor urgente, când se face de îndată de către președinte.
(2) În convocarea membrilor birourilor electorale se precizează ora, motivul, locul de desfă
șurare a ședinței și se comunică proiectul ordinii de zi și materialele ce sunt propuse a fi luate în
discuție.
Art. 7. – (1) Proiectul ordinii de zi a ședinței se propune de către președinte și se aprobă cu
votul majorității membrilor prezenți.
(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi ori pentru
eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului electoral. Dacă acestea
sunt aprobate, președintele este obligat să le supună dezbaterii.
Art. 8. – (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi se supun dezbaterii biroului electoral în
ordinea înscrierii.
(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face doar
cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea președintelui, locțiitorului sau a unuia
dintre membri.
Art. 9. – (1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt
și numai după acordarea acestuia de către președinte.
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(2) În luările de cuvânt, membrii biroului electoral au obligația de a se limita strict la problema
pusă în discuție.
(3) Președintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situația în care vorbitorul se abate
de la subiectul în discuție. Dacă cel în cauză nu se supune, președintele poate suspenda ședința.
(4) Membrii birourilor electorale trebuie să păstreze solemnitatea ședințelor.
(5) La finalizarea dezbaterilor privind o problemă înscrisă pe ordinea de zi, președintele biroului
electoral sintetizează soluțiile propuse și le supune votului membrilor biroului electoral.
(6) Președintele biroului electoral asigură, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, numărarea
voturilor exprimate și consemnarea acestora în procesul-verbal de ședință.
(7) În cadrul dezbaterilor biroului electoral, membrii acestuia pot solicita punctul de vedere al
personalului tehnic auxiliar.
Art. 10. – (1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 370/2004, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și în soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor,
birourile electorale adoptă acte și iau măsuri, potrivit competenței lor, numai cu votul majorității
membrilor prezenți și cu respectarea prevederilor art. 4.
(2) Votul se exprimă deschis și poate fi numai „pentru” sau „împotrivă” și va fi consemnat ca
atare în procesul-verbal de ședință.
(3) Actele adoptate se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia și de membrii care au
participat la adoptarea lor.
(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea actului, dacă acesta a fost
adoptat în condițiile alin. (1), îndeplinirea acestora fiind constatată în procesul-verbal de ședință.
(5) Hotărârile, deciziile și măsurile adoptate se aduc la cunoștință publică, sub semnătura
președintelui biroului electoral, prin postare pe internet, prin orice alt mijloc de publicitate sau prin
afișare la sediul propriu, conform prezentului regulament, fiind comunicate și părților interesate prin
e-mail, fax sau poștă.
(6) Hotărârile pronunțate de Biroul Electoral Central pentru interpretarea legii se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 11. – (1) Birourile electorale sunt obligate să țină evidența întâmpinărilor, contestațiilor, a
altor cereri privind alegerile, a hotărârilor, deciziilor și a măsurilor adoptate.
(2) După fiecare ședință, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de ședință care se
semnează de președinte și de persoana care l-a întocmit, la care se anexează, sub forma unui dosar,
toate documentele care au fost dezbătute. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii
biroului electoral și nu poate fi făcut public.
(3) În procesul-verbal prevăzut la alin. (2) vor fi consemnate următoarele: membrii biroului
electoral prezenți la ședință; problemele înscrise pe ordinea de zi; ordinea de zi aprobată de biroul
electoral; pe scurt, eventualele dezbateri asupra punctelor de pe ordinea de zi; sintetic, soluțiile
propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi; voturile exprimate; hotărârea, decizia sau măsura
adoptată pentru fiecare punct al ordinii de zi.
Art. 12. – (1) Programul zilnic de lucru cu publicul se afișează la sediile birourilor electorale
și este respectat cu strictețe. Acesta nu poate avea mai puțin de 6 ore și trebuie fixat între orele
10.00–17.00.
(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activități care țin de competența lor, birourile
electorale își încheie programul de lucru cu publicul la ora 24.00.
(3) În ziua sau zilele votării, după caz, birourile electorale asigură permanența.
Art. 13. – (1) Aplicarea hotărârilor Biroului Electoral Central este obligatorie de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Deciziile adoptate de Biroul Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritățile,
instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală, precum și
pentru toți participanții la alegeri, se comunică părților interesate și se aduc la cunoștință publică
prin afișarea pe pagina proprie de internet.
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(3) Deciziile birourilor electorale județene, birourilor electorale de sector, biroului electoral
pentru secțiile de votare din străinătate și birourilor electorale ale secțiilor de votare prin care se
soluționează întâmpinări, contestații sau alte cereri devin executorii de la datele la care expiră
termenele de contestare a acestora, respectiv, dacă este cazul, de la data aducerii la cunoștință
publică a soluțiilor adoptate cu privire la contestații.
(4) Deciziile birourilor electorale menționate la alin. (3) sunt obligatorii pentru toate autoritățile,
instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală, precum și
pentru toți participanții la alegeri din raza teritorială de competență a biroului electoral.
Art. 14. – Deciziile birourilor electorale prin care se soluționează întâmpinări, contestații sau
alte cereri trebuie să conțină în mod obligatoriu:
a) denumirea, numărul și adresa sediului biroului electoral, precum și, dacă este cazul, adresa
de e-mail, numărul de telefon și/sau fax;
b) data ședinței;
c) datele de identificare ale contestatarului;
d) obiectul întâmpinării/contestației;
e) probele care au fost administrate;
f) susținerile altor părți interesate, dacă este cazul;
g) soluția dată și măsurile luate de biroul electoral, cu arătarea motivelor de fapt și de drept;
h) calea de atac și termenul de exercitare a acesteia, unde este cazul;
i) semnăturile membrilor biroului electoral, conform art. 10.
Art. 15. – (1) Relația cu mass-media a Biroului Electoral Central, a biroului electoral județean,
a biroului electoral al sectorului municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de
votare din străinătate se asigură, sub coordonarea președintelui biroului electoral, prin intermediul
purtătorului de cuvânt desemnat din cadrul personalului tehnic auxiliar de către instituția publică al
cărei angajat este.
(2) În cazul în care se consideră necesară emiterea unui comunicat de presă, conținutul acestuia
se aprobă de biroul electoral.
Art. 16. – Președintele Biroului Electoral Central poate desemna pe unul dintre membrii
judecători pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discuție.
Art. 17. – (1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară nu pot funcționa cu mai puțin
de 5 membri, în prezența obligatorie a președintelui sau a locțiitorului acestuia.
(2) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu pot funcționa cu mai puțin de 3
membri, în prezența obligatorie a președintelui sau a locțiitorului acestuia.
Art. 18. – (1) Membrul biroului electoral al secției de votare are obligația de a face cunoscute
alegătorilor numele, prenumele și funcția în biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat în
mod vizibil asupra sa.
(2) În relațiile cu ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare, precum și cu
alegătorii și persoanele acreditate, membrul biroului electoral al secției de votare este obligat să
aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, fiindu-i interzise
manifestările indecente.
Art. 19. – Birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului
București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor
de votare își încetează activitatea la data validării rezultatului alegerilor pentru președintele ales.
Art. 20. – Biroul Electoral Central își încetează activitatea în termen de 48 de ore de la data
validării rezultatului alegerilor pentru președintele ales.
Art. 21. – (1) Pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea
alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, personalul tehnic auxiliar se subordonează
birourilor electorale a căror activitate o sprijină.
(2) Personalul tehnic auxiliar are obligația de a respecta normele de conduită profesională
prevăzute de lege.
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Art. 22. – Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător birourilor
electorale pentru votul prin corespondență.
Art. 23. – Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuții:
a) realizează lucrările de secretariat ale biroului electoral;
b) asigură înregistrarea și arhivarea documentelor, precum și secretariatul ședințelor biroului
electoral;
c) asigură redactarea proceselor-verbale de ședință, a deciziilor, hotărârilor și a oricăror alte
acte emise de birourile electorale;
d) elaborează proiecte de decizii și hotărâri la solicitarea biroului electoral;
e) asigură relația cu publicul a biroului electoral, precum și accesul la informațiile de interes
public, conform legislației aplicabile;
f) efectuează operațiunile materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și
operațiunile materiale de predare-primire a materialelor electorale;
g) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de birourile electorale, necesare îndeplinirii atribuțiilor
acestora.
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DECIZIA
BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 54/D
din 16 octombrie 2019

privind organizarea activității de consemnare, verificare şi centralizare
a rezultatelor alegerilor pentru Președintele României în anul 2019
– Extras –
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. e) și h), art. 19 alin. (1) lit. e) şi f), art. 20 lit. e),
art. 24 alin. (4) lit. c) şi d), alin. (7) şi (12), art. 49, art. 50 şi art. 51 din Legea nr. 370/2004 pentru
alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 6 şi 7 din Hotărârea Guvernului nr. 632/2019 privind
aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea
alegerilor pentru Președintele României din anul 2019,
Ţinând cont de dispoziţiile art. 6 alin. (1) şi art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului
nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru
Președintele României din anul 2019,
Observând prevederile Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile
operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor
din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare
audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare
pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019,
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
decide:
Art. 1. – După efectuarea operațiunilor prevăzute de art. 48 alin. (1) din Legea nr. 370/2004
pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și
verificarea prealabilă electronică a corelațiilor cu ajutorul aplicației instalate pe terminalul informatic
(tableta), prevăzute de Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019, preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare întocmește procesul-verbal în 3 exemplare, cu elementele prevăzute de
art. 49 alin. (1) din aceeași lege.
Art. 2. – După realizarea acțiunilor de la art. 1, dacă se confirmă corelațiile atât în aplicație
cât și în procesul-verbal, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va asigura încărcarea
în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV),
atât a fotografiei procesului-verbal, cât și a datelor înscrise în aplicația informatică de verificare a
corelațiilor.
Art. 3. – (1) După finalizarea operaţiunilor prevăzute de art. 1 și art. 2, preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare din ţară, locţiitorul acestuia şi operatorul de calculator, însoţiţi la cerere,
de alți membri ai biroului electoral respectiv se deplasează la sediul biroului electoral judeţean
(BEJ) sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti (BESMB), sub paza personalului
structurilor Ministerului Afacerilor Interne, cu dosarele prevăzute de art. 49 alin. (5) din Legea
nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu materialele rezultate din
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procesul electoral prevăzute de art. 24 alin. (8) prima teză din Legea nr. 370/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. (…)
Art. 4. – (1) În cazul încărcării în SIMPV a fotografiei unui proces-verbal care conține
neconcordanțe, corecturile datelor înscrise în acesta vor fi realizate de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare, numai în baza deciziei BEJ sau a BESMB, la sediul acestora. (…)
(3) Corecturile prevăzute de alin. (1) se certifică prin semnătura președintelui biroului electoral
al secţiei de votare care efectuează corecția și prin aplicarea ștampilei de control a secţiei de votare
respective pe procesul-verbal.
(4) Orice alte modificări ale proceselor-verbale vor fi făcute numai în baza deciziei pronunțate
ca urmare a soluționării contestațiilor de către BEJ, BESMB sau BESVS, după caz, acestea urmând
a fi asumate prin semnătura președintelui și ștampila biroului electoral care a pronunțat decizia.
(5) Deciziile se încarcă în Sistemul informatic de centralizare a proceselor-verbale (SICPV), în
secțiunea destinată acestui scop.
(6) Dispozițiile art. 3 referitoare la dosarele și materialele electorale prevăzute de art. 49 alin. (5)
și (6), art. 24 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
sunt aplicabile în mod corespunzător.
Art. 5. – (1) Dacă nu se confirmă corelațiile în aplicația informatică menționată la
art. 1, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va lua măsuri de reverificare a datelor și de
corectare a acestora.
(2) Dacă în momentul consemnării rezultatului votării nu se pot finaliza operațiunile de înscriere
a datelor în aplicația informatică menționată la art. 1, întrucât, chiar și după reverificări, cheile de
validare nu sunt respectate, președintele biroului electoral al secției de votare trebuie să apeleze
numărul unic al centrului de suport tehnic de unde va fi redirecționat către statisticienii din cadrul
aparatului tehnic auxiliar al BEJ, BESMB sau al BESVS.
(3) Dacă după efectuarea operațiunilor prevăzute de alin. (1) și (2) cheile de validare nu sunt
respectate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va asigura încărcarea în SIMPV numai
a fotografiei procesului-verbal.
(4) Datele înscrise în aplicația instalată pe terminalul informatic (tableta) vor fi corectate și
încărcate în SIMPV de președintele biroului electoral al secției de votare, cu asistența operatorului
de calculator, numai în baza deciziei BEJ sau BESMB, la sediul acestora. (…)
Art. 6. – (…)
Art. 7. – (1) Verificarea proceselor-verbale privind rezultatele votării întocmite de birourile
electorale ale secţiilor de votare se realizează în cadrul staţiilor de prelucrare şi centralizare, de către
echipe formate din statisticieni, personal tehnic auxiliar şi membri ai BEJ, ai BESMB sau BESVS,
după caz. În cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, verificările se realizează
în prezenţa preşedinţilor, locţiitorilor şi a membrilor care îi însoţesc, precum şi a operatorilor de
calculator, iar pentru secțiile de votare din străinătate, exactitatea datelor este confirmată telefonic
de către președintele sau locțiitorul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. (…)
Art. 8. – (…)
Art. 9. – (…)
Art. 10. – (…)
Art. 11. – (…)
Art. 12. – (1) BEJ, BESMB şi BESVS pot da publicității informaţii parţiale rezultate din
prelucrarea proceselor-verbale validate şi centralizate până la ora de referinţă.
(2) Informaţiile privind prezența alegătorilor la vot, precum şi cele legate de rezultatele parțiale
ale alegerilor se vor comunica de către preşedinţii birourilor electorale sau, după caz, de purtătorul
de cuvânt al Biroului Electoral Central şi vor fi afişate pe site-ul Biroului Electoral Central, http://
prezidentiale2019.bec.ro/.
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(3) Informaţiile privind prezența alegătorilor la vot în țară vor fi comunicate de Biroul Electoral
Central conform următorului grafic:
ORA DE REFERINŢĂ A DATELOR

900

1300

1500

1800

2100

2330

Ora la care informaţiile
vor fi disponibile şi date publicităţii

930

1330

1530

1830

2130

2400

(…) (5) Biroul Electoral Central va furniza zilnic începând cu data de 11 noiembrie 2019 (25
noiembrie 2019, pentru eventualitatea celui de-al doilea tur de scrutin) informații privind rezultatele
parţiale ale alegerilor, conform următorului grafic:
ORA DE REFERINŢĂ A DATELOR

900

1300

1500

1800

Ora la care informaţiile
vor fi disponibile şi date publicităţii

1100

1500

1700

2000

Art. 13. – (1) Fluxul general de centralizare a datelor pentru consemnarea corectă şi în
concordanţă cu prevederile legale a rezultatului alegerilor este prezentat în Anexa nr. 1.
(2) În derularea fluxului general de centralizare a datelor se vor lua toate măsurile necesare
în vederea respectării termenelor prevăzute de Legea nr. 370/2014 și a Programului calendaristic
pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 630/2019. (…)
(5) Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 14. – Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet a
Biroului Electoral Central.
PREŞEDINTE,
Judecător ADINA-GEORGETA NICOLAE
Metodologie de centralizare a datelor din procesele-verbale
utilizate la alegerea Președintelui României în anul 2019

ANEXA Nr. 1

Semnificația simbolurilor
SIMPV = Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot
SICPV = Sistemul informatic de centralizare a proceselor-verbale
PV = proces-verbal
SV = secție de votare
PV_SV = PV original (pe hârtie) venit din SV
PV_Poză = fotografia procesului-verbal ștampilat si semnat de membrii SV
D_prov = Date provizorii rezultate din verificarea corelațiilor proceselor-verbale (Anexa 2h).
PV_Scan = PV original (pe hârtie) scanat la nivelul stației de centralizare
PV_DATE = datele finale ale SV, validate de BEJ, BESMB și BESVS şi conţinute în SICPV
BEJ = Birou electoral județean
BESMB = Birou electoral de sector al municipiului București
BESVS = Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate
BEC = Biroul Electoral Central
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I. BEJ, BESMB și BESVS
Nr.
crt.
1.

Acțiune

Documente

Din SIMPV se transmit în SICPV: PV_Poză și D_prov.

PV_POZĂ

SICPV va permite exportul datelor încărcate în format .csv.

D_PROV

PV_Poză se publică pe site-ul BEC.
2.
3.

Pentru fiecare secție de votare se printează PV_poză si
D_prov în vederea comparării cu PV_SV.
RECEPȚIA PV_SV se realizează de către echipe mixte formate
din statisticieni, personal tehnic auxiliar și membri BEJ/
BESMB/BESVS pentru verificarea primară a documentelor
ce vin de la birourile electorale ale secțiilor de votare.

PV_POZĂ
D_PROV
PV_SV, ambele
exemplare originale

Se verifică setul de 2 exemplare PV_SV originale, astfel încât
să fie asigurat faptul că acestea sunt identice.
În cazul secțiilor de votare din străinătate, exactitatea datelor
din PV primite electronic este confirmată telefonic de către
președintele sau locțiitorul BESVS, care contrasemnează
și ștampilează documentele primite.
4.

Se verifică concordanța între PV_POZĂ, D_prov și PV_SV,
de către echipa de prevalidare formată din statisticieni, personal
tehnic auxiliar și membri BEJ/BESMB/BESVS.
Dacă nu există neconcordanțe între D_prov, PV_SV și
PV_Poză, ambele exemplare ale PV_SV vor fi validate
prin semnătură de către membrul BEJ, BESMB, BESVS
și se vor trimite în vederea scanării şi verificării/validării finale.

PV_SV, ambele
exemplare originale
și, după caz, Decizie
BEJ, BESMB
sau BESVS

Dacă există neconcordanțe, documentele sunt înaintate
BEJ, BESMB sau BESVS, însoţite, dacă este cazul, de o notă
explicativă întocmită de preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare. BEJ, BESMB, BESVS adoptă decizie prin care,
după caz:
a) constată că PV_SV este corect şi dispune efectuarea modificărilor
în D_prov de către statisticienii din staţia de prelucrare
şi centralizare, conform datelor înscrise în PV_SV;
b) constată că PV_SV conține neconcordanțe şi solicită
efectuarea corecturilor necesare de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare în conformitate cu documentele
utilizate în procesul electoral (liste electorale, buletine de vot
utilizate, neutilizate etc.), cu respectarea cheilor legale
de control.
Explicaţiile privind corecturile efectuate în PV_SV trebuie
să fie consemnate de către preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare la pct. j) din PV_SV şi asumate
prin semnătură şi ştampilă SV.
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Nr.
crt.

Acțiune
Orice alte modificări, în afara neconcordanțelor, din procesulverbal pot fi efectuate numai ca urmare a soluționării
contestațiilor, pe baza deciziei BEJ/ BESMB/BESVS, acestea
fiind asumate prin semnătura preşedintelui şi ştampila biroului
electoral care a pronunțat decizia.
După rezolvarea situaţiilor de corectare sau modificare a PV_SV,
după caz, reprezentantul BEJ/ BESMB/BESVS va valida prin
semnătură ambele exemplare ale PV_SV.
În procesul de centralizare intră numai PV_SV validate de
membrii BEJ/BESMB/BESVS.
Orice modificare a datelor introduse deja în SICPV va putea
fi efectuată doar după introducerea (scanarea) în prealabil a
deciziei BEJ/BESMB/BESVS.
Modificările în baza de date se efectuează de către corectorul
nominalizat în acest sens de către șeful stației de prelucrare
desemnat de către Institutul Național de Statistică pe baza
datelor din PV_SV validat de BEJ/BESMB/BESVS.
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