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CUVÂNT ÎNAINTE
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 investit/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 Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, 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 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/03.09.2019, din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 hotărâri ale Autorității
Electorale Permanente și decizii ale birourilor electorale, acestea fiind indicate între paranteze la
începutul sau pe parcursul fiecărei secțiuni.
Este necesar să acordați atenție sporită textelor marcate cu IMPORTANT: sau ATENȚIE! care fac
referire la acțiuni care trebuie duse la îndeplinire sau la diferite interdicții specifice operațiunilor electorale.
IMPORTANT:
Este posibil ca, după data publicării prezentului Ghid, Biroul Electoral Central (BEC) sau Biroul
electoral pentru secțiile de votare din străinătate (BESVS) 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 tabletei
electronice.
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 electoral
pentru secțiile de votare din străinătate (veți găsi adresele de contact la finalul Ghidului).
 Aplicarea hotărârilor BEC este obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
 Deciziile adoptate de BEC 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.
 În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, BESVS adoptă decizii care sunt obligatorii pentru
toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie
electorală, precum şi pentru toţi participanții la alegeri la care se referă, din raza teritorială de
competență a biroului, şi se aduc la cunoștința publică prin afișare sau prin orice alt mijloc de
publicitate.
 Deciziile BESVS și ale 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.
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În cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare care îndeplinesc şi atribuții privind votul prin
corespondenţă, prezentul Ghid se completează cu ,,Ghidul birourilor secțiilor de votare din străinătate
care îndeplinesc și atribuțiile privind votul prin corespondență”.

LISTA ABREVIERILOR:
BEC
BESVS
SIMPV
AEP
STS
MAE
ADV
CNP

Biroul Electoral Central
Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate
Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenire a votului ilegal
Autoritatea Electorală Permanentă
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ministerul Afacerilor Externe
Aplicația informatică de verificare a dreptului de vot
Cod numeric personal
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1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
[art. 23 alin. (1), (3), (4), (5), (6) din Legea nr. 370/2004, art. 17 alin. (2) din Anexa la Hotărârea BEC nr. 1/H/03.09.2019,
Decizia BESVS nr. 2D/11.10.2019]

Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt alcătuite din 9 membri, respectiv:
 un președinte,
 un locțiitor al acestuia,
 cel mult 7 membri propuși de formațiunile politice care participă la alegeri.
ATENȚIE!
Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri,
în prezența obligatorie a președintelui sau a locțiitorului acestuia.
Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate funcționează legal în prezența majorității
membrilor.
Preşedintele biroului electoral al secției de votare din străinătate şi locţiitorul pot lipsi, în cazuri
justificate, de la activitatea biroului electoral al secției de votare din străinătate, sub condiţia să nu
lipsească amândoi în același timp. BESVS poate stabili, prin decizie, în cazuri justificate, orarul prezenței
președintelui biroului electoral al secției de votare din străinătate şi a locțiitorului acestuia la activitatea
biroului electoral al secţiei de votare.
O formațiune politică poate avea un titular și 2 supleanți, cu rol de locţiitori, pentru fiecare secție
de votare.
Supleanţii pot înlocui temporar titularii numai când aceștia nu pot participa la activitatea birourilor
electorale ale secțiilor de votare din străinătate.
IMPORTANT!
Înlocuirea titularilor cu supleanți se face de către președintele biroului electoral al secției de
votare, se consemnează în procesul-verbal al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2 din prezentul Ghid
și se comunică BESVS.
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.
Completarea se face de către BESVS.
IMPORTANT
Dacă preşedintele biroului electoral al unei secţii de votare din străinătate constată, în preziua sau
ziua votării, că numărul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna desfăşurare a votării,
acesta poate suplimenta numărul membrilor biroului electoral respectiv, până la cel mult 15 membri, cu
aprobarea BESVS.
Completarea se poate face cu supleanţii propuşi de către partidele politice sau, dacă numărul
acestora nu este suficient, cu orice cetăţean român cu drept de vot, fiind consemnată într-un proces-verbal.
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1.1. ATRIBUȚIILE BIROULUI ELECTORAL
AL SECȚIEI DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE
[art. 24 alin. (4) – (9) din Legea nr. 370/2004, art.18 și art. 19 din Anexa la Hotărârea BEC nr. 1/H/03.09.2019]

Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate 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 lor activitate;
 predau procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule şi cele contestate,
împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care acestea se referă, Ministerului Afacerilor
Externe;
 predau, separat, reprezentantelor diplomatice 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.
Președintele biroului electoral al secției de votare ia toate măsurile de ordine în localul de
vot și în jurul acestuia (dacă e cazul, cu luarea în considerare a condițiilor specifice din străinătate).
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 lege.
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.
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.
ATENȚIE!
Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare și persoanelor
însărcinate cu menținerea ordinii să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă
electorală. Birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea la data validării rezultatului
alegerilor pentru preşedintele ales.
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1.2.

MEMBRII-OPERATORI DE CALCULATOR

[art. 5, art. 6 alin. (6), art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) – m) şi alin. (2) lit. a) – c), art. 14, art. 16, art. 17 alin. (4)
din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Prin membru-operator de calculator se înțelege preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
din străinătate și locțiitorul acestuia, precum şi orice alt membru al biroului electoral al secției de votare
care îndeplinește atribuțiile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator.
Membrii-operatori de calculator sunt desemnați prin decizie a Autorității Electorale Permanente.
Membrii-operatori de calculator asigură îndeplinirea în mod corespunzător a următoarelor atribuții
şi măsuri:
a) preiau și predau, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din secțiile de votare și echipamentele
conexe;
b) înscriu în SIMPV codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, conform
prevederilor Anexei la Hotărârea AEP nr. 36/2019;
c) asigură înscrierea corectă în SIMPV a codurilor numerice personale ale alegătorilor;
d) comunică, de îndată, președintelui biroului electoral al secției de votare mesajele și semnalările returnate
de SIMPV;
e) asigură îndeplinirea dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare, conform
prevederilor Anexei la Hotărârea AEP nr. 36/2019 și Hotărârii AEP nr. 39/2019;
f) asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor
electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor şi completarea proceselor-verbale;
g) 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;
h) asigură transmiterea electronică a datelor mai sus menționate și a fotografiilor proceselor-verbale
semnate de către membrii biroului electoral al secției de votare către Sistemul informatic central, prin
apăsarea butonului „Finalizare proces electoral”; 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;
i) informează preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi Centrul de preluare a apelurilor cu privire
la disfuncționalitățile terminalului informatic;
j) realizează actualizările ADV pe terminalul informatic utilizat;
k) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019;
l) asigură preluarea în SIMPV a semnăturilor alegătorilor ale căror date personale au fost validate, conform
prevederilor Anexei la Hotărârea AEP nr. 36/2019.
IMPORTANT
La deschiderea votării în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, membrii - operatori de calculator
accesează secțiunea de deschidere a votării din ADV pe toate terminalele informatice utilizate în secţia
de votare respectivă.
La încheierea votării în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, membrii-operatori de calculator
accesează secțiunea de închidere a votării din ADV pe toate terminalele informatice utilizate în secția
de votare respectivă. SIMPV este configurat pentru a permite operațiunile de validare a CNP-urilor în ADV
până la ora 23.59 – ora limită de încheiere a votării.
În data de 10 noiembrie 2019, membrul - operator de calculator desemnat în acest sens de către
președintele biroului electoral al secției de votare asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a
procedurilor de numărare a voturilor, de întocmire a proceselor-verbale și de transmitere a acestora.
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ATENȚIE!
Se interzice membrului – operator de calculator să realizeze copii ale înregistrării audiovideo mai sus
menționate, ori să permită accesul altor persoane neautorizate la înregistrare.
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) citirea codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare utilizate la votul prin corespondență;
d) preluarea semnăturilor alegătorilor care se prezintă la vot la secțiile de votare din străinătate;
e) generarea listelor electorale suplimentare pentru secțiile de votare din străinătate și semnarea
electronică a acestora de către președintele biroului electoral al secției de votare;
f) generarea listei alegătorilor prin corespondență ale căror documente pentru votul prin
corespondență au fost recepționate în termenul prevăzut de lege, precum și semnarea electronică a acesteia
de către președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență sau președintele biroului electoral
al secției de votare din străinătate, după caz;
g) filmarea operațiunilor de numărare a voturilor și de consemnare a rezultatelor votării;
h) fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite de birourile
electorale ale secțiilor de votare și birourile electorale pentru votul prin corespondență;
i) verificarea corelațiilor între datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor
votării.
Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc şi atribuții ce
revin, potrivit legii, operatorilor de calculator primesc terminalele informatice de la reprezentanții
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, pe bază de proces-verbal.
Terminalele informatice nefuncționale utilizate la secțiile de votare din străinătate pot fi înlocuite
cu terminale informatice de rezervă sau cu terminale informatice repartizate la alte secții de votare unde
prezența la vot este mică, după caz. Acestea se sigilează în cutiile aferente acestora de către preşedinţii
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi se predau, după caz, reprezentanţilor Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale sau reprezentanților misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare.
Membrii-operatori de calculator predau terminalele informatice reprezentanților misiunilor
diplomatice și ai oficiilor consulare în cel mult 48 de ore de la încheierea celui de-al doilea tur de
scrutin. Membrii-operatori de calculator predau înregistrările audiovideo reprezentanților misiunilor
diplomatice și ai oficiilor consulare, odată cu predarea de către birourile electorale ale secțiilor de votare
din străinătate a proceselor-verbale cuprinzând rezultatele votării.
Centrul de preluare a apelurilor (TELEFON: 0212022499) reprezintă un centru de comunicaţii
dedicat preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorilor de calculator, prin
care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale furnizează asistenţă tehnică, birourile electorale ierarhic
superioare şi personalul tehnic auxiliar al acestora asigură asistenţă de specialitate privind operaţiunile
electorale, iar statisticienii care fac parte din aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale oferă asistenţă
de specialitate pentru întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votării.
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1.3.

INDEMNIZAȚII

[art. 67 alin. (2) – (21), (5) -(7), (9), (11), (13) din Legea nr. 370/2004]

 Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, locţiitorii acestora, respectiv
membrii care îndeplinesc atribuţiile ce revin operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de
activitate o indemnizaţie de 380 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru fiecare tur de scrutin.
 Ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc pentru fiecare zi de
activitate o indemnizaţie de 190 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru fiecare tur de scrutin.
 Președinții birourilor electorale al secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuţiile
prevăzute de lege pentru birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, locţiitorii acestora
și membrii care îndeplinesc atribuţiile ce revin operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de
activitate o indemnizaţie de 380 lei, iar ceilalți membri primesc pentru fiecare zi de activitate o
indemnizaţie de 190 de lei.
 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, operatorii de calculator ai secţiilor de votare, 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. Prin derogare de la
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, această indemnizaţie de protocol este
venit neimpozabil şi este exceptată de la plata contribuţiilor sociale.
 Plata indemnizaţiilor mai sus menționate se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de preşedinţii
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.
 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.
 La cerere, membrii birourilor electorale primesc o adeverință semnată de preşedintele secţiei de votare
care să ateste participarea lor în secţie.
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2. LISTELE ELECTORALE ȘI ȘTAMPILELE UTILIZATE
ÎN SECȚIA DE VOTARE
[art. 8 alin. (3) art. 9 alin. (1) lit. b), e), f) și (6) și (7), art. 43 alin. (5), art. 48 alin. (1) lit. a) și b), art. 49 alin. (2), (8) din
Legea nr. 370/2004 și art. VII din Ordonanța de urgență nr. 64/2019,
art. 3 alin. (2) și (3) din Hotărârea AEP nr. 33/2019, art. 33 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

LISTELE ELECTORALE PERMANENTE DIN STRĂINĂTATE
Cuprind cetăţenii români cu drept de vot care s-au înregistrat în Registrul electoral ca alegători în străinătate,
la secția de votare.
ATENȚIE!
Listele electorale permanente din străinătate sunt încărcate în ADV în format electronic, nu vor fi trimise
pe suport de hârtie. Alegătorii din listele permanente din străinătate sunt ordonați alfabetic pe state (nu sunt
arondați la o anumită secție de votare).
LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE DIN STRĂINĂTATE
Cuprind următoarele categorii de alegători:
 membrii biroului electoral al secţiei de votare, persoanele însărcinate cu menținerea ordinii şi
membrii-operatori de calculator, dacă aceștia nu sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei
de votare respective;
 alegătorii care votează în străinătate la altă secţie de votare decât cea unde au fost arondaţi;
 alegătorii care votează în străinătate fără a fi formulat o cerere de înregistrare în Registrul electoral
ca alegători în străinătate.
La încheierea fiecărei zile a votării în străinătate, ADV generează în mod automat, în format electronic
– .pdf - listele electorale suplimentare din străinătate ce conțin numele, codurile numerice personale și
semnăturile alegătorilor validați on-line, precum și în format .csv lista numelor și codurilor numerice
personale ale alegătorilor validați on-line.
Listele electorale suplimentare în format .pdf sunt semnate electronic de către președintele biroului
electoral al secției de votare, prin semnarea olografă pe terminalul informatic.
În situația disfuncționalității SIMPV, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe
suport hârtie, utilizând formularele primite.
IMPORTANT
Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare pot primi, la cerere,
copii ale listelor electorale suplimentare.
ȘTAMPILA DE CONTROL A BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE se utilizează
astfel:
 în zilele 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;
 în prima zi a votării (vineri) 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 zilele 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 zilele votării de vineri și sâmbătă, ştampila de control se aplică pe procesul-verbal privind






alegătorii prezenți la vot întocmit la încheierea votării, întocmit de președintele biroului electoral al
secției de votare;
în zilele votării de vineri și sâmbătă, la încheierea votării, se aplică pe sigiliile puse pe urnele de vot
și căile de acces în localul de vot;
în ultima zi a votării, duminică, 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;
în cazul în care constată neconcordanţe între datele conţinute de procesele-verbale primite de la
secţiile de votare organizate în străinătate, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate
trebuie să solicite preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare să facă corecturile necesare.
Acestea sunt considerate valabile numai dacă sunt atestate prin semnătură şi prin aplicarea ştampilei
de control a biroului electoral.
MODELUL ștampilei de control pentru birourile electorale ale
secțiilor de votare din străinătate

ȘTAMPILA CU MENȚIUNEA ,,VOTAT”
Se înmânează alegătorului împreună cu buletinul de vot, după ce acesta a semnat electronic în lista
electorală și se recuperează de la alegător după ce acesta a introdus buletinul de vot în urnă.
IMPORTANT
Numărul ștampilelor cu mențiunea ,,VOTAT” repartizat unei secții de votare din străinătate va fi cel puțin
egal cu numărul cabinelor de vot.
Ștampilele cu mențiunea ,,VOTAT” primite de biroul electoral al secţiei de votare din străinătate, care nu
sunt utilizate în procesul de votare, sunt păstrate într-un plic sigilat de către preşedintele acestuia.
MODELUL ștampilei cu mențiunea „VOTAT”
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3. PERSOANELE CARE POT ASISTA LA OPERAȚI UNILE 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 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

1)
2)

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

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 mass-media românească
acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoţit de actul de identitate.
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Modelul ecusonului care va fi utilizat de reprezentanţii mass-mediei române

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.

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 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 reprezentantului instituției mass-media străine, după
caz.
2) Se înscriu prenumele şi numele preşedintelui 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.
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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.
Pe durata votării se interzice 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.
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.
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4. OPERAȚIUNI ÎN ZIUA PREMERGĂTOARE PRIMEI ZILE A VOTĂRII
- 7 noiembrie 2019 [ art. 24 alin. (3), (11), art. 43 alin. (1)-(2), art. 441 alin. (3) din Legea nr. 370/2004,
art. 8 alin. (1) și (2) din Hotărârea AEP nr. 33/2019, art. I alin. (4) din hotărârea AEP nr. 39/2019,,
Decizia BESVS nr. 4D/24.10.2019, Decizia BESVS nr. 5D/28.10.2019]

Joi, 7 noiembrie 2019, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate sau locțiitorii
acestora, după caz, primesc, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), pe bază de procesverbal, următoarele materiale:
1.
2.

buletinele de vot
ştampila de control

3.

ştampilele cu menţiunea ,,VOTAT”

4.

tuş şi tuşiere, de culoare albastră

5.
6.
7.

formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării
formularele listei electorale suplimentare
formularele necesare pentru consemnarea situaţiilor semnalate de SIMPV

8.

formularele declaraţiei alegătorului care nu şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin

9.

timbre autocolante

10. pixuri şi coli albe de hârtie A4
11. un buletin de vot anulat de către BESVS, pe care îl vor afişa la sediul secţiei de votare
12. ecusoanele membrilor biroului electoral al secției de votare, ale căror rubrici vor fi
completate de către aceștia
13. tipizatele procesului-verbal privind alegătorii prezenți la vot, care se întocmește la
încheierea votării, în zilele de vineri și sâmbătă
14. alte materiale stabilite de Biroul Electoral Central
















ATENȚIE !
În cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare care îndeplinesc şi atribuții privind votul prin
corespondenţă, împreună cu materialele mai sus menționate, se predau şi:
15.
16.

formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării
prin corespondenţă
listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă întocmite de Autoritatea
Electorală Permanentă pentru statul respectiv, precum și formulare tipizate ale acestora
(Lista birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care au atribuții pentru votul
prin corespondență se regăsește în Decizia BESVS nr. 5D/28.10.2019)




După primire, materialele mai sus menționate se sigilează de către preşedinţii birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi se păstrează, până la transportul lor în localurile de vot, într-un singur spaţiu pus la
dispoziţie de şeful reprezentanţei diplomatice din statul respectiv.
IMPORTANT
Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc şi atribuții ce revin
operatorilor de calculator primesc terminalele informatice de la reprezentanții misiunilor diplomatice
şi oficiilor consulare, pe bază de proces-verbal.
ATENȚIE!
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Localurile secţiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video.
Fiecare local al secţiilor de votare trebuie să posede un număr suficient de urne de vot, cabine, ștampile cu
mențiunea ,,VOTAT”. Cabinele şi urnele de vot trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se află biroul
electoral al secţiei de votare.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie:
 să se prezinte la sediul secției de votare la ora 18,00, ora locală.
Ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare trebuie, de asemenea, să fie prezenți la sediul
secției de votare, la ora 18,00, ora locală;
 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 preşedintele BESVS;
 să afișeze la loc vizibil ora la care începe, respectiv se încheie votarea, respectiv:
 în ziua de vineri, votarea începe la ora locală 12,00 şi se încheie la ora locală 21,00;
 în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00;
 în ziua de duminică, votarea se deschide la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00.
 să verifice că echipamentul de monitorizare a localului secției de votare este în stare de
funcționare și să afișeze în locuri vizibile pictograme și texte care avertizează alegătorii că spațiul
secției de votare este monitorizat video.
Membrii-operatori de calculator se prezintă la ora 18,00, ora locală, 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 și actul de identitate și ia următoarele măsuri:
 verifică starea terminalului informatic și a echipamentelor conexe;
 verifică starea de funcționare a mijloacelor de comunicații din localul de vot;
 testează funcționalitatea SIMPV, prin autentificarea în ADV.
La plecare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează intrarea în localul de vot prin
aplicarea ştampilei de control pe o bandă de hârtie. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de
control, ştampile cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot sau liste electorale.
ATENȚIE!
În situații justificate din punct de vedere obiectiv, președintele biroului electoral al secției de votare,
împreună cu membrii acestora, se pot prezenta la sediul secției de votare în dimineața primei zile a
votării, vineri, pentru a dispune măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor
de votare mai sus menționate, astfel încât această activitate să fie finalizată în timp util, anterior începerii
votării.
ATENȚIE !
În cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare care îndeplinesc şi atribuții privind votul prin
corespondenţă, prezentul Ghid se completează cu ,,Ghidul birourilor secțiilor de votare din străinătate
care îndeplinesc și atribuțiile privind votul prin corespondență”.
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5. OPERAȚIUNI ÎN PRIMA ZI A VOTĂRII
- 8 noiembrie 2019 [art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004]

Membrii biroului electoral al secției trebuie să se prezinte la sediul secției de votare la ora locală 11,00.
În ziua de vineri, 8 noiembrie, votarea începe la ora locală 12,00 şi se încheie la ora locală 21,00.
Votarea se poate prelungi până la ora 23.59 (a se vedea Secțiunea 5.2.6. a prezentului Ghid).

5.1.OPERAȚIUNI PREMERGĂTOARE VOTĂRII
[art. 43 alin. (5), art. 441 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, art. 14 alin. (6) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019,
Decizia BESVS nr. 4D/24.10.2019]

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral,
efectuează următoarele operațiuni, în ordinea de mai jos:





ridică sigiliile de pe căile de acces în localul secției de votare și de pe urnele de vot;
se asigură că este afișat la loc vizibil programul de votare (ora la care începe, respectiv ora la care se
încheie votarea);
se asigură că buletinul de vot anulat de președintele BESVS este afișat la sediul secției de votare;

ATENȚIE!
În situațiile justificate din punct de vedere obiectiv în care membrii biroului electoral al secţiei de
votare nu s-au prezentat la sediul secției de votare în ziua de joi, 7 noiembrie, aceștia vor lua vineri,
8 noiembrie, măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare,
vor afișa la sediul secției de votare exemplarul din buletinul de vot, vizat şi anulat de preşedintele BESVS,
vor afișa la loc vizibil ora la care începe, respectiv se încheie votarea în cele trei zile ale alegerilor, vor afișa
în locuri vizibile pictograme și texte care avertizează alegătorii că spațiul secției de votare este monitorizat
video.



verifică, în prezenta celorlalți membri şi, după caz, a persoanelor acreditate urnele, 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;
 pe măsură ce deschide pachetele cu buletine de vot sigilate 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;
 se asigură că echipamentul de monitorizare video este amplasat astfel încât să asigure monitorizarea
unui spațiu cât mai larg din localul secției, este alimentat corespunzător la o sursă de tensiune, este în
stare de funcționare și pornește înregistrarea;
 se asigură că alegătorii sunt informați, prin afișe și pictograme plasate în locuri vizibile, cu privire la
obligația legală a monitorizării secțiilor de votare din străinătate;
Toate aceste operațiuni trebuie finalizate până la ora 12.00, ora locală, ora începerii votării.
La ora 12.00, membrii - operatori de calculator accesează secțiunea de deschidere a votării din ADV pe
toate terminalele informatice utilizate în secția de votare respectivă.
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5.2. DESFĂȘURAREA VOTĂRII
[art.1 alin. (5) și (6), art. 44 alin. (4) din Legea nr. 370/2004]

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 care se află în străinătate poate vota la orice secţie de votare organizată în străinătate.
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, votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea.

5.2.1. VERIFICAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI
[art. 2 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 44 alin. (4)-(7) din Legea nr. 370/2004, art. 89 din Legea nr. 208/2015,
art. 18-20, art. 31 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, art.I alin. (1) și (2) din Hotărârea AEP nr. 39/2019 ]

Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
Alegătorii îşi prezintă actele de identitate membrului-operator de calculator, care preia şi introduce
datele personale ale alegătorilor în SIMPV.
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.
Înscrierea în SIMPV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează în
următoarele etape:
1) preluarea codului numeric personal (CNP-ul) 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.
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2) verificarea codului numeric personal prin ADV
Verificarea prin ADV a CNP-ului alegătorului care se prezintă la vot este efectuată de către membruloperator 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 membrul-operator de calculator identifică o eroare în preluarea codului numeric personal
al alegătorului care s-a prezentat la vot este obligat să reia procedura de preluare a CNP-ului;
3) validarea operațiunii de preluare a codului numeric personal în ADV
Validarea operațiunii de preluare a codului numeric personal 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 codului numeric personal în ADV poate fi realizată numai în
condițiile specifice prevăzute de Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019 și de Hotărârea AEP nr. 39/2019.
A se vedea în acest sens Tabelul din Anexa nr. 6 din prezentul Ghid.
Pentru a preveni eventualele erori de introducere a codurilor numerice personale în SIMPV, același CNP
va putea fi validat la aceeaşi secţie 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
membrul-operator de calculator.
ATENȚIE!
În cazul în care CNP-ul nu este valid, în interfața ADV va apărea mesajul „Cod numeric personal invalid.”
În această situație, membrul-operator 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.
În cazul în care CNP-ul începe cu una din cifrele 7, 8 sau 9, în interfața ADV va apărea mesajul „Codul
numeric personal ..... aparține unei persoane care nu are cetățenie română”. În acest caz operațiunea de
preluare în ADV a CNP-ului persoanei care se prezintă la vot nu poate fi validată.
În cadrul operațiunii de verificare a CNP-ului alegătorului român care se prezintă la secția de votare din
străinătate, în interfața ADV, pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele descrise în tabelul următor.
În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării
actului de identitate, membrul-operator de calculator și preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
vor proceda astfel:
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Condițiile specifice de validare în ADV a codului numeric personal
Situație
a)

b)

pentru alegătorul care se
regăseşte
în
listele
electorale permanente din
ţară,
listele
electorale
permanente din străinătate
sau
listele
electorale
permanente pentru votul prin
corespondenţă și care nu a
mai votat la același tur de
scrutin
pentru alegătorul care deține
pașaport simplu electronic
ori
pașaport
simplu
temporar cu menționarea
țării de domiciliu și care nu
a mai votat la același tur de
scrutin

Mesaj care apare în interfața
ADV
mesajul evidențiat pe fond de
culoare verde va fi
„Alegătorul...., (Se înscriu numele
și prenumele) cu CNP......., poate
vota la această secţie de votare.”

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

După ce validează operațiunea de preluare în
ADV, a CNP-ului alegătorului care s-a
prezentat la vot, membrul - operator de
calculator preia semnătura alegătorului pe
terminalul informatic şi îi predă buletinul de
vot şi ştampila cu menţiunea ,,VOTAT”.

Membrul-operator de calculator validează
operațiunea de preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului care s-a prezentat la vot numai
dacă actul de identitate prezentat este
valabil.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare:
permite alegătorului înscris în lista electorală
permanentă să voteze

permite alegătorului înscris în lista electorală
permanentă să voteze

După validare, membrul-operator de calculator
preia semnătura alegătorului pe terminalul
informatic şi îi predă buletinul de vot şi
ştampila cu menţiunea ,,VOTAT”.

pentru alegătorul care este
omis din listele electorale
permanente 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.”

d)

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

e)

pentru persoana căreia i s-a
interzis
exercitarea

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!”
mesajul evidențiat pe fond de
culoare roșie va fi

c)

Membrul-operator de calculator:

Semnalează cazul președintelui secției de
votare

președintele biroului electoral al secției de
votare va contacta AEP prin
Centrul de preluare a apelurilor
TELEFON: 0212022499

Membrul-operator de calculator nu poate
valida operațiunea de preluare în ADV a CNPului persoanei care nu are încă vârsta de 18 ani
la data la care s-a prezentat la vot

oprește de la votare persoana care nu a împlinit
vârsta de 18 ani până în ziua votării

Membrul-operator de calculator validează
operațiunea de preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului român care s-a prezentat la vot

oprește de la votare persoana care figurează că
i s-a interzis exercitarea dreptului de vot
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dreptului de vot sau care a
fost pusă sub interdicție

f)

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

„ATENŢIE! Persoana....., (Se
înscriu numele și prenumele) cu
CNP ...., nu are drept de vot!”

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 ...........”

numai în baza deciziei președintelui secției
de a permite exercitarea dreptului de vot

Membrul-operator de calculator validează
operațiunea de preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului român care s-a prezentat la vot,
după ce acesta dă declarația prevăzută de
lege (modelul din Anexa nr. 6), acolo unde
este cazul, şi numai în baza deciziei
președintelui secției de a permite exercitarea
dreptului de vot.
După validare, membrul-operator de calculator
preia semnătura alegătorului pe terminalul
informatic şi îi predă buletinul de vot şi
ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

g)

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

Membrul-operator de calculator validează
operațiunea de preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului român care s-a prezentat la vot,
după ce acesta dă declaraţia prevăzută de lege,
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ATENȚIE!
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 interdicții permite
alegătorului să voteze.
ATENȚIE!
Situația și decizia preşedintelui 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 (al
cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3)
în cazul în care votarea în ţară este în curs de
desfăşurare, președintele biroului electoral al
secției de votare va contacta telefonic
președintele biroului electoral al secției de
votare din ţară unde alegătorul figurează deja
înscris în SIMPV, la numărul comunicat de
STS, în vederea identificării eventualei
semnături a acestuia în dreptul datelor sale de
identificare din listele electorale.
ATENȚIE!
Alegătorului i se va permite să voteze după ce
va completa și semna declarația conform căreia
nu şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi
scrutin, al cărei model este prevăzut în Anexa
nr. 6.
ATENȚIE!
Situația și decizia preşedintelui 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 (al
cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3)
Alegătorului i se va permite să voteze după ce
va completa și semna declarația conform căreia
nu şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi

h)

i)

pentru
alegătorul
care
figurează în SIMPV că a
votat prin corespondenţă

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

CNP......., figurează că a votat la
Secția de votare nr. ............ din
localitatea...., statul ............, la
ora .......... .”

acolo unde este cazul, şi numai în baza
deciziei preşedintelui secției.

scrutin, al cărei model este prevăzut în Anexa
nr. 6.

După validare, membrul-operator de calculator
preia semnătura alegătorului pe terminalul
informatic şi îi predă buletinul de vot şi
ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

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

Membrul-operator de calculator validează
operațiunea de preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului român care s-a prezentat la vot,
după ce acesta dă declaraţia prevăzută de lege,
acolo unde este cazul, şi numai în baza
deciziei preşedintelui biroului electoral al
secţiei de votare de a permite exercitarea
dreptului de vot.

ATENȚIE!
Situația și decizia 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 (al
cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3)
Alegătorului i se va permite să voteze după ce
va completa și semna declarația conform căreia
nu şi-a mai exercitat dreptul de vot la același
scrutin, al cărei model este prevăzut în Anexa
nr. 6.

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

După validare, membrul-operator de calculator
preia semnătura alegătorului pe terminalul
informatic şi îi predă buletinul de vot şi
ştampila cu menţiunea „VOTAT”.
Membrul-operator de calculator validează
operațiunea de preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului român care s-a prezentat la vot,
după ce acesta dă declaraţia prevăzută de lege,
acolo unde este cazul, şi numai în baza
deciziei preşedintelui biroului electoral al
secţiei de votare de a permite exercitarea
dreptului de vot.

ATENȚIE!
Situația și decizia preşedintelui 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 (al
cărei model este prevăzut în Anexa nr. 3)

După validare, membrul-operator de calculator
preia semnătura alegătorului pe terminalul
informatic şi îi predă buletinul de vot şi
ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

NU UITATI!
Situațiile prevăzute la lit. e) - i) și deciziile preşedintelui 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 (Anexa nr. 3)
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IMPORTANT!
Declarațiile completate de alegători în cazurile în care SIMPV semnalează că au mai votat (lit. f, g, h) vor fi trimise în țară de președintele biroului
electoral al secției de votare împreună cu celelalte materiale (procese-verbale de consemnare a rezultatului votării, buletine nule etc) .
ATENȚIE
Alegătorul care votează în străinătate semnează în lista electorală corespunzătoare pe un dispozitiv electronic.
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5.2.2. CONTESTAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI
[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 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.

5.2.3. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
[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”.
 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 al 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.

5.2.4. 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.
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 În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi celelalte documente şi materiale
ale biroului electoral al secţiei de votare vor rămâne sub pază permanentă.
 În timpul suspendării 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.

5.2.5. PROCEDURA CARE TREBUIE URMATĂ ÎN CAZUL
DISFUNCȚIONALITĂȚII SIMPV
[art. 35, art. 36 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Disfuncționalitatea SIMPV nu determină suspendarea sau întreruperea votării.
 Membrul-operator 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 de
operațiuni în interfața ADV în modul online
ADV prin mesaje specifice
întârzierile mai mari de 2 minute în primirea Acest tip de defecțiuni este semnalat de
mesajelor
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, al cărei model este prevăzut în Anexa nr.
4.
Procesul-verbal se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de
către membrul-operator de calculator.
Apariția și încetarea disfuncționalității SIMPV sunt notificate telefonic, de îndată, Biroului pentru secțiile
de votare din străinătate (Tel: 021.431.1974; 021.431.1975), precum și Centrului de preluare a apelurilor
(Tel: 0212022499), de către membrul-operator de calculator sau președintele biroului electoral al secției de
votare.
IMPORTANT
În cazul în care în secția de votare din străinătate, validarea operațiunii de preluare a CNP-ului în ADV nu
poate fi realizată on-line, membrul-operator de calculator care a verificat codul numeric personal sau alt
membru al biroului electoral respectiv, după caz, înscrie numele, prenumele și CNP-ul alegătorului în
formularul listei electorale suplimentare și, după ce alegătorul semnează în rubrica destinată semnăturii
din dreptul datelor sale personale, îi predă buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”.
Toate aceste CNP-uri vor fi completate și în formularului în care se consemnează codurile numerice
personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității Sistemului informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (Anexa nr. 5).
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5.2.6. 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.
ATENTIE!
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.
ATENȚIE!
SIMPV este configurat pentru a permite validarea CNP-urilor alegătorilor până la ora locală 23.59.

5.3.OPERAȚIUNI EFECTUATE ÎN SECȚIA DE VOTARE
DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[ art. 441 alin. (1) din Legea nr. 370/2004,
art. 14 alin. (7)- (8) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

La încheierea votării (la ora 21.00 sau 23.59, după caz), membrii-operatori de calculator accesează
secțiunea de închidere a votării din ADV pe toate terminalele informatice utilizate în secția de votare
respectivă.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate sau membrul biroului electoral al secției
de votare desemnat de acesta asigură sincronizarea datelor de pe fiecare terminal informatic şi
verificarea listelor electorale suplimentare electronice la sfârșitul fiecărei zile a votării.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, în prezenţa celorlalţi membri, ia
următoarele măsuri:
 sigilează urnele de vot;
 încheie un proces-verbal (Anexa nr. 7), în care consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite şi
numărul alegătorilor prezenți la vot;
 se asigură că toate materialele electorale se află în localul de vot;
 sigilează căile de acces în localul de vot.
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6. OPERAȚIUNI ÎN A DOUA ZI A VOTĂRII
- 9 noiembrie 2019 [art. 43 alin. (5) din Legea nr. 370/2004]

Sâmbătă, 9 noiembrie, membrii biroului electoral trebuie să se prezinte la sediul secției de votare la ora
locală 06,00.
În ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00 (sau ora locală
23,59, după caz).

6.1.OPERAȚIUNI PREMERGĂTOARE VOTĂRII
[art. 441 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, art. 14 alin. (6) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al
secţiei de votare, efectuează următoarele operațiuni, în ordinea de mai jos:

 ridică sigiliile de pe căile de acces în localul secției de votare și de pe urnele de vot (sigilii aplicate vineri
după încheierea votării);
 se asigură că este afișat la loc vizibil programul de votare;
 se asigură că buletinul de vot anulat de președintele BESVS este afișat la sediul secției de votare.
 se asigură că echipamentul de monitorizare video este amplasat astfel încât să asigure monitorizarea unui
spațiu cât mai larg din localul secției, este alimentat corespunzător la o sursă de tensiune, este în stare
de funcționare și înregistrează;
 se asigură că alegătorii sunt informați, prin afișe și pictograme plasate în locuri vizibile, cu privire la
obligația legală a monitorizării secțiilor de votare din străinătate.
Toate aceste operațiuni trebuie finalizate până la ora 7.00, ora locală, ora începerii votării.
La ora 7.00, membrii - operatori de calculator accesează secțiunea de deschidere a votării din ADV pe
toate terminalele informatice utilizate în secția de votare respectivă.
Președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate sau membrul biroului electoral al secției
de votare desemnat de acesta asigură sincronizarea datelor de pe fiecare terminal informatic și
verificarea listelor electorale suplimentare electronice.

6.2. DESFĂȘURAREA VOTĂRII
Exercitarea dreptului de vot are loc potrivit acelorași reguli aplicate în ziua de 8 noiembrie 2019.
A se vedea secțiunile 5.2.1 – 5.2.5 din prezentul Ghid.
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6.3. ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[art. 46 din Legea nr. 370/2004]
La ora 21,00 ora locală 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.
ATENȚIE!
SIMPV este configurat pentru a permite validarea CNP-urilor alegătorilor până la ora locală 23.59.

6.4.OPERAȚIUNI EFECTUATE ÎN SECȚIA DE VOTARE
DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[ art. 441 alin. (1) din Legea nr. 370/2004,
art. 14 alin. (7)- (8) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

În ziua de sâmbătă, la încheierea programului de votare (la ora 21.00 sau 23.59, după caz), se iau
următoarele măsuri:
 membrii-operatori de calculator accesează secţiunea de închidere a votării din ADV pe toate
terminalele informatice utilizate în secţia de votare respectivă;
 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate sau membrul biroului electoral al
secției de votare desemnat de acesta asigură sincronizarea datelor de pe fiecare terminal
informatic şi verificarea listelor electorale suplimentare electronice;
 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, sigilează urnele de
vot;
 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare încheie un proces-verbal (Anexa nr. 7), în care
consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite şi numărul alegătorilor prezenți la vot;
 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se asigură că toate materialele electorale se află în
localul de vot;
 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează căile de acces în localul de vot.
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7. OPERAȚIUNI ÎN A TREIA ZI A VOTĂRII
- 10 noiembrie 2019 [art. 43 alin. (5) din Legea nr. 370/2004]

Duminică, 10 noiembrie 2019, membrii biroului electoral trebuie să se prezinte la sediul secției de votare
la ora locală 06,00.
În ziua de duminică, votarea începe la ora locală 7,00 şi se încheie la ora locală 21,00 (23,59, după caz).

7.1.

OPERAȚIUNI PREMERGĂTOARE VOTĂRII

[art. 441 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, art. 14 alin. (6) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al
secţiei de votare, efectuează următoarele operațiuni, în ordinea de mai jos:

 ridică sigiliile de pe căile de acces în localul secției de votare și de pe urnele de vot (sigilii aplicate vineri
după încheierea votării);
 se asigură că este afișat la loc vizibil programul de votare (ora la care începe, respectiv ora la care se
încheie votarea);
 se asigură că buletinul de vot anulat de președintele BESVS este afișat la sediul secției de votare.
 se asigură că echipamentul de monitorizare video este amplasat astfel încât să asigure monitorizarea unui
spațiu cât mai larg din localul secției, este alimentat corespunzător la o sursă de tensiune, este în stare
de funcționare și înregistrează;
 se asigură că alegătorii sunt informați, prin afișe și pictograme plasate în locuri vizibile, cu privire la
obligația legală a monitorizării secțiilor de votare din străinătate.
Toate aceste operațiuni trebuie finalizate până la ora 7.00, ora locală, ora începerii votării.
La ora 7.00, membrii - operatori de calculator accesează secțiunea de deschidere a votării din ADV pe
toate terminalele informatice utilizate în secția de votare respectivă.
Președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate sau membrul biroului electoral al secției
de votare desemnat de acesta asigură sincronizarea datelor de pe fiecare terminal informatic și
verificarea listelor electorale suplimentare electronice.

7.2. DESFĂȘURAREA VOTĂRII
Exercitarea dreptului de vot are loc potrivit acelorași reguli aplicate în ziua de 8 noiembrie 2019.
A se vedea secțiunile 5.2.1 – 5.2.5 din prezentul Ghid.
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7.3. 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.
ATENȚIE!
SIMPV este configurat pentru a permite operațiunile de validare a CNP-urilor în ADV până la ora 23.59,
ora-limită de închidere a votării!

7.4.OPERAȚIUNI EFECTUATE ÎN SECȚIA DE VOTARE
DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[491 alin.(1) și (3) din Legea nr. 370/2004,
art. 14 alin. (7)-(9), art. 16 alin. (1)-(5), art. 23 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

 După ce preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată, se asigură că
membrii-operatori de calculator accesează secțiunea de închidere a votării din ADV.
Membrii-operatori de calculator au obligația de a încheia operațiunile de preluare și verificare a
codurilor numerice personale prin accesarea secțiunii destinate acestui scop din interfața ADV.
SIMPV este configurat pentru a permite operațiunile de validare a CNP-urilor în ADV până la ora
23,59 — ora-limită de încheiere a votării.
Membrul-operator 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.

 Președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate sau membrul biroului electoral al
secției de votare desemnat de acesta asigură sincronizarea datelor de pe fiecare terminal informatic
și verificarea listelor electorale suplimentare electronice.
ATENTIE!
Lista suplimentară electronică generată de tabletele din secție trebuie semnată olograf de președintele
secției de votare pe tabletă! Toate tabletele sunt sincronizate, astfel că se va semna pe o singură tabletă.
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 Membrul-operator de calculator desemnat de președintele biroului electoral al secției de votare
poziționează terminalul informatic într-un loc fix, care oferă perspectivă clară asupra locului în care
sunt așezate și numărate buletinele de vot utilizate și asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă
a procedurilor de numărare a voturilor, de întocmire a proceselor-verbale și de transmitere a acestora.
 Președintele biroului electoral al secției de votare ia măsuri pentru ca înregistrarea audiovideo să
decurgă neîntrerupt, fără a fi obstrucționată de nicio persoană.
ATENȚIE!
Se interzice membrului-operator de calculator, după caz, să realizeze copii ale înregistrării audiovideo ori
să permită accesul altor persoane neautorizate la înregistrare.

7.4.1. NUMĂRAREA BULETINELOR DE VOT
[art. 48 și art. 491 alin. (2) din Legea nr. 370/2004,
art. 12 alin. (1) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, art. 2-5 din Decizia BEC nr. 54/D/16.10.2019]

Preşedintele, în prezența membrilor biroului electoral, efectuează următoarele operațiuni:
 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 secţiei de votare,
Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează la pct. i) al procesului-verbal de
consemnare a rezultatelor votării;
 anulează buletinele de vot neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii
,,ANULAT” şi aplicarea ștampilei de control a secţiei de votare;
În cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea ,,ANULAT” se înscrie o singură
dată pe pachetul respectiv şi se aplică o singură dată ştampila de control;
 stabilește numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă; rezultatul numărării se va
înscrie la pct. a) din procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării;






ATENȚIE!
Este interzis, sub sancțiunea legii, ca pe aceste documente să existe ștersături, modificări sau
completări.
stabileşte numărul alegătorilor prezenți la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele
electorale permanente existente în secția de votare, respectiv pe listele electorale suplimentare.
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 prezenţi; 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 președinte.
Sunt buletinele 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”,
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 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 buletinele 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.
După efectuarea operațiunilor mai sus menționate, membrul-operator 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 membrul-operator 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”.
 În cazul încărcării în SIMPV a fotografiei unui proces-verbal care conține neconcordanțe, corecturile
datelor din procesul-verbal se va face de către președintele secției de votare NUMAI în baza deciziei
BESVS. Aceste corecturi SE CERTIFICĂ prin semnătura președintelui secției și prin aplicarea ștampilei
de control. 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 (TELEFON: 0212022499) de unde va fi redirecționat către statisticienii din cadrul
aparatului tehnic auxiliar al Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.
 Dacă nici după reverificare și după apelarea Centrului de suport tehnic cheile de validare nu sunt
respectate, președintele secției va asigura încărcarea în SIMPV numai a fotografiei procesului-verbal,
iar corectarea și introducerea datelor în SIMPV pe baza deciziei BESVS se va face de către președintele
BESVS.
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7.4.2. COMPLETAREA PROCESULUI-VERBAL
PRIVIND CONSEMNARE A REZULTATELOR VOTĂRII
[art. 49 alin. (1)-(4) și art. 491 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, Anexa nr. 1C la Hotărârea AEP nr. 30/2019,
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.
ATENȚIE!
Consultați instrucțiunile din Anexa nr. 8 pentru completarea procesului-verbal de consemnare a
rezultatelor votării.
 Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi ceilalţi membri semnează procesul-verbal pe care
se aplică ştampila de control a biroului electoral al secției de votare.
Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului secţiei de votare nu influenţează valabilitatea procesuluiverbal. 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 procesulverbal, certificată de către toţi cei care au semnat originalul.
ATENȚIE!
În cazul în care constată neconcordanţe între datele conţinute de procesele-verbale primite de la secţiile de
votare organizate în străinătate, (BESVS) trebuie să solicite preşedintelui biroului electoral al secţiei de
votare să facă corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai dacă sunt atestate prin
semnătură şi prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.
În cazul încărcării în SIMPV a fotografiei unui proces-verbal care conține neconcordanțe, corecturile
datelor înscrise în acesta și introducerea datelor în SIMPV vor fi realizate de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare din străinătate, pe baza deciziei BESVS.

7.5. PREDAREA DOCUMENTELOR
[art. 24 alin. (7) și (8), art. 49 alin. (8) din Legea nr. 370/2004,
art. 4 alin. (2) din Decizia BEC nr. 54/D/16.10.2019]

La finalul fiecărui tur al alegerilor prezidențiale, președintele biroului electoral al secției de votare
constituie 2 dosare, sigilate și ștampilate cu ștampila de control a biroului electoral al secției de votare,
astfel:
 Dosarul 1 va include: procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, toate contestațiile
privitoare la operațiunile electorale, buletinele de vot nule și cele contestate.
Pe acesta se vor nota următoarele: DOSAR 1. Secția de votare nr...., TUR 1 (respectiv TUR 2),
Alegeri prezidențiale 2019”.
Dosarul va fi însoțit de ștampila de control.
 Dosarul 2 va include: buletinele de vot întrebuințate și necontestate, buletinele de vot anulate,
ștampilele și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării.
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Pe acesta se vor nota următoarele: DOSAR 2. Secția de votare nr...., TUR 1 (respectiv TUR 2),
Alegeri prezidențiale 2019”.
Ambele dosare se vor preda misiunilor diplomatice.
ATENȚIE!
Membrii-operatori de calculator predau înregistrările audiovideo reprezentanților misiunilor diplomatice și
ai oficiilor consulare, odată cu predarea de către birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate a
proceselor-verbale cuprinzând rezultatele votării.
Membrii-operatori de calculator predau terminalele informatice reprezentanților misiunilor diplomatice și
ai oficiilor consulare în cel mult 48 de ore de la încheierea celui de-al doilea tur de scrutin.
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8. TURUL DOI AL ALEGERILOR
[art. 1 alin. (5), art. 54 din Legea nr. 370/2004, art. 8 alin. (1)- (3) din Hotărârea AEP nr. 33/2019,
art. 17 alin. (4) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]
Al doilea tur de scrutin are loc la două săptămâni de la primul tur de scrutin.
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.
IMPORTANT
Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operaţiunilor 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.
 Operațiunile electorale din preziua primei zi a votării, respectiv 21 noiembrie 2019, se vor desfășura
similar celor din data de 7 noiembrie 2019.
A se vedea operațiunile descrise în Secțiunea 4 a prezentului Ghid.
 Operațiunile electorale din zilele votării, respectiv 22, 23 și 24 noiembrie 2019, se vor desfășura
similar celor din zilele de 8, 9 și 10 noiembrie 2019.
A se vedea operațiunile descrise în Secțiunile 5-7 ale prezentului Ghid.
ATENȚIE!
Membrii-operatori de calculator predau terminalele informatice reprezentanților misiunilor diplomatice și
ai oficiilor consulare în cel mult 48 de ore de la încheierea celui de-al doilea tur de scrutin.

34

9. CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
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
Cine constată contravenția și
lit. :
aplică amenda3
înscrierea cu bună ştiinţă a unui
Amendă
împuterniciţii
preşedintelui
a)
alegător în mai multe liste electorale
de la 4.500 Autorităţii Electorale Permanente
permanente, înscrierea în listele lei la 10.000
electorale a unor persoane fictive ori
lei
care nu au drept de vot;
efectuarea de operaţiuni în listele
Amendă
împuterniciţii
preşedintelui
d)
electorale permanente de către de la 1.000 Autorităţii Electorale Permanente
persoane neautorizate;
lei la 2.500
lei
distrugerea, deteriorarea, murdărirea,
Amendă
preşedintele biroului electoral
j)
acoperirea prin scriere sau în orice mod de la 1.000 pentru secţiile de votare din
a listelor electorale permanente, a lei la 2.500 străinătate,
listelor electorale suplimentare;
lei
nerespectarea
dispoziţiilor
art.
39
alin.
Amendă
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
k)
(4) care prevede:
de la 1.000 cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
„Pot efectua sondaje de opinie la lei la 2.500 Frontieră Română şi
ieşirea de la urne institutele de sondare
lei
Jandarmeriei Române, precum şi
a opiniei publice sau societăţile
poliţiştii locali
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”;
afişarea listelor electorale permanente,
Amendă
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
l)
a copiilor de pe acestea sau a tabelelor
de la 1.000 cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
electorale; distrugerea, deteriorarea, lei la 2.500 Frontieră Română şi Jandarmeriei
murdărirea, acoperirea prin scriere sau
lei
Române, precum şi poliţiştii locali
în orice mod a platformelorprogram
afişate sau a oricăror altor afişe ori
anunţuri de propagandă electorală
tipărite;
nerespectarea deciziilor şi hotărârilor
Amendă
preşedintele biroului electoral, în
m)
birourilor electorale; nerespectarea
cazul în care fapta prevăzută la art.
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii
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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Electorale Permanente; nerespectarea
hotărârilor Curţii Constituţionale;

de la 1.000
lei la 2.500
lei

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

n)

o)

p)

q)

r)

Amendă
de la 4.500
lei la 10.000
lei

poliţişti, în cazul în care fapta
prevăzută la art. 55 lit. m) este
săvârşită de alte persoane fizice sau
juridice
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii locali

refuzul de a permite accesul
persoanelor acreditate în localul secţiei
de votare, cu excepţia cazurilor în care
preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare limitează accesul persoanelor
acreditate în localul secţiei de votare
datorită mărimii acestuia;
refuzul de a primi şi înregistra o
întâmpinare, contestaţie sau orice altă
cerere, formulată în scris;

Amendă
de la 1.000
lei la 2.500
lei

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

Amendă
de la 1.000
lei la 2.500
lei

preşedintele biroului electoral
pentru secţiile de votare din
străinătate

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

Amendă de la
1.500 lei la
4.500 lei

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

Amendă
de la 4.500
lei la 10.000
lei

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

tipărirea fără drept de buletine de vot,
în vederea utilizării acestora în ziua
alegerii;
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r1)

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

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;

ş)

t)

ţ)

u)

v)

nerespectarea dispoziţiilor art. 48 alin.
(1) lit. e) privind citirea cu voce tare a
opţiunii exprimate pe buletinul de vot;
întocmirea de către birourile electorale
ale secţiilor de votare a proceselorverbale, cu încălcarea dispoziţiilor
prezentei legi;
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;
purtarea pe durata votării de către
membrii birourilor electorale ale
secţiilor de votare, persoanele
însărcinate cu paza, persoanele
acreditate sau de către operatorii de
sondaj ai institutelor de sondare a
opiniei publice sau ai societăţilor
comerciale ori ai organizaţiilor
neguvernamentale
de
ecusoane,
insigne ori alte însemne de propagandă
electorală;
încălcarea de către membrii birourilor
electorale a obligaţiei de a participa la
activitatea acestor birouri;

refuzul preşedintelui biroului electoral
sau al locţiitorului acestuia de a elibera
o copie certificată de pe procesulverbal persoanelor îndreptăţite potrivit
prevederilor legii;

Amendă
de la 4.500
lei la 10.000
lei
Amendă
de la 4.500
lei la 10.000
lei

Amendă
de la 1.000
lei la 2.500
lei

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii locali
preşedintele biroului electoral, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de
către membrii acestuia
preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către preşedinţii
birourilor
electorale
ierarhic
inferioare sau de către locţiitorii
acestora
preşedintele biroului electoral
pentru secţiile de votare din
străinătate

Amendă de la
1.500 lei la
4.500 lei

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

Amendă
de la 1.000
lei la 2.500
lei

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

Amendă
de la 1.000
lei la 2.500
lei

Amendă
de la 1.000
lei la 2.500
lei
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preşedintele biroului electoral, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de
către membrii acestuia
preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către preşedinţii
birourilor
electorale
ierarhic
inferioare sau de către locţiitorii
acestora
preşedintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către preşedinţii
birourilor
electorale
ierarhic

w)

z)

aa)

ab)

ac)

încălcarea condiţiilor de acreditare de
către persoanele acreditate potrivit art.
47 şi operatorii de sondaj ai institutelor
de sondare a opiniei publice, ai
societăţilor
comerciale
ori
ai
organizaţiilor neguvernamentale care
au fost acreditate de Biroul Electoral
Central prin decizie;
nerespectarea dispozițiilor art. 41
privind afișajul electoral;

Amendă de la
1.500 lei la
4.500 lei

nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin.
(12), care prevede:
„în ziua votării, între orele 7,00 - 21,00
sunt interzise comercializarea şi
consumul băuturilor alcoolice în
spațiul de protecție al secţiei de
votare”;
nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin.
(4) care prevede:
„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. Este interzisă părăsirea localului
de vot cu ştampila de control, ștampile
cu mențiunea ,,VOTAT”, buletine de
vot sau liste electorale”;
nerespectarea dispozițiilor art. 48 alin.
(1) lit. c) care prevede:
„După închiderea sălii unde se votează,
preşedintele, în prezența membrilor
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
procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin.
(1)”.

Amendă de la
1.500 lei la
4.500 lei

Amendă
de la 1.000
lei la 2.500
lei

inferioare sau de către locţiitorii
acestora
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din
cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de
Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii locali

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

Amendă
de la 1.000
lei la 2.500
lei

preşedintele biroului electoral
pentru secţiile de votare din
străinătate

Amendă
de la 1.000
lei la 2.500
lei

preşedintele biroului electoral
pentru secţiile de votare din
străinătate

Săvârşirea de către membrii birourilor electorale a contravenţiilor prevăzute la art. 55 atrage înlocuirea cu
alte persoane, la solicitarea preşedintelui biroului electoral ierarhic superior
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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.
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

CENTRUL DE PRELUARE A APELURILOR
Telefon: 021.431.1974
Biroul Electoral nr. 48 pentru secțiile de votare din străinătate
Municipiul București, sector 2, Strada Alecu Russo, nr. 13-19, ap. 1, parter
Tel: 021 4311974, 021 4311975
Fax: 021 2520011
e-mail: bestrainatate@bec.ro

BIROUL ELECTORAL CENTRAL
Str. Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3, București
Tel: 021 3137479, 021 3136766, 021 3130210
Fax: 021 3135196, email: secretariat@bec.ro
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Anexa nr. 2
Modelul procesului-verbal pentru înlocuirea membrilor biroului electoral al secției de votare din străinătate cu supleanți

41

Anexa nr. 3
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Anexa nr. 4
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Anexa nr. 5

44

Anexa nr. 6
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Anexa nr. 7
Localitatea:............................
Statul: ...................................
Secţia de votare nr. ...............

Proces-verbal privind alegătorii prezenţi la vot
întocmit la încheierea votării în data de .......................*

1.

2.

Numărul alegătorilor prezenți la vot înscriși în listele electorale
suplimentare

Numărul buletinelor de vot nefolosite

Numele şi prenumele

Semnătura

Preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare .................................................
Locţiitor ....................................................
Membru .....................................................
Membru.....................................................
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Membru .....................................................
Membru .....................................................
Membru .....................................................
Membru .....................................................
Membru .....................................................
*) Se înscrie, după caz, data de 8 noiembrie 2019, 9 noiembrie 2019, 22 noiembrie 2019 sau 23 noiembrie 2019.
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Anexa nr. 8
Instrucțiuni pentru completarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării

48

49

