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Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor

❑ LEGEA nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările

ulterioare;

❑ Hotărârea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și

Camera Deputaților din anul 2020;

❑ Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul

perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

❑ Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei

organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

❑ Hotărârea Guvernului nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii,

organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților

din anul 2020;



Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor

❑ Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 28/2016 pentru aprobarea

modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi

folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților;

❑ Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 29/2016 pentru aprobarea

modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat și

Camera Deputaților;

❑ Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 31/2016 pentru aprobarea

modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru

Senat și Camera Deputaților;



Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor

❑ Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 32/2016 pentru aprobarea

modelului extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară care va fi

folosit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților;

❑ Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 37/2016 pentru aprobarea

modelului ştampilelor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti

care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor;

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

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

secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora.



MĂSURI TEHNICE PRINCIPALE 
(art. 2 alin. (5) din H.G. nr. 754/2020)

❑ Instituțiile prefectului duc la îndeplinire următoarele măsuri tehnice

principale:

▪ asigură imprimarea buletinelor de vot;

▪ asigură imprimarea tipizatelor și formularelor necesare desfășurării activității birourilor

electorale ale secțiilor de votare;

▪ asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție, ale oficiilor

electorale și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;

▪ asigură confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare;

▪ asigură transportul, ambalarea și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor

prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;

▪ asigură condițiile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire a

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, a locțiitorilor acestora, precum și a

operatorilor de calculator.



MĂSURI TEHNICE PRINCIPALE 
(art. 8 alin. (2), art. 8 alin. (4) din H.G. nr. 754/2020)

❑ Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul logistic al instituțiilor

prefectului, asigură instruirea primarilor și a secretarilor generali ai

comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului

București cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și

desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera

Deputaților din anul 2020.

❑ În situația în care prefectul este în imposibilitatea de a-și exercita

atribuțiile, precum și în cazurile în care această funcție este vacantă,

îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, este

asigurată de un subprefect.



COMISIILE TEHNICE
(art. 1 alin. (1), art. 7 alin. (1)  din H.G. nr. 754/2020)

❑ Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislația în vigoare

privind alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, care revin ministerelor și

celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor

prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de

organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, fără

personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 1 la H.G. nr. 754/2020.

❑ Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației

publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de

specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, se constituie

comisiile tehnice județene și Comisia tehnică a municipiului București pentru

coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților

din anul 2020, fără personalitate juridică, în componența prevăzută în anexa nr. 2 la H.G. nr.

754/2020.



COMISIILE TEHNICE
(art. 7 alin. (2), (3), (4) din H.G. nr. 754/2020)

❑ Componența nominală a comisiei tehnice județene sau a municipiului București se

stabilește de prefect, prin ordin, pe baza propunerilor formulate de conducătorii

instituțiilor/societăților prevăzute în anexa nr. 2 la H.G. nr. 754/2020.

❑ La ședințele comisiilor tehnice județene și ale Comisiei tehnice a municipiului București pot

participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai

Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes

public, precum și ai organizațiilor neguvernamentale.

❑ Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor curente din județe, respectiv din

municipiul București, pe lângă comisiile tehnice se constituie grupuri tehnice de lucru, fără

personalitate juridică, conduse de către subprefecți, formate din personal desemnat de

conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de

specialitate ale administrației publice centrale, organizate la nivelul județului, respectiv al

municipiului București.

❑ Din grupul tehnic de lucru vor face parte și 3 persoane încadrate în aparatul de specialitate al

președintelui consiliului județean, respectiv al primarului general al municipiului București.



COMISIILE TEHNICE
(art. 7 alin. (5), (6) din H.G. nr. 754/2020)

❑ Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic de lucru se

asigură prin grija prefectului.

❑ Salariile și celelalte drepturi bănești cuvenite personalului care își

desfășoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către

instituțiile sau autoritățile administrației publice de la care aceștia provin.

❑ Comisiile tehnice județene și Comisia tehnică a municipiului București

vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu

stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera

Deputaților din anul 2020.



CIRCUMSCRIPȚIILE ELECTORALE
(art. 4 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

❑ Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripții electorale

la nivelul celor 41 de județe, o circumscripție în municipiul

București și o circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul

sau reședința în afara țării.

❑ Numărul total al circumscripțiilor electorale este de 43.

❑ Denumirea, numerotarea și numărul de mandate aferent

circumscripțiilor electorale sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr.

208/2015.



SEDIILE ȘI DOTAREA BIROURILOR ELECTORALE
(art. 9 alin. (3), (4) și (10), art. 3 alin. (9), art. 6 din H.G. nr. 754/2020)

❑ Sediile birourilor electorale de circumscripție din țară sunt stabilite de

prefecți.

❑ Prefecții, împreună cu președinții consiliilor județene, respectiv primarul general

al municipiului București, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale

birourilor electorale de circumscripție județene, respectiv sediul și dotarea

tehnico - materială ale biroului electoral de circumscripție a municipiului

București.

❑ Publicitatea actelor adoptate de birourile electorale de circumscripție se

asigură prin intermediul paginilor de internet ale instituțiilor prefectului.

❑ Primarii sectoarelor municipiului București, împreună cu prefectul municipiului

București, asigură sediile și dotarea tehnico-materială ale oficiilor electorale.



SEDIILE ȘI DOTAREA BIROURILOR ELECTORALE
(art. 9 alin. (6), art. 6 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 754/2020)

❑ Sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale ale secțiilor de

votare din țară se asigură de către primari, împreună cu prefecții.

❑ Autoritățile administrației publice centrale și locale iau măsurile necesare

pentru a pune la dispoziția primarilor spații în vederea organizării de secții de

votare, precum și pentru sprijinirea cu personal a operațiunilor tehnice la secțiile

de votare.

❑ Spațiile puse la dispoziția primarilor nu vor face parte din unitățile de asistență

medicală cu paturi sau de asistență medicală primară și ambulatorie de specialitate.



SEDIILE ȘI DOTAREA BIROURILOR ELECTORALE
(art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin. (8) și (9) din H.G. nr. 

754/2020)

❑ Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, 6 NOIEMBRIE 2020,

primarii, cu ajutorul prefecților, aduc la cunoștință publică delimitarea și

numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora.

❑ Pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secțiilor de votare din

țară, primarii vor utiliza bunurile recuperate de la alegerile anterioare și aflate

în stare de funcționare.

❑ În cazurile în care bunurile necesare amenajării și dotării tehnico-materiale

corespunzătoare a secțiilor de votare din țară nu se pot recupera, se vor

achiziționa unele noi de către instituțiile prefectului, în limita fondurilor alocate,

conform standardelor stabilite prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.

44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească

locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a

acestora.



SEDIILE ȘI DOTAREA BIROURILOR ELECTORALE
(art. 15 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin. (3) din H.G. nr. 754/2020, art. 

84 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

❑ În două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale

secțiilor de votare, cel mai târziu la data de 25 NOIEMBRIE 2020, președintele

biroului electoral de circumscripție comunică primarilor, prin orice mijloc,

prin intermediul instituțiilor prefectului, componența birourilor electorale

ale secțiilor de votare aflate în raza teritorială a localităților acestora.

❑ Ministerul Sănătății va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenței

medicale la secțiile de votare.

❑ Pentru menținerea ordinii, președintele biroului electoral al secției de votare va

avea la dispoziție mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar și de

prefect, împreună cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne.



BULETINELE DE VOT 
(art. 61 alin. (2) și (3), art. 62 alin. (9), art. 63 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

❑ În termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor în circumscripțiile

electorale din țară, cel mai târziu la data de 4 NOIEMBRIE 2020, președintele

biroului electoral de circumscripție stabilește, prin tragere la sorți, ordinea în care

se tipăresc numele candidaților pe buletinul de vot.

❑ Cel mai târziu la data de 6 NOIEMBRIE 2020, Biroul Electoral Central aduce la

cunoștință publică semnele electorale, prin publicare pe pagina proprie de internet

și în Monitorul Oficial al României, Partea I.

❑ Cel mai târziu la data de 6 NOIEMBRIE 2020, prefecții transmit către

Autoritatea Electorală Permanentă, prin orice mijloc de comunicare, macheta

fiecărui tip de buletin de vot pentru circumscripțiile electorale din țară, în

vederea avizării conforme a acestora.



BULETINELE DE VOT 
(art. 63 alin. (4), art. 63 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare) 

❑ Dacă macheta buletinului de vot nu respectă modelul stabilit potrivit legii,

Autoritatea Electorală Permanentă va solicita prefectului modificarea acesteia.

❑ În cel mult 24 de ore de la data solicitării, 7 NOIEMBRIE 2020, Autoritatea

Electorală Permanentă emite, în scris, avizul privind machetele buletinelor de

vot pentru circumscripțiile electorale din țară.

❑ De îndată ce a fost primit avizul conform privind machetele buletinelor de vot

pentru circumscripțiile electorale din țară, cel mai târziu la data de 7 NOIEMBRIE

2020, prefecții transmit, în scris, copiei machetei fiecărui tip de buletin de vot

către birourile electorale de circumscripție din țară.

❑ Până cel mai târziu la data de 9 NOIEMBRIE 2020, președintele biroului

electoral de circumscripție aduce la cunoștință publică, prin afișare, la sediul

biroului electoral de circumscripție, copia machetei fiecărui tip de buletin de vot

pentru circumscripțiile electorale din țară.



BULETINELE DE VOT 
(art. 63 alin. (5), art. 60 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare) 

❑ Dacă numele candidaților, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a

alianțelor politice ori a alianțelor electorale sunt incorect imprimate sau nu sunt

vizibile, competitorii electorali pot solicita biroului electoral de

circumscripție modificarea machetei și tipărirea corectă a buletinelor de vot

de către prefect.

❑ Până cel mai târziu la data de 12 NOIEMBRIE 2020, biroul electoral de

circumscripție aprobă machetele buletinelor de vot pentru circumscripțiile

electorale din țară și dispune prefectului întocmirea machetelor buletinelor

de vot.



BULETINELE DE VOT 
(art. 63 alin. (3), art. 113 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 din H.G. 

nr. 754/2020)

❑ Prefecții asigură imprimarea buletinelor de vot cu 15 zile înainte de data

alegerilor, 21 NOIEMBRIE 2020.

❑ Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de

Stat și Probleme Speciale, asigură hârtia necesară pentru imprimarea

buletinelor de vot și repartizează, pe bază de proces-verbal, instituțiilor

prefectului cantitățile de hârtie necesare imprimării buletinelor de vot.

❑ Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale asigură

transportul hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot de la sediul unităților

teritoriale subordonate până la punctele în care se realizează tipărirea.



BULETINELE DE VOT 
(art. 113 alin. (3), art. 63 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)  

❑ Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată,

se restituie de către instituțiile prefectului unităților teritoriale ale

Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale de unde a

fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în

Monitorul Oficial al României, Partea I, pe bază de proces - verbal de predare -

preluare.

❑ Buletinele de vot se predau președintelui biroului electoral de circumscripție,

care le va distribui, prin intermediul primarilor, președinților birourilor electorale

ale secțiilor de votare.

❑ Predarea și distribuirea buletinelor se fac în pachete sigilate, pe bază de proces-

verbal.



ȘTAMPILELE BIROURILOR ELECTORALE
(art. 63 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

❑ Confecționarea ștampilelor birourilor electorale se

realizează prin grija prefecților.

❑ Ștampilele cu mențiunea "VOTAT" se confecționează cu

cel puțin 10 zile înainte de data alegerilor de către Ministerul

Afacerilor Interne și se distribuie birourilor electorale prin

intermediul prefecților.



❑ Prefecții, împreună cu birourile electorale de circumscripție din țară, stabilesc

graficul de preluare și distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte

materiale necesare desfășurării procesului electoral.

❑ În preziua votării, 5 DECEMBRIE 2020, primarii predau către președinții

birourilor electorale ale secțiilor de votare, pe bază de borderou / proces- verbal

de predare-primire, cuprinzând felul și numărul de exemplare, următoarele

materiale necesare votării:

▪ buletinele de vot, în pachete sigilate;

▪ două buletine de vot, câte unul pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, anulate

de către președintele biroului electoral de circumscripție;

▪ ștampilele electorale;

▪ listele electorale permanente;

▪ formularele pentru încheierea proceselor-verbale;

▪ alte tipizate și materiale.

PREDAREA MATERIAELOR
(art. 8 alin. (3) din H.G. nr. 754/2020, art. 14 alin. (1) lit. g), art. 18 lit. b), art. 63 alin. (6) și art. 81 alin. (3) și (4) din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)



❑ Buletinele de vot anulate și neutilizate, ștampilele și celelalte materiale

utilizate în desfășurarea votării se predau prefectului de către birourile

electorale ale secțiilor de votare, pe bază de proces-verbal.

❑ Buletinele de vot întrebuințate și listele electorale utilizate, precum și

celelalte materiale deținute de către birourile electorale de circumscripție se

predau de către birourile electorale de circumscripție prefecților care le

păstrează în arhivă, separat de celelalte documente, timp de 3 luni de la data

publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

❑ După expirarea termenului, prefecții predau buletinele de vot întrebuințate,

listele electorale utilizate, buletinele de vot anulate și neutilizate, ștampilele

și celelalte materiale deținute de către birourile electorale de circumscripție

sau utilizate în desfășurarea votării pentru topire operatorilor economici

specializați, pe bază de proces-verbal.

PREDAREA MATERIAELOR
(art. 18 lit. g), art. 121 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)



❑ La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, din bugetul de stat, prin

bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului se asigură fondurile

necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:

▪ indemnizațiile membrilor birourilor electorale de circumscripție, ai oficiilor electorale și ai

birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;

▪ indemnizațiile personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor birourilor electorale de

circumscripție și ai oficiilor electorale, ale informaticienilor, precum și indemnizațiile de

protocol ale acestora;

▪ indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare,

precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;

▪ indemnizațiile de protocol ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care

asigură măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la

birourile electorale de circumscripție, oficiile electorale și la birourile electorale ale secțiilor

de votare din țară;

CHELTUIELI
(art. 7 alin. (2) din H.G. nr. 755/2020)



❑ La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, din bugetul de stat, prin

bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului se asigură

fondurile necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:

▪ decontarea cheltuielilor de transport din localitatea de domiciliu sau reședință al

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, al locțiitorilor acestora și al

operatorilor de calculator la și de la ședințele de instruire, după caz, precum și în

exercitarea atribuțiilor ce le revin;

▪ cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;

▪ cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor, documentelor și a

tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;

▪ cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și a

ștampilelor de control ale secțiilor de votare;

▪ cheltuielile pentru asigurarea condițiilor materiale necesare funcționării grupurilor tehnice

de lucru de pe lângă comisiile tehnice;

CHELTUIELI
(art. 7 alin. (2) din H.G. nr. 755/2020)



❑ La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, din bugetul de stat, prin

bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului se asigură fondurile

necesare finanțării următoarelor categorii de cheltuieli:

▪ cheltuielile pentru confecționarea tipizatelor listelor electorale suplimentare și ale

extraselor de pe lista electorală permanentă și lista suplimentară, precum și a oricăror alte

tipizate și formulare utilizate în activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare;

▪ cheltuielile pentru dotarea și funcționarea birourilor electorale de circumscripție județene

și a municipiului București și a oficiilor electorale;

▪ cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea sediilor secțiilor de votare;

▪ cheltuielile pentru achiziționarea tușului, a tușierelor și a altor materiale necesare votării;

▪ cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral organizat în țară;

▪ cheltuielile pentru confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor

de votare.

CHELTUIELI
(art. 7 alin. (2) din H.G. nr. 755/2020)



❑ Plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale de circumscripție, ale membrilor

oficiilor electorale, ale membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și ale membrilor

birourilor electorale pentru votul prin corespondență se face pe baza listelor de prezență

aprobate de către președinții birourilor electorale sau ai oficiilor electorale, după caz.

❑ Plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție și

al oficiilor electorale se face pe baza listelor de prezență, avizate de către președinții

birourilor electorale de circumscripție sau ai oficiilor electorale și aprobate de către

prefecți.

❑ Plata indemnizațiilor operatorilor de calculator se face pe baza listelor de prezență, avizate

de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și aprobate de către

prefecți.

❑ Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția prefecților, la solicitarea acestora,

informații privind participarea operatorilor de calculator la activitățile realizate pentru

pregătirea și organizarea procesului electoral.

CHELTUIELI
(art. 5 alin. (1), (2), (3) din H.G. nr. 755/2020)



❑ În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al

României, Partea I, a rezultatului alegerilor, autoritățile administrației

publice centrale și locale implicate în organizarea și desfășurarea

procesului electoral comunică Autorității Electorale Permanente

situația sumelor alocate și cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli

de personal, cheltuieli materiale și cheltuieli de capital.

CHELTUIELI
(art. 12 din H.G. nr. 755/2020)


