AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

INSTRUIREA
MEMBRILOR BIROURILOR ELECTORALE
ALE SECȚIILOR DE VOTARE
DIN STRĂINĂTATE

PRINCIPII DE BAZĂ
[art. 2 alin. (1) – (2), art. 6 alin. (1) și (11 ) art. 82 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare și art.
1 din H.G. nr. 744/2020]

ALEGERILE PARLAMENTARE
6 DECEMBRIE 2020

În STRĂINĂTATE,

votarea se desfășoară pe parcursul a două zile: SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ
Votarea se deschide la ora locală 7,00 și se încheie la ora locală 21,00.
Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se
află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să
își exercite dreptul de vot, în condițiile legi.

CONSIDERAŢII GENERALE
Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
www.bec.ro

✓

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;

✓

LEGEA nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

✓

HOTĂRÂRILE GUVERNULUI privind organizarea și desfășurarea alegerilor;

✓

DECIZIILE Biroului Electoral Central;

✓

DECIZIILE biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau
reședința în străinătate.

PRINCIPII DE BAZĂ
[art. 7 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Biroul Electoral Central
www.bec.ro
biroul electoral de circumscripție a
municipiului București

birouri electorale de circumscripție județeană,
biroul electoral de circumscripție pentru
cetățenii români cu domiciliul sau
reședința în afară țării

oficiile electorale organizate la nivelul
sectoarelor municipiului București
birouri electorale ale secțiilor de
votare

birouri electorale ale secțiilor de
votare

MODALITATEA DE FORMARE
A BIROURILOR ELECTORALE ALE
SECȚIILOR DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE
(art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 21 din HBEC nr. 1/2020)

MEMBRI:
• un președinte,
• un locțiitor al acestuia;
• cel mult 8 reprezentanți ai formațiunilor politice/electorale care participă la alegeri.

Important
Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu pot funcționa cu mai puțin de 3
membri, dintre care unul este președinte.
Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multor birouri sau oficii electorale
constituite la aceleași alegeri.
Candidații în alegeri, soțul/soția, rudele și afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, nu pot
fi membri ai birourilor electorale.

MODALITATEA DE FORMARE
A BIROURILOR ELECTORALE ALE
SECȚIILOR DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE
(art. 14 alin. (1) și (2) din Anexa la HAEP nr. 36/2019)

Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate,
locțiitorii acestora și orice alți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de
votare din străinătate care obțin punctajul minim (7 puncte) la sesiunea de

instruire-examinare organizată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale,
sunt desemnați membri-operatori de calculator.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
Vineri - 4 decembrie 2020
(art. 6 alin. (11) și art. 82 alin. (4) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare )

PREZIUA ALEGERILOR – 04 decembrie 2020

1.

Primiți materialele necesare votării, pe bază de borderou de predareprimire, cuprinzând felul și numărul de exemplare, de la reprezentanța
diplomatică.

2. Vă prezentați la sediul secției de votare la ora 18:00, în preziua alegerilor,
vineri, 4 decembrie 2020, împreună cu ceilalți membri ai biroului electoral ai
secției de votare. Verificați identitatea membrilor și condiția obținerii a cel
puțin 7 puncte la evaluarea competențelor în domeniul tehnologiei informației.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
4 decembrie 2020
Ora 18:00
(art. 81 alin. (2), (4) – (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare )

3. Verificați materialele
Ați primit din partea biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul
sau reședința în afara țării, prin intermediul misiunilor diplomatice, pe bază de proces-verbal,
următoarele:
• pachetele sigilate cu buletine de vot pentru Senat și Camera deputaților
• ştampilele cu menţiunea „VOTAT„
• ştampila de control
• tuş, tuşiere
• timbrele autocolante
• tipizatele proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării într-un număr cel puţin egal cu
cel al membrilor biroului electoral
• tipizatele formularelor pentru consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot
• un plic în care vor fi introduse ștampilele cu mențiunea „VOTAT” după încheierea votării
• tipizatele formularelor privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV
• papetărie (Ex. coli de hârtie, pix )
• două buletine de vot, unul pentru alegerea Senatului şi unul pentru alegerea Camerei Deputaților,
anulate de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie pentru cetățenii români cu
domiciliul sau reședința în afara țării;
• materiale sanitare.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
4 decembrie 2020
Ora 18:00
(art. 81 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare )

4. Vă asigurați că localul secției de votare posedă un număr suficient de urne de
vot etichetate corespunzător și cabine de vot. Cabinele și urnele trebuie așezate
numai în încăperea în care se află localul de vot;
5. Afișați într-un loc vizibil exemplarele buletinelor de vot pentru Senat și
Camera Deputaților din anul 2020 anulate de către președintele biroului
electoral de circumscripție;
6. Îndepărtați materialele de propagandă electorală de orice tip din și de pe
clădirea sediului secției de votare, unde este cazul.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
4 decembrie 2020
Ora 18:00
(art. 81 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare )

IMPORTANT
La plecare, președintele biroului electoral al secției de votare sigilează toate
căile de intrare în localul de vot cu benzi de hârtie, pe care le semnează după
ce aplică în prealabil ștampila de control.
Modelul ștampilei de control a
secției de votare din străinătate

Modelul ștampilei cu mențiunea
"VOTAT"

ATENȚIE!
Este interzisă părăsirea localului de vot cu ștampila de control, ștampile cu mențiunea
"VOTAT", buletine de vot.

VOTAREA
Pregătirea deschiderii secției de votare
SÂMBĂTĂ – 5 DECEMBRIE
Intervalul orar
06:00 – 07:00
(art. 6 alin. (11) art. 82 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

În străinătate, în ziua de sâmbătă, activitatea biroului electoral al secției de
votare începe la ora 6,00.
Se întâlnesc toți membrii și membrii – operatori de calculator la sediul secției de
votare, desigilează calea de acces și pătrund in interiorul secției.

IMPORTANT
De la acest moment permiteți accesul în secție a persoanelor acreditate
(observatori interni, reprezentanţi ai instituţiilor mass-media româneşti, observatori
internaţionali, reprezentanţi ai instituţiilor mass-media străine, delegaţi ai partidelor
politice).

VOTAREA
Pregătirea deschiderii secției de votare
SÂMBĂTĂ - 5 decembrie 2020
Intervalul orar 06:00 – 07:00
(art. 82 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Operațiuni ce trebuie efectuate în 5 DECEMBRIE 2020, INTERVALUL 06:00 – 07:00:

1. verificați în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare şi, după caz, a
persoanelor acreditate: urnele fixe, buletinele de vot, ștampile de vot, ștampila de control,
tușiere, timbrele autocolante;
2. Verificați numărul pachetelor de buletine de vot, separat pentru Senat și Camera
Deputaților, precum și numărul ștampilelor cu mențiunea VOTAT;
3.

închideți şi sigilați urnele de vot prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare, după
ce vă asiguraţi că acestea sunt goale;

4. asiguraţi aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot, pe
măsură ce deschideţi pachetele sigilate cu buletinele de vot;
5. afişaţi la loc vizibil, la sediul secţiei de votare ora la care începe, respectiv se încheie votarea.

VOTAREA
Desfășurarea votării
SÂMBĂTĂ - 5 decembrie 2020
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 82 alin. (3) și art. 84 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

VOTAREA începe la ora 7:00 și se încheie la ora 21:00.
Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare
numărului cabinelor.
1. Verificarea condiţiilor de exercitare a dreptului de vot
Fiecare alegător prezintă actul de identitate şi, după caz, documentul care
dovedește reședința membrului - operator de calculator, care scanează datele de
identificare ale alegătorului în SIMPV.

ALEGĂTORII
Fiecare alegător are dreptul la un singur vot
pentru alegerea Senatului și la un singur vot
pentru alegerea Camerei Deputaților
(art. 3 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Cetățenii români care au

Cetățenii români care au

drept de vot de la vârsta de
18 ani, dacă această vârstă
a fost împlinită până în ziua

POT VOTA
în străinătate

domiciliul sau reședința în

străinătate.
art. 2 alin. (3) din Legea nr.

alegerilor inclusiv.

208/2015

art. 2 alin. (4) din Legea nr.
208/2015,

cu

modificările

și

completările ulterioare

NU POT VOTA
Debilii sau alienaţii mintal,
puşi sub interdicţie.

art. 2 alin. (5) lit. a) și b) din
Legea nr. 208/2015, cu
modificările și completările
ulterioare

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

Documentele în baza cărora se exercită
DREPTUL DE VOT
(art. 1 din Decizia BEC nr. 35/2020 )

Alegătorul care deține un act de identitate dintre cele prevăzute mai jos al cărui termen de valabilitate ar fi
expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, își poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera
Deputaților din data de 6 decembrie 2020 în baza acestuia.

Cetățenii români cu domiciliul
străinătate își pot exercita dreptul de vot
secțiile de votare organizate în străinătate
baza unuia dintre următoarele acte
identitate, valabile în ziua votării:

în
la
în
de

✓ pașaportul simplu, cu menționarea țării de
domiciliu;
✓ pașaportul simplu temporar, cu menționarea
țării de domiciliu;
✓ pașaportul simplu electronic, cu menționarea
țării de domiciliu.
(art. 83 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare)

Cetățenii români cu reședința în
străinătate își pot exercita dreptul de vot la secțiile
de votare organizate în străinătate în baza unuia
dintre următoarele acte de identitate, valabile în
ziua votării, însoțit de un document oficial emis de
statul străin privind stabilirea reședinței:
✓ cartea de identitate, cartea electronică de
identitate; cartea de identitate provizorie;
✓ buletinul de identitate;
✓ pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic
electronic;
✓ pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu
electronic;
✓ pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic;
✓ pașaportul simplu temporar.
(art. 83 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare)

LISTELE ELECTORALE
(art. 51 alin. (3) - (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, , art. 5, alin. (6) lit. e) din Anexa la
Hot.AEP nr. 36/2019 )

2. Alegătorul semnează electronic în lista electorală.
IMPORTANT
La secțiile de votare organizate în străinătate se utilizează liste electorale
suplimentare care sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza
datelor înregistrate pe terminalele informatice din cadrul SIMPV. Acestea sunt
semnate electronic de către președintele biroului electoral al secției de votare.
În situația disfuncționalității SIMPV, listele electorale suplimentare din
străinătate se întocmesc pe suport hârtie și cuprind rubrici pentru numele și
prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința alegătorului, precum și
semnătura acestuia.

Întâmpinările formulate cu privire la listele electorale suplimentare se soluționează
de către biroul electoral al secției de votare, prin decizie.

LISTELE ELECTORALE
(art. 51 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

În listele electorale suplimentare utilizate în secțiile de votare din străinătate vor
fi trecute, de către președintele biroului electoral al secției de votare,
următoarele persoane:

a) persoanele care se prezintă la vot la secțiile de votare organizate în străinătate și
care fac dovada că au domiciliul sau reședința în străinătate;
b) personalul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, secțiilor consulare și
institutelor culturale din străinătate;
c) membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator din
străinătate, dacă au domiciliul sau reședința în străinătate;

d) candidații, dacă aceștia candidează în circumscripția electorală externă.

VOTAREA
Desfășurarea votării
SÂMBĂTĂ – 5 decembrie 2020
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 84 alin. (4) și (8) și art. 98 lit. q) și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

3. Înmânarea buletinului de vot şi a ștampilei cu mențiunea „VOTAT”
După ce alegătorul semnează în lista electorală, va lua singur:

• buletinele de vot;
• ștampila cu mențiunea „VOTAT”.

VOTAREA
Desfășurarea votării
SÂMBĂTĂ – 5 decembrie 2020
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 84 alin. (6) și (11) și art. 85 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

4. Intrarea în cabina de vot şi exercitarea dreptului de vot
IMPORTANT:
Dacă alegătorul, din motive temeinice, constatate de dumneavoastră, nu
poate să voteze singur, acesta are dreptul să cheme în cabina de votare un
însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Însoțitorul nu poate fi din rândul
observatorilor sau membrilor biroului electoral al secției de votare.
Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se
prelungească nejustificat.
Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

VOTAREA
Desfășurarea votării
SÂMBĂTĂ – 5 decembrie 2020
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 84 alin. (8), (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

5. Introducerea buletinului de vot în urnă
După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina
albă care poartă ștampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă,
având grijă să nu se deschidă.
Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul
votului este asigurat.
În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul
votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o
singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în
procesul-verbal al operațiunilor de votare.

VOTAREA
Desfășurarea votării
SÂMBĂTĂ – 5 decembrie 2020
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 84 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

6. Restituirea ștampilei de vot, aplicarea ștampilei sau a timbrului
autocolant, restituirea actului de identitate, părăsirea secției de votare.
Alegătorul vă restituie ștampila cu mențiunea "VOTAT", încredințată
pentru votare, pe care o aplică pe actul de identitate, menționând și data
scrutinului.
În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții de identitate, pe
versoul acesteia își va aplica singur un timbru autocolant cu mențiunea
"VOTAT" şi data scrutinului.

SUSPENDAREA VOTĂRII
Desfășurarea votării
SÂMBĂTĂ – 5 decembrie 2020
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 85 alin. (4) – (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

În calitate de președinte al biroului electoral al secției de votare, puteți
suspenda votarea pentru motive temeinice.
Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră.
Suspendarea este anunțată prin afișare la ușa localului secției de votare
imediat ce s-a produs evenimentul care a declanșat suspendarea.
În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și
celelalte documente și materiale ale biroului electoral al secției de votare vor rămâne
sub pază permanentă.
Candidații și persoanele acreditate care asistă la votare în condițiile legii nu
pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp.
ATENȚIE !
În timpul suspendării nu pot părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul
membrilor biroului electoral al secţiei de votare în același timp.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
SÂMBĂTĂ – 5 decembrie 2020
(art. 821 alin (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

În ziua de sâmbătă, la încheierea programului de votare, ora 21:00, președinții birourilor
electorale ale secțiilor de votare din străinătate, în prezența celorlalți membri, iau
următoarele măsuri:
a) sigilează urnele de vot prin lipirea de benzi de hârtie pe deschizăturile acestora, pe care
le semnează după ce aplică în prealabil ștampila de control;
b) introduc ștampilele cu mențiunea «VOTAT» într-un plic pe care îl sigilează și pe care
aplică ștampila de control;
c) încheie un proces-verbal în care consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite și
numărul alegătorilor prezenți la vot.
IMPORTANT
La plecarea din localul de vot, după realizarea operațiunilor prevăzute mai sus, președintele
biroului electoral al secției de votare sigilează toate căile de acces în localul de vot cu
benzi de hârtie, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ștampila de control.
Este interzisă părăsirea localului de vot cu ștampila de control, ștampile cu mențiunea
«VOTAT», buletine de vot.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
DUMINICĂ – 6 decembrie 2020
(art. 821 alin (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

În ziua de duminică, la începerea programului de votare, ora 07:00,
ridicarea sigiliilor se va face de către președintele biroului electoral al secției de
votare din străinătate, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al
secției de votare, numai după ce s-a verificat integritatea sigiliilor

și a

buletinelor de vot nefolosite.
După efectuarea verificărilor menționate, se reiau activitățile desfășurate
sâmbătă – 5 decembrie 2020.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
(art.

821

alin (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secției de votare, precum și
cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de
vot pot să își exercite dreptul de vot până cel mult la ora 23,59.

2 (doi) membri desemnați de președintele biroului electoral al secției
de votare verifică la ora 21,00 dacă în afara sediului secției de votare se află

alegători care așteaptă să își exercite dreptul de vot, constată și monitorizează
ordinea în care aceștia au acces în localul de vot.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
DUMINICĂ – 6 decembrie 2020
(art. 91 art. 92 alin. (1)–(5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

După închiderea localului secției de vot, asigurați-vă că a început înregistrarea audio-

video a operațiunilor din secția de votare prin intermediul tabletei.
ATENŢIE!

Trebuie să luaţi măsuri pentru ca înregistrarea audio-video a operaţiunilor realizate de
la încheierea votării şi până la părăsirea localului secţiei de vot de către membrii
biroului electoral al secţiei de votare să decurgă în mod neîntrerupt, fără a fi

obstrucţionată de către nicio persoană prezentă în secţia de votare.
La toate operațiunile ce țin de numărarea voturilor participă membrii birourilor electorale

ale secțiilor de votare și pot asista candidații, persoanele acreditate în condițiile legii.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
După ora 21:00
(art. 92 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

După ce vă asigurați că a început înregistrarea audio-video, trebuie să:
1.
2.
3.

verificați starea sigiliilor de pe urnele de votare;
sigilați fanta urnelor de votare;
introduceți ștampilele cu mențiunea "VOTAT" în plicul care se sigilează prin
aplicarea ștampilei de control a secției de votare

Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează în procesul-verbal de
consemnare a rezultatelor votării.
ATENŢIE!
Sigilați plicul numai după ce ați introdus toate ştampilele cu menţiunea „VOTAT”.

Operațiuni efectuate după încheierea votării
După ora 21:00
(art. 92 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 33 din HAEP nr. 36/2019)

4. anulați buletinele de vot rămase neîntrebuințate;
5. consemnați distinct, în procesele-verbale pentru Senat, respectiv pentru
Camera Deputaților, numărul buletinelor de vot anulate;
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.

Deschiderea urnelor și numărarea voturilor
(art. 92 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

6. După efectuarea operațiunilor menționate anterior, se procedează

la deschiderea urnelor.

Deschiderea urnelor se face în mod succesiv.
Următoarea urnă se deschide numai după ce se efectuează
numărătoarea buletinelor de vot și se consemnează rezultatele în
procesul-verbal de la urna anterioară.
Buletinul de vot introdus în altă urnă decât cea corespunzătoare
tipului de alegere este luat în calcul dacă votul este valabil
exprimat.

Deschiderea urnelor și numărarea voturilor
(art. 92 alin. (7)–(10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Președintele va citi, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin,
denumirea competitorului electoral votat și va arăta buletinul de vot
celor prezenți.
Pe formularul tipizat pentru consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea
buletinelor de vot, unul dintre membrii biroului electoral, asistat de cel puțin
încă un membru al acestuia, consemnează opțiunea ce rezultă prin citirea
fiecărui buletin de vot.

Fiecare buletin de vot citit și consemnat în formular este așezat de
către președinte, ajutat de ceilalți membri ai biroului electoral, întrun pachet separat pentru fiecare competitor electoral.
Pentru buletinele de vot nule, voturile albe, precum și pentru cele
contestate se fac pachete separate.

BULETINELE DE VOT
(art. 92 alin. (11) – (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Sunt nule:
• buletinele de vot care nu poartă ștampila de control a biroului electoral al secției de
votare;
• buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat;
• ștampila este aplicată pe mai multe patrulatere ori în afara acestora.
Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind valabilitatea
votului, acesta va fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul, în funcție de părerea
majorității membrilor biroului electoral al secției de votare.

Sunt voturi albe buletinele care nu au aplicată ștampila "VOTAT".
Aceste buletine nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării
(art. 93 alin. (1) și (3) – (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

După numărarea voturilor, se încheie, în câte două exemplare originale, procesul - verbal
pentru consemnarea rezultatelor votării pentru Senat și procesul - verbal pentru
consemnarea rezultatelor votării pentru Camera Deputaților.
• Procesele-verbale se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia, precum și de
membrii biroului electoral al secției de votare și vor purta ștampila de control a acesteia.
• Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secției de votare nu
influențează asupra valabilității procesului- verbal. Președintele va menționa
motivele care au împiedicat semnarea.
• Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare are dreptul de a obține o copie a
procesului-verbal, semnată de către președintele secției de votare sau de către locțiitorul
acestuia, după caz, și de către ceilalți membri ai biroului.

• În timpul operațiunilor de votare și de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări
și contestații cu privire la aceste operațiuni. Acestea se soluționează pe loc de către
președintele biroului electoral al secției de votare.

Întocmirea dosarelor în vederea predării
(art. 1 alin. (2) și (3) și art. 3 alin. (3) din Decizia BEC nr. 61/2020)

Procesele – verbale privind consemnarea rezultatului votării vor
fi semnate olograf de către membrii biroului electoral al secției de
votare, pe fiecare pagină, cu respectarea condiției imperative de a semna
doar în partea stângă a paginilor acestor procese – verbale, astfel încât
cifrele cuprinse în procesul – verbal să nu fie în niciun fel afectate și vor
purta ștampila de control a secției de votare.

Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din
străinătate vor asigura transmiterea, prin mijloace electronice a
proceselor – verbale întocmite și semnate de către membrii prezenți,
însoțite de contestațiile primite, la biroul electoral de circumscripție.
Pe fiecare pagină a copiilor proceselor – verbale eliberate
conform art. 18 lit. h) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare, se va înscrie mențiunea „Copie certificată” însoțită de
semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare, lângă care
se va aplica ștampila de control a secției de votare.

Întocmirea dosarelor în vederea predării
(art. 93 alin. (9)-(10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1) și art. 3 din Decizia BEC nr. 61/2020)

După numărarea voturilor, președintele biroului electoral al secției de votare întocmește pentru
CAMERA DEPUTAȚILOR, un dosar care cuprinde:
• Proces – verbal CD/SV privind consemnarea rezultatului votării pentru Camera Deputaților, în două
exemplare originale;
• întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției
de votare;
• buletinele de vot nule, cele contestate și cele albe;
• formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor;
• listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste.
Birourile electorale ale secțiilor de votare întocmesc pentru SENAT un dosar care cuprinde:
• Procesul-verbal S/SV - privind consemnarea rezultatului votării pentru Senat, în două exemplare
originale;
• întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției
de votare;
• buletinele de vot nule, cele contestate și cele albe;
• formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor;
• listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste.

Întocmirea dosarelor în vederea predării
(art. 6 din Decizia BEC nr. 61/2020)

Dosarele se sigilează prin aplicarea unei benzi de hârtie care se semnează de
președintele biroului electoral al secției de votare și de către ceilalți membri, pe care se
aplică ștampila de control a secției de votare.

Dosarele vor fi etichetate corespunzător, prin înscrierea numărului secției de
votare, a denumirii localității și a tipului de scrutin, respectiv alegerea Senatului sau a
Camerei Deputaților, după caz.

Operațiuni ulterioare completării proceselor-verbale
(art. 93 alin. (9)-(10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare vor preda dosarele întocmite la sediul misiunilor
diplomatice și al oficiilor consulare ale României din țara în care au fost organizate secțiile de votare.

Dosarele, sigilate și ștampilate, însoțite de listele electorale utilizate la secția de votare respectivă, se
înaintează, cu sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal,
biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, iar
în cazul în care acesta și-a încetat activitatea, Tribunalului București.

Buletinele de vot întrebuințate și cele necontestate, buletinele de vot anulate și neutilizate,
ștampilele și celelalte materiale necesare votării sunt predate, pe bază de proces - verbal, misiunii
diplomatice sau oficiului consular.

Mențiuni în cazul în care îndeplinesc atribuții pentru votul
prin corespondență
(art. 4 din HAEP nr. 20/2020)

Până la data stabilirii prin decizie a biroului electoral de circumscripție pentru
cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării a birourilor electorale ale
secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții privind votul prin
corespondență, plicurile exterioare conținând documentele de vot prin
corespondență transmise sau depuse de alegători la misiunile diplomatice și
oficiile consulare se vor înregistra în Registrul special pentru înregistrarea
plicurilor exterioare conținând documentele de vot prin corespondență.
Recepționarea și înregistrarea de misiunile diplomatice și oficiile consulare a
primului plic exterior conținând documentele de vot prin corespondență se notifică,
de îndată, pe e-mail, biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români
cu domiciliul sau reședința în afara țării.
Notificarea se va face o singură dată, aceasta având exclusiv rolul de a sesiza
faptul că cel puțin un alegător din străinătate a optat să voteze prin
corespondență, prin expedierea sau depunerea plicului exterior la misiunea
diplomatică respectivă.

Mențiuni în cazul în care îndeplinesc atribuții pentru votul
prin corespondență
(art. 4 din HAEP nr. 20/2020)

După data stabilirii prin decizie a biroului electoral de circumscripție pentru
cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării a birourilor electorale ale
secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții privind votul prin
corespondență, misiunile diplomatice și oficiile consulare predau președinților
acestora plicurile exterioare conținând documentele de vot prin corespondență și
registrul special în care acestea au fost înregistrate, pe bază de proces-verbal.
În cazul în care, după predare, plicurile exterioare conținând documentele de
vot prin corespondență sunt în continuare transmise sau depuse de alegători la
misiunile diplomatice și oficiile consulare, acestea se vor preda de îndată
președintelui

Mențiuni în cazul în care îndeplinesc atribuții pentru votul
prin corespondență
(art. 4 din HAEP nr. 20/2020)

1) Primirea plicurilor exterioare
• Termen: joi, 3 DECEMBRIE, până la ora 23:59, ora locală;
2) Verificarea codului de bare imprimat pe plicurile exterioare, prin scanare, de
către operatorul de calculator.
Începând cu 48 de ore înaintea datei-limită pentru livrarea plicurilor
exterioare operatori de calculator din cadrul birourilor electorale vor scana, prin
intermediul tabletelor puse la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,
codurile de bare înscrise pe plicurile exterioare primite.
3) Înregistrarea primirii plicului exterior și completarea Listei electorală pentru
votul prin corespondență sau tipizatul listei la rubricile privind data înregistrării
plicului exterior și data introducerii plicului interior în urna de vot.

Mențiuni în cazul în care îndeplinesc atribuții pentru votul
prin corespondență
. După înregistrarea plicurilor exterioare, se verifică starea sigiliului plicului exterior.

• În cazul în care plicul exterior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este
de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență, biroul electoral anulează
prin decizie plicul exterior, acesta nemaifăcând obiectul procedurii de desigilare,
verificare a certificatului de alegător și extragere a plicului interior și introducerea
acestuia în urna de vot. (art. 15 alin. (2) din Legea 288/2015, cu modificările și completările ulterioare)

IMPORTANT
Prin plic exterior desigilat se înțelege plicul exterior deschis.
(art. 5 alin. (1) din HAEP nr. 20/2020)

Prin plic exterior deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze
integritatea votului prin corespondență se înțelege faptul că plicul exterior este rupt și
/sau degradat în asemenea măsură încât documentele pe care le conține nu pot fi citite.
(art. 5 alin. (2) din HAEP nr. 20/2020)

5. DESIGILAREA plicurilor exterioare;
6. VERIFICAREA certificatelor de alegător;
Plicurile exterioare care nu conțin certificatul de alegător sunt anulate prin decizie a
biroului electoral.

Mențiuni în cazul în care îndeplinesc atribuții pentru votul
prin corespondență
7. VERIFICAREA integrității PLICURILOR INTERIOARE și a sigiliilor acestora.
(art. 15 alin. (5) din Legea 288/2015, cu modificările și completările ulterioare)

• în cazul în care plicul interior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este
de natură să afecteze integritatea votului prin corespondență este anulat prin decizie a
biroului electoral.

IMPORTANT
Prin plic interior desigilat se înțelege plicul interior deschis.
(art. 5 alin. (3) din HAEP nr. 20/2020)

Prin plic interior deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să afecteze
integritatea votului prin corespondență se înțelege faptul că plicul interior este rupt și
/sau degradat în asemenea măsură încât buletinele de vot pe care le conține nu ar
putea fi citite.
(art. 5 alin. (4) din HAEP nr. 20/2020)

Mențiuni în cazul în care îndeplinesc atribuții pentru votul
prin corespondență

8. Gruparea certificatelor de alegător pe pachete, separat de celelalte materiale.
9. Introducerea plicurilor interioare sigilate în urnele de vot.
Urnele sunt sigilate la sfârșitul fiecărei zile de activitate și desigilate, dacă este cazul,
la începutul fiecărei zile de activitate.

Urnele de vot sunt păstrate de către biroul electoral în condiții de siguranță până la
momentul desigilării care va fi DUMINICĂ, 6 DECEMBRIE, DUPĂ ORA 21:00.
(art. 15 alin. (8) și (9) din Legea 288/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Mențiuni în cazul în care îndeplinesc atribuții pentru votul prin
corespondență
CENTRALIZAREA REZULTATELOR
DUMINICĂ, în ziua votării, după ora 21,00, după ce a pornit filmarea, președintele
biroului electoral:
A) Desigilează urnele de vot, una câte una.

B) Desigilează plicurile interioare.
Alegătorii prin corespondență pot descărca buletinele de vot de pe site-ul www.votstrainatate.ro. Acestea sunt
valabile și în situația în care conțin numai pagina pe care a fost exprimată opțiunea alegătorului prin
corespondență prin lipirea autocolantelor cu mențiunea "VOTAT".
Buletine de vot sunt nule dacă:
• în același plic interior au fost introduse două sau mai multe buletine de vot pentru Senat;
• în același plic interior au fost introduse două sau mai multe buletine de vot pentru Camera Deputaților;
• în același plic interior au fost introduse un buletin de vot pentru Camera Deputaților și două sau mai multe
buletine de vot pentru Senat, buletinele de vot pentru Senat sunt declarate nule de biroul electoral.
• În cazul în care în același plic interior au fost introduse un buletin de vot pentru Senat și două sau mai multe
buletine de vot pentru Camera Deputaților, buletinele de vot pentru Camera Deputaților sunt declarate nule de
biroul electoral.

Mențiuni în cazul în care îndeplinesc atribuții pentru votul prin
corespondență

C) Grupează opțiunile de vot pe candidați.
(art. 16 din Legea 288/2015, cu modificările și completările ulterioare)

D)

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII
BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(art. 24 din HBEC nr. 1/2020)

Birourile electorale ale secțiilor de votare își încetează
activitatea la data încheierii verificării proceselor-verbale
privind rezultatele alegerilor pe care le-au întocmit.

VĂ MULȚUMESC!

