
 
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

DECIZIA nr.  163 din 1 decembrie 2020 

privind desemnarea ca membri-operatori de calculator a unor președinți și locțiitori 

ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020 

 

 

Având în vedere prevederile art. 110 alin. (2), (5) și (10) 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,  

văzând prevederile art. 14 alin. (1) – (4) din Normele metodologice privind 

funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a 

votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de 

consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a 

operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru 

numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 

36/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare Decizia Autorității Electorale Permanente nr. 145 din 

21.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate și a locțiitorilor acestora la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 

2020, precum și  Decizia Autorității Electorale Permanente nr. 162 din 30.11.2020 privind 

actualizarea listei președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și 

locțiitori ai acestora, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, 

aprobată prin Decizia Autorităţii Electorale Permanente nr. 145 din 21.11.2020, 

ținând cont de Notele Departamentului coordonarea organismelor electorale nr. 

29326/30.11.2020 și nr. 29413/01.12.2020 prin care se constată îndeplinirea de către unii 

președinți și locțiitori ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 a condițiilor prevăzute de art. 

14 alin. (2) din Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și 

atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, 

verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum 



și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea 

Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul dispoziţiilor art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta decizie. 

 

Art. 1. – Sunt desemnați ca membri-operatori de calculator la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020, președinții și locțiitorii birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate înscriși în lista prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezenta decizie.  

 

Art. 2. – Prezenta decizie se afișează pe site-ul Autorității Electorale Permanente 

și se comunică, în copie, prin grija Departamentului coordonare organismelor electorale, 

Ministerului Afacerilor Externe, Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii 

români cu domiciliul sau reședința în străinătate și Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

 

Președinte, 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică 

 

 

Contrasemnează: 

                                                                                                       Vicepreşedinte, 

 Marian Muhuleţ 

 

                                                                                                                                                      

Vicepreşedinte, 

                                                                                                            Vajda Zsombor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


