
 
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

Hotărâre 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea, funcţionarea, 

administrarea şi securitatea Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare, 
inclusiv procedurile, sarcinile care revin autorităţilor publice şi termenele de actualizare a 

Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare, precum şi sancţiunile pentru 
nerespectarea acestora  

   
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanţa de 
urgență a Guvernului nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru 
modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 
Parlamentul European din anul 2014, 

 
 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
 Articol unic. – Se aprobă normele metodologice privind implementarea, funcţionarea, 
administrarea şi securitatea Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare, inclusiv 
procedurile, sarcinile care revin autorităţilor publice şi termenele de actualizare a Registrului 
electoral şi a Registrului secţiilor de votare, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

PRIM-MINISTRU, 
VICTOR-VIOREL PONTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 

 
Normele metodologice  

privind implementarea, funcţionarea, administrarea şi securitatea Registrului electoral şi a 
Registrului secţiilor de votare, inclusiv procedurile, sarcinile care revin autorităţilor 
publice şi termenele de actualizare a Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de 

votare, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora  
 
 Capitolul I. Dispoziții generale  
 

Art. 1. -  (1) Prezentele norme metodologice reglementează implementarea, funcţionarea, 
administrarea şi securitatea Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare, inclusiv 
procedurile, sarcinile care revin autorităţilor publice şi termenele de actualizare a Registrului 
electoral şi a Registrului secţiilor de votare, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora. 

(2) Registrul electoral și Registrul Secțiilor de Votare din țară formează Sistemul  
Informatic Electoral Național, denumit în continuare SIEN. 

Art. 2. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea 
semnificaţie:a) date de autentificare – setul de date cuprinzând un nume de utilizator și o parolă, 
care este alocat unei persoane autorizate și care ȋi permite acesteia să acceseze SIEN; 

b) nume de utilizator – un nume unic care identifică un cont de acces ȋn SIEN al unei 
persoane autorizate; 

c) parolă – un șir de caractere asociat unui nume de utilizator și pe care o persoană 
autorizată ȋl folosește pentru a avea acces în SIEN; 

d) autentificare – procedura prin care se permite unei persoane autorizate ce posedă un 
anumit set de date create ȋ  acest scop să aibă acces în SIEN; 

e) identificare – procedură de recunoaștere fără echivoc a unei persoane autorizate să aibă 
acces în SIEN. 

(2) Prin aprobarea datelor și informațiilor din SIEN, în sensul prezentelor norme 
metodologice, se înțelege operațiunea anterioară tipăririi listelor electorale permanente și a 
copiilor de pe listele electorale permanente prin care se validează datele și informațiile din SIEN, 
corespunzătoare unei unități administrativ-teritoriale. 

(3) Prin actualizare, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege orice 
operaţiune care impune modificarea datelor și informațiilor înscrise în SIEN. 

Art. 3. – SIEN funcționează în vederea asigurării următoarelor obiective: 
a) înregistrarea și actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de 

vot; 
b) delimitarea secțiilor de votare, conform dispozițiilor legale; 
c) realizarea comunicărilor prevăzute de lege și de prezentele norme metodologice 

privind datele de identificare a alegătorilor, arondarea acestora la secțiile de votare, delimitarea, 
numerotarea, sediile și dotarea secțiilor de votare; 

d) arondarea cetățenilor români cu drept de vot la secţiile de votare; 
e) realizarea listelor electorale permanente și a copiilor de pe listele electorale 

permanente; 
f) realizarea comunicărilor prevăzute de lege și de prezentele norme metodologice 

privind actualizarea listelor electorale permanente.  



 
 

Capitolul II. Implementarea, funcționarea, administrarea și securitatea SIEN 
 

Art. 4. –  (1) SIEN se constituie pe baza următoarelor evidențe și comunicări: 
a) evidența cetățenilor români cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul sau reședința în țară, 

furnizată de Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date; 
b) evidența cetățenilor români cu drept de vot, cu domiciliul în străinătate, comunicată 

de Direcția Generală de Pașapoarte; 
c) registrele de stare civilă; 
d) comunicările instanțelor judecătorești; 
e) cererile cetățenilor români cu drept de vot; 
f) comunicările Autorității Naționale pentru Cetățenie; 
g) registrul secțiilor de votare gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă până la 

data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2014; 
h) evidența delimitării colegiilor uninominale deținută de Autoritatea Electorală 

Permanentă; 
i) registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale. 
(2) Pentru constituirea și actualizarea SIEN se utilizează nomenclatoare constituite în 

funcţie de următoarele categorii de date: 
a) tipuri de unităţi administrativ-teritoriale; 
b) adrese poştale; 
c) unităţi de învăţământ; 
d) state; 
e) tipuri de proprietate; 
f) tipuri de artere; 
g) tipuri de acte/certificate de stare civilă; 
h) tipuri de acte de identitate. 

  (3) SIEN este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetățenii români cu 
domiciliul în țară, iar pentru cei cu domiciliul în străinătate, pe state. 

(4) Fiecare alegător figurează în SIEN o singură dată, fiind arondat la o singură secție de 
votare. 

Art. 5. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă asigură implementarea, administrarea, 
securitatea și suportul tehnic necesar funcţionării SIEN, coordonarea şi îndrumarea metodologică 
a persoanelor autorizate de către primari să opereze în acesta, precum şi controlul respectării 
dispoziţiilor legale incidente în domeniu. 

(2) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de dispozițiile alin. (1), Autoritatea Electorală 
Permanentă are rolul de a formula și implementa strategiile și politicile de dezvoltare viitoare a 
SIEN. 
 Art. 6. -  Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în SIEN sunt următoarele: 

a) persoanele autorizate de către primari, prin dispoziție, conform legii; 
b) persoanele împuternicite prin ordin al președintelui Autorității Electorale 

Permanente. 
Art. 7. – (1) Orice cetăţean român cu drept de vot poate solicita primarului unităţii 

administrativ-teritoriale unde își are domiciliul sau reședinţa, după caz, prin cerere scrisă, datată 
și semnată, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal și adresa de domiciliu, 



informaţii cu privire la propriile date cu caracter personal înscrise în SIEN, în conformitate cu 
prevederile art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(2) Răspunsurile la cererile prevăzute la alin. (1) se comunică în termen de 15 zile de la 
data primirii cererii. 

Art. 8. – (1) Accesul unei persoane autorizate în SIEN se face prin utilizarea datelor de 
autentificare furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă sau prin utilizarea unei semnături 
electronice extinse bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de 
certificare acreditat, generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii și 
care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate. 

(2) Primarii transmit lista persoanelor autorizate, prin dispoziție, Autorității Electorale 
Permanente în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

(3) Persoanele autorizate nu mai au drept de acces în SIEN după încetarea raporturilor de 
muncă sau de serviciu, după caz. 

(4) Cazurile de înlocuire a persoanelor autorizate de către primari sunt transmise 
Autorității Electorale Permanente în cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii acestora. 

Art. 9. – (1) Răspunderea pentru asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal 
și a securității prelucrărilor în SIEN revine Autorității Electorale Permanente, primarilor și 
persoanelor autorizate prevăzute la art. 6.  

(2) Datele şi informaţiile conţinute în SIEN sunt destinate exclusiv proceselor electorale. 
Art. 10. – (1) Persoanele autorizate de către primari, conform legii,  efectuează operaţiuni 

în SIEN și au acces la datele și informaţiile din SIEN numai pentru unitatea administrativ-
teritorială sau subdiviziunea administrativ-teritorială pe raza căreia își desfășoară activitatea. 

 (2) Persoanele împuternicite prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente 
asigură efectuarea comunicărilor în SIEN prevăzute de prezentele norme metodologice. 

Art. 11. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă elaborează și adoptă instrucțiuni 
privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea şi utilizarea SIEN, care vizează: 

    a) controlul accesului la echipamente pentru a împiedica accesul persoanelor 
neautorizate la echipamentele de efectuare a operațiunilor în SIEN; 

    b) controlul suportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau 
ştergerea suportului de date în mod neautorizat; 

    c) controlul stocării pentru a împiedica introducerea neautorizată de date şi 
inspectarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor; 

    d) controlul utilizării pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată 
a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor; 

    e) controlul accesului la date pentru a limita accesul persoanelor autorizate să 
utilizeze SIEN, numai la datele pentru care au fost autorizate; 

    f) controlul introducerii de date pentru a se asigura că este posibil ulterior să se 
verifice și să se stabilească ce date au fost introduse în SIEN, când și de către cine au fost 
introduse datele; 

    g) controlul transportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau 
ştergerea neautorizată a datelor în timpul transmiterii acestora sau în timpul transportului de 
suporturi de date, prin intermediul măsurilor tehnice de securizare. 



   h) controlul comunicaţiilor aferente SIEN, astfel încât să se poată asigura verificarea 
și stabilirea autorităţilor/organismelor cărora li s-au transmis sau li se pot transmite datele cu 
caracter personal, folosind echipamentele de comunicaţii. 

    (2) Autoritatea Electorală Permanentă adoptă măsuri tehnice, operative şi de 
procedură, potrivit următoarelor principii: 

    a) confidenţialitate: asigurarea accesului la informaţii numai pentru persoanele 
autorizate în funcţie de competenţe; 

    b) integritate: asigurarea exactităţii şi caracterului complet al informaţiilor, precum şi 
a metodelor de prelucrare; 

    c) disponibilitate: asigurarea accesului la informaţii în termenul solicitat; 
    d) identificare şi autentificare: asigurarea identificării şi autentificării tuturor 

persoanelor autorizate în mod corespunzător, în funcţie de competenţe, înainte de orice 
operațiune; 

    e) autorizare: autorizarea participanţilor în vederea accesării datelor din SIEN în 
funcţie de competenţe. 

    (3) Autoritatea Electorală Permanentă este autorizată să ia măsuri pentru prevenirea 
pierderii informaţiilor şi asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forță majoră. 

    (4)  Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO 
realizează auditări anuale ale securității SIEN. 

Art. 12. – Accesul și operațiunile în SIEN se realizează prin intermediul rețelei de 
internet. 

  
Capitolul III. Proceduri, atribuții și termene  

 
Secțiunea 1. – Actualizarea datelor din Registrul Electoral  

 
Art. 13.  -  Datele care se înscriu în Registrul Electoral pentru fiecare alegător cu 

domiciliul în România sunt următoarele: 
    a) numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării 

administrative a numelui; 
    b) data naşterii; 
    c) codul numeric personal; 
    d) ţara și localitatea în care îşi are reşedinţa, dacă este cazul; 
    e) adresa de domiciliu; 
    f) adresa de reşedinţă, în țară, precum şi perioada de valabilitate a acesteia; 
    g) seria şi numărul cărţii de alegător; 
    h) seria şi numărul actului de identitate; 
    i) data emiterii actului de identitate; 
    j) data expirării actului de identitate; 
    l) numărul secției de votare. 

Art. 14. - (1) Datele care se înscriu în SIEN pentru fiecare alegător care şi-a stabilit 
domiciliul în străinătate sunt următoarele: 

a) numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei sau a modificării 
administrative a numelui; 

b) data naşterii; 
c) codul numeric personal; 



d) țara de domiciliu;  
e) ţara în care îşi are reşedinţa, dacă este cazul; 
f) numărul pașaportului; 
g) data eliberării acestuia. 
(2) Ȋn plus faţă de datele menţionate la alin. (1), pentru fiecare alegător care și-a stabilit 

domiciliul ȋn străinătate și care locuiește temporar ȋn România se înscriu următoarele date: 
a) adresa de reședinţă din România; 
b) seria și numărul cărţii de identitate provizorii; 
c) data emiterii cărţii de identitate provizorii; 
d) data expirării cărţii de identitate provizorii. 
Art. 15. –  (1) Înscrierea în Registrul Electoral a cetățenilor români care au împlinit sau 

împlinesc vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv se face, în mod automat, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data comunicării prin SIEN a acestor cazuri de către Autoritatea 
Electorală Permanentă. 

(2) La dobândirea cetățeniei române, persoanele care au 18 ani împliniți sunt înscrise în 
Registrul Electoral, în mod automat, în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicării prin 
SIEN a acestor cazuri de către Autoritatea Electorală Permanentă. 

(3) Validarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează de persoanele 
autorizate de către primari. 

Art. 16. – Radierea din Registrul Electoral a unui alegător se face în caz de deces, 
pierdere a cetăţeniei române, interzicere a exercitării dreptului de vot/alege sau de punere sub 
interdicţie. 

Art. 17. – (1) Radierea alegătorilor din Registrul Electoral în caz de deces se face din 
oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza actului de deces. 

(2) Radierea din oficiu a alegătorilor decedați se face de către persoanele autorizate de 
către primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială s-a întocmit actul de 
deces, inclusiv pentru alegătorii care nu au domiciliul în unitatea administrativ-teritorială 
respectivă,  în 24 de ore de la data luării la cunoștinţă a cazurilor de deces. 

(3) Radierea  din oficiu a alegătorilor decedați se poate realiza și pe baza comunicării în 
SIEN de către Autoritatea Electorală Permanentă a cazurilor de deces. 

(4) Orice persoană interesată poate solicita primarului unității administrativ-teritoriale, în 
a cărei rază teritorială alegătorul decedat a avut ultimul domiciliu, radierea acestuia din Registrul 
Electoral, pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, cuprinzând numele, prenumele și codul 
numeric personal al persoanei decedate,  însoțită de actul de deces în copie, depusă personal sau 
prin poștă. Radierea se realizează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării 
cererii. 

(5) Orice persoană interesată poate adresa primarului, o sesizare scrisă, datată și semnată,  
privind cazul în care în listele electorale permanente se regăsește un alegător decedat cu ultimul 
domiciliu în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Cererea va cuprinde numele, prenumele 
și codul numeric personal al persoanei decedate sau alte date relevante privind identitatea 
persoanei decedate. 

(6) În cazul prevăzut la alin. (5), primarul are obligația de a verifica informațiile existente 
în registrul de stare civilă, precum și în celelalte evidențe gestionate. Radierea se realizează, dacă 
este cazul, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării. 

Art. 18. - La pierderea cetățeniei române, persoanele care au 18 ani împliniți sunt radiate 
din Registrul Electoral, din oficiu, de către persoanele autorizate de către primari, în termen de 



cel mult 24 de ore de la data comunicării în SIEN de către Autoritatea Electorală Permanentă a 
acestor cazuri. 

Art. 19. - (1) În cazul interzicerii exercitării dreptului de vot/alege, alegătorii sunt radiați 
din Registrul Electoral pe durata pedepsei, din oficiu, de persoanele autorizate de către primarul 
unității administrativ-teritoriale, în termen de 24 de ore de la data comunicării de către instanța 
judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii, transmisă conform art. 562 din Legea nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală. 

(2) În cazul punerii sub interdicție, alegătorii sunt radiați din Registrul Electoral din 
oficiu, de către persoana autorizată de primarul unității administrativ-teritoriale unde naşterea 
celui pus sub interdicţie judecătorească este înregistrată, în termen de 24 de ore de la data 
comunicării de către instanța judecătorească a copiei legalizate a hotărârii, transmisă conform art. 
940 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

(3) Radierea din Registrul Electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis dreptul de 
vot/alege sau care au fost puși sub interdicție se poate realiza și pe baza comunicării în SIEN de 
către Autoritatea Electorală Permanentă a acestor cazuri. 

(4) La expirarea duratei pedepsei privind interzicerea exercitării dreptului de vot/alege, 
alegătorii sunt reînscriși din oficiu, în mod automat, în Registrul Electoral. 

Art. 20 – (1) Pentru clarificarea unor situaţii punctuale privind anumite persoane înscrise 
în Registrul Electoral, aflate într-unul din cazurile prevăzute la art. 17, respectiv art. 19, primarul 
se poate adresa serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor care deservește 
unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază persoana ȋn cauză, ȋn vederea 
obţinerii informaţiilor necesare actualizării SIEN. 

(2) În situația prevăzută la alin. (1), serviciul public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor are obligația de a răspunde cererii primarului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data 
înregistrării acesteia. 

Art. 21. - (1) Modificările în Registrul Electoral referitoare la schimbarea domiciliului în 
România, se efectuează din oficiu, potrivit actelor normative în vigoare care reglementează 
activitatea de evidenţă a persoanelor. 

(2) Actualizarea în Registrul Electoral a datelor privind domiciliul se realizează de către 
persoanele autorizate de către primari, în termen de cel mult 24 de ore la data comunicării în 
SIEN de către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor privind domiciliul.  

Art. 22. - Actualizarea în Registrul Electoral a datelor privind schimbarea numelui se 
realizează de către persoanele autorizate de către primari, în termen de cel mult 24 de ore de la 
data comunicării în SIEN de către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor privind 
numele alegătorilor. 

Art. 23. – (1) Alegătorul înscris în Registrul Electoral cu adresa de domiciliu poate să 
adreseze biroului judeţean sau filialei Autorităţii Electorale Permanente, prin poștă sau personal, 
o cerere scrisă, datată și semnată, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal, seria 
și numărul actului de identitate și adresa de domiciliu, pentru înscrierea sa cu adresa de reşedinţă, 
însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a dovezii de reședință. 

(2) Alegătorii cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu 
domiciliul în străinătate care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă ţară sau localitate decât cea de 
domiciliu pot adresa cererile prevăzute la alin. (1), însoţite de o copie a actului de identitate şi o 
copie a documentului care dovedeşte reşedinţa, eliberat de autorităţile străine, misiunilor 
diplomatice sau oficiilor consulare din ţara de reşedinţă, acestea urmând a fi redirecţionate în 



termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării prin mijloace electronice și ulterior prin curier 
diplomatic la Autoritatea Electorală Permanentă. 

(3) Alegătorii prevăzuți la alin. (1) rămân înscriși în Registrul Electoral cu adresa de 
reședință numai pe perioada de valabilitate a reședinței. 

(4) Alegătorii prevăzuți la alin. (2) rămân înscriși în Registrul Electoral cu adresa de 
reședință pe perioada indicată în cerere. 

Art. 24. – (1) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot adresa cereri scrise, datate 
și semnate, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de 
identitate și adresa de domiciliu, Autorității Electorale Permanente, prin poștă sau personal, 
pentru înscrierea în Registrul Electoral cu datele corespunzătoare ultimei adrese de domiciliu sau 
de reşedinţă din România. 

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi adresate misiunilor diplomatice sau oficiilor 
consulare din țara de reședință, acestea urmând să le redirecționeze în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data înregistrării, prin mijloace electronice și ulterior prin curier diplomatic la 
Autoritatea Electorală Permanentă.  

Art. 25. – (1) Operațiunile de actualizare a Registrului Electoral prevăzute la art. 23 și 24 
se efectuează de persoanele împuternicite prin ordin al președintelui Autorității Electorale 
Permanente în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării. 

(2) Cererile prevăzute la art. 23 și 24 se pot depune sau transmite Autorității Electorale 
Permanente până cel mai târziu cu 10 zile lucrătoare înaintea datei limită de tipărire a listelor 
electorale permanente. 

Art. 26. -  (1) Soluționarea întâmpinărilor împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a 
oricăror erori din Registrul Electoral se face, potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (3) și (4) din Legea 
nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele împuternicite prin 
ordin de președintele Autorității Electorale Permanente. 

 (2) Actualizarea Registrului Electoral ca urmare a admiterii întâmpinărilor sau a 
contestațiilor, prevăzute la alin. (1) se efectuează de către persoanele împuternicite prin ordin de 
președintele Autorității Electorale Permanente, pe baza documentelor oficiale prezentate de 
contestator, respectiv pe baza comunicărilor instanțelor judecătorești.  

 
Secțiunea 2. –Actualizarea Registrului secțiilor de votare din țară  

 
Art. 27. - (1) Actualizarea Registrului secțiilor de votare din țară se realizează, în 

condițiile prevăzute de art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, pe 
baza datelor și informațiilor furnizate prin SIEN de către persoanele autorizate de către primari. 

(2) În delimitarea unei secţii de votare pot fi incluse, după caz, unităţi administrativ-
teritoriale în integralitatea lor ori numai anumite localităţi componente ale acestora, artere întregi 
ori numai segmente ale acestora, imobile izolate ori grupate în diferite moduri.  

(3) Includerea în delimitare a altor elemente decât cele prevăzute la alin. (1) poate fi 
făcută numai în cazul în care în localitatea respectivă nu au fost atribuite tip şi/sau denumiri de 
arteră, numere administrative, ori acestea au fost realizate  necorespunzător. 
     Art. 28. – (1) Secţiile de votare trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

a) secțiile de votare nu pot depăși limitele unităţilor administrativ-teritoriale; 



b) secțiile de votare nu pot depăși limitele colegiilor uninominale pentru alegerea 
Camerei Deputaților; 

c) aceeași adresă a unui alegător nu poate fi arondată la mai multe secții de votare; 
d) numărul de alegători arondaţi unei secţii de votare nu poate depăși cifra de 2.000; 
e) distanța între sediul secției de votare și domiciliul/reședința alegătorului nu poate 

fi, de regulă, mai mare de 3 kilometri; 
f) raza teritorială a secției de votare trebuie să fie, de regulă, compactă; 
(2) Delimitarea secțiilor de votare trebuie să respecte următoarele cerințe: 
a) să utilizeze tipul şi denumirea oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, ale 

localităţilor componente sau ale satelor aparţinătoare, ale arterelor, ale numerelor administrative, 
ale numerelor şi/sau denumirilor blocurilor, cu respectarea nomenclatoarelor şi a codificărilor 
utilizate de către autorităţile şi instituţiile publice; 
 b) să utilizeze, pe cât posibil, indicativul de stare al arterelor, respectiv istoricul acestora; 
 c) să includă toate arterele existente, conform nomenclatorului stradal aprobat prin 
hotărâre a consiliului local;  

d) să includă toate arterele desființate care sunt menționate în actele de identitate sau în 
dovezile de reședință;  

 (3) Delimitarea secțiilor de votare se realizează utilizând următoarele niveluri: 
a) comună, oraș, municipiu; 
b) sector, în cazul municipiului București; 
c) localitate componentă, sat aparținător sau sat component; 
d) arteră; 
e) număr administrativ; 
f) număr/denumire imobil; 
g) număr/denumire scară; 
h) număr apartament. 
 
 

Secțiunea 3. – Actualizarea datelor privind arondarea alegătorilor la secțiile de 
votare 

 
Art. 29. – (1) Arondarea alegătorilor la secțiile de votare din țară se realizează în mod 

automat, prin SIEN, în cazul în care mențiunile privind domiciliul din actul de identitate sau 
mențiunile privind reședința din dovada de reședință sunt incluse în delimitările secțiilor de 
votare.  (2) În cazul în care mențiunile privind domiciliul din actul de identitate sau mențiunile 
privind reședința din dovada de reședință nu permit arondarea automată conform alin. (1), 
persoana autorizată de primar, asigură arondarea manuală a acestora în baza informațiilor 
deținute la nivelul primăriei, cu respectarea criteriilor prevăzute de art. 28. 

(3) Pentru aplicarea alin. (2) pot fi utilizate inclusiv următoarele categorii de date și 
informații: 

a)  datele şi informaţiile din Registrul agricol; 
b)  informaţiile din rolul fiscal privind contribuabilii persoane fizice; 
c)  datele din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d) evidențele serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor; 



e) planul urbanistic zonal. 
(4) În cazul în care informațiile prevăzute la alin. (2) sunt insuficiente pentru arondarea 

manuală a alegătorilor, aceștia vor fi arondați alfabetic la secțiile de votare cu respectarea 
criteriilor prevăzute de art. 28. 

(5) În cazul în care arondarea alegătorilor nu este posibilă potrivit alin. (1) și alin. (2)-(4), 
aceștia urmează a fi repartizați la prima secție de votare a localității respective. 

Art. 30. - Alegătorii înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în 
străinătate nu sunt arondați nici unei secții de votare. 

 
Secțiunea 4. -  Sarcinile autorităților publice privind actualizarea SIEN 

 
 Art. 30. – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne comunică Autorităţii Electorale Permanente, conform 
formatului și termenelor stabilite prin protocol, datele prevăzute la art. 13, cazurile de interzicere 
a exercitării drepturilor electorale și cazurile de punere sub interdicție.   

 Art. 31. -  Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
comunică Autorităţii Electorale Permanente, conform formatului și termenelor stabilite prin 
protocol, datele prevăzute la art. 14.   

Art. 32. -  Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie comunică Autorităţii Electorale 
Permanente, conform formatului și termenelor stabilite prin protocol, situaţia nominală a 
persoanelor care şi-au pierdut cetăţenia română. 

Art. 33. – (1) Persoanele autorizate de către primari asigură actualizarea în SIEN, a 
informațiilor privind cetățenii români cu drept de vot, precum și a informațiilor privind 
delimitarea, sediile și dotarea secțiilor de votare, conform prezentelor norme metodologice.   
 (2) Persoanele autorizate de către primari aprobă datele și informațiile din SIEN, până cel 
mai târziu cu 3 zile înaintea datei limită prevăzute de lege pentru tipărirea listelor electorale 
permanente, respectiv până cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei limită prevăzute de lege pentru 
tipărirea copiilor de pe listele electorale permanente. 
  

Capitolul IV. Contravenții și sancțiuni 
 

 Art. 34. – (1) Constituie contravenții, dacă acestea nu constituie infracțiuni, următoarele 
fapte: 

a) încălcarea prevederilor art. 8; 
b) nerespectarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (2); 
c) încălcarea prevederilor art. 28 alin. (1) lit. c); 
d) neaprobarea datelor și informațiilor din SIEN în termenul prevăzut de prezentele 

norme metodologice. 
 (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 2.500 la 5.000 de lei. 
 (3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de împuterniciții 
președintelui Autorității Electorale Permanente. 

(4) Dispoziţiile prezentului articol se completează ȋn mod corespunzător cu prevederile 
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 



 
Capitolul V. Dispoziții tranzitorii și finale 

 
Art. 35. -  Cheltuielile pentru achiziționarea certificatelor digitale calificate pentru 

persoanele autorizate de primari se suportă din bugetele locale. 
Art. 36.  - Prevederile art. 34 intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri.  
Art. 37. – Prezenta hotărâre intră în vigoare  în termen de 15 zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 


