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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea 

Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, 

selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale  

ale secţiilor de votare 

 

Având în vedere prevederile art. 114 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleșilor locali, precum și ale art. 110 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 

Electorale Permanente, 

 Văzând propunerile Grupului de lucru pentru coordonarea implementării și a 

gestionării Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului 

ilegal, 

Ținând cont de necesitatea funcționării în bune condiții a Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal,  

 În temeiul art. 104 alin. (1) și (2) și al art. 110 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, 

 

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I. – Anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 2 noiembrie 2015, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 

următorul cuprins: 

„(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură înregistrarea convorbirilor 

prevăzute la art. 18 alin. (4) şi art. 21 alin. (4).” 

2. La articolul 7, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(7) Persoanele declarate admise ca urmare a examinării prevăzute la alin. (2) sunt 

desemnate operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din localitatea 

de domiciliu sau reședință, după caz, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, care se 

comunică acestora până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării. 



(8) Operatorii de calculator prevăzuți la alin. (7) care nu au fost repartizați pe secții 

de votare vor fi prezenți în preziua și în ziua votării la sediile birourilor electorale de 

circumscripție. Aceștia îndeplinesc următoarele sarcini: 

a) acordă suport tehnic pentru remedierea disfuncționalităților SIMPV, sub 

coordonarea Serviciului de Telecomunicații Speciale; 

b) înlocuiesc, dacă este cazul, operatorii de calculator care nu-și pot îndeplini 

atribuțiile din motive întemeiate.” 

3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Operatorii de calculator exercită următoarele atribuții principale: ” 

4. La articolul 10 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a
1
) 

cu următorul cuprins: 

„a
1
) sunt prezenţi la testele privind funcționarea SIMPV organizate de Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale; ” 

5. La articolul 10, litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„b) sunt prezenți în secția de votare în preziua votării, de la ora 18.00 până la 

finalizarea activităţilor din ziua respectivă, precum şi în ziua votării de la ora 06.00 a zilei 

votării până la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării;” 

6. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(1) După validarea operațiunii de preluare în ADV a codului numeric personal al 

alegătorului care se prezintă la vot, SIMPV va semnala operatorilor de calculator din secțiile 

de votare unde alegătorii sunt înscriși în listele electorale permanente situațiile în care aceștia 

figurează că au fost înscrişi în SIMPV la alte secții de votare, decât unde au fost arondați 

conform domiciliului sau reședinței, după cum urmează: 

a) pentru secțiile de votare din țară, în interfața ADV va apărea mesajul „Alegătorul 

…………………………………… (se trec numele și prenumele) cu CNP 

…………………………………….. înscris în lista electorală permanentă la poziția ……………., 

figurează ca înscris în SIMPV la secția de votare nr. ………….., localitatea …………………. 

județul……………la ora ………….. (hh.mm).”.  

b) pentru secțiile de votare din străinătate, SIMPV va transmite mesajul „Alegătorul 

…………………………………… (se trec numele și prenumele) cu CNP 

…………………………………….. înscris în lista electorală permanentă la poziția ……………., 

figurează ca înscris în SIMPV la secția de votare nr. ………….., localitatea …………………. 

Statul ……………la ora ………….. (hh.mm).” 

7. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), 

cu următorul cuprins: 

„(3) Prevederile alin. (1) lit. a) și alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul 

cetățenilor Uniunii Europene înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare care 

votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă.” 

8. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 18. - (1) La alegerile locale generale, în cadrul operațiunii de verificare a 

codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau mai 

multe din următoarele mesaje: 



a) pentru  codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale 

permanente ale secției respective, mesajul va fi „Alegătorul …………………………………. (se 

trec numele și prenumele) cu CNP …………………………………….. este înscris în lista 

electorală permanentă a acestei secții de votare la poziția nr. ………”;  

b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani 

până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi „Persoana cu CNP .................................... nu a 

împlinit vârsta de 18 ani”; 

c) pentru codul numeric personal al persoanei care și-a pierdut drepturile electorale, 

mesajul va fi „Persoana …………………………………. (se trec numele și prenumele) cu CNP 

…………………………………….. figurează cu drepturile electorale interzise!”; 

d) pentru codul numeric personal  al alegătorului care figurează ca înscris deja în 

SIMPV, mesajul va fi „Alegătorul ……………………………………(se trec numele și 

prenumele) cu CNP …………………………………….. figurează că a fost înscris în SIMPV la 

secția de votare nr…… din localitatea ……………., județul……………………………………..., 

la ora…………”; 

e) pentru codul numeric personal  al alegătorului care se prezintă la vot la o altă 

secție de votare decât cea unde este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi 

„Alegătorul ……………………………………(se trec numele și prenumele) cu CNP 

…………………………………….. este înscris în lista electorală permanentă a secției de votare 

nr…… din localitatea ……………., județul……………………………………...”; 

f) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală 

permanentă, mesajul va fi „Persoana cu CNP .................................... nu este înscrisă în listele 

electorale permanente”. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operațiunea de preluare a codului numeric 

personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este validată automat, operatorul de 

calculator predând, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de 

votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului paginii și a poziției 

la care este înscris alegătorul. 

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) – f), operatorul de calculator are obligația 

de a preda, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și 

de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV.  

(4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), preşedintele biroului electoral al secţiei de 

votare va contacta, prin intermediul terminalului pus la dispoziție de către Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul 

figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în 

dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. 

(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) -  f), operatorul de calculator 

validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a 

prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a 

permite exercitarea dreptului de vot.  

(6) Prevederile alin. (1) – (5) se aplică în mod corespunzător în cazul cetățenilor 

Uniunii Europene înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare care votează în 

baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă. ” 

 



9. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Codurile numerice personale ale alegătorilor care formulează cereri de votare 

prin intermediul urnei speciale, aprobate de către președintele biroului electoral al secției de 

votare conform legii, sunt preluate prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată 

acestui scop în interfața ADV.” 

10. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 21. - (1) La alegerile parlamentare generale, în cadrul operațiunii de verificare 

a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau 

mai multe din următoarele mesaje: 

a) pentru  codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale 

permanente ale secției respective, mesajul va fi „Alegătorul …………………………………. (se 

trec numele și prenumele) cu CNP …………………………………….. este înscris în lista 

electorală permanentă a acestei secții de votare la poziția nr. ………”;  

b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani 

până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi „Persoana cu CNP .................................... nu a 

împlinit vârsta de 18 ani!”; 

c) pentru codul numeric personal al persoanei care și-a pierdut drepturile electorale, 

mesajul va fi „Persoana …………………………………. (se trec numele și prenumele) cu CNP 

…………………………………….. figurează cu drepturile electorale interzise!”; 

d) pentru codul numeric personal  al alegătorului care figurează că a fost înscris deja 

în SIMPV la același scrutin în țară, mesajul va fi „Alegătorul 

……………………………………(se trec numele și prenumele) cu CNP 

…………………………………….. figurează că a fost înscris în SIMPV la secția de votare 

nr…… din localitatea ……………., județul……………………………………..., la ora…………”; 

e) pentru codul numeric personal  al alegătorului care figurează că a fost înscris în 

SIMPV în străinătate mesajul va fi „Alegătorul ……………………………………(se trec numele 

și prenumele) cu CNP …………………………………….. figurează că a fost înscris în SIMPV 

la secția de votare nr…… din localitatea ……………., statul……………………………………..., 

la ora…………”. 

f) pentru codul numeric personal  al alegătorului care se prezintă la vot la o secție de 

votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi „Alegătorul 

……………………………………(se trec numele și prenumele) cu CNP 

…………………………………….. este înscris în lista electorală permanentă a secției de votare 

nr…… din localitatea ……………., județul……………………………………...”. 

g)  pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală 

permanentă, mesajul va fi „Persoana cu CNP .................................... nu este înscrisă în listele 

electorale permanente”. 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operațiunea de preluare a codului numeric 

personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este validată automat, operatorul de 

calculator predând, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de 

votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului paginii și a poziției 

la care este înscris alegătorul. 



(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) – g), operatorul de calculator are obligația 

de a preda, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și 

de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV. 

(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e), preşedintele biroului electoral al 

secţiei de votare va contacta, prin intermediul terminalului pus la dispoziție de către Serviciul 

de Telecomunicații Speciale, președintele biroului electoral al secției de votare unde 

alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a 

acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. 

 (5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) - g), operatorul de calculator 

validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a 

prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a 

permite exercitarea dreptului de vot.” 

 11. La articolul 22,  litera a) a alineatului  (1) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„a) pentru  codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele 

electorale permanente ale secției respective și nu și-a exercitat deja dreptul de vot, mesajul va 

fi „Alegătorul …………………………………. (se trec numele și prenumele) cu CNP 

…………………………………….. este înscris în listele electorale permanente ale acestei secții 

de votare la poziția nr. …”. ” 

12. La articolul 22,  alineatul  (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operațiunea de preluare a codului numeric 

personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este validată automat, operatorul de 

calculator predând, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de 

votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului paginii și a poziției 

la care este înscris alegătorul.” 

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Președinte 

Ana Maria Pătru 
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București,  

Nr.______/___________ 


