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TERMINOLOGIA UTILIZATĂ LA ALEGERILE PENTRU
AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
 Perioada electorală este intervalul de timp care începe la data intrării
în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor şi
care se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a rezultatului scrutinului. Perioada electorală cuprinde intervalul
de timp dintre data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind
stabilirea datei alegerilor şi data începerii campaniei electorale, campania
electorală, desfăşurarea efectivă a votării, numărarea şi centralizarea
voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor şi publicarea
rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. [art. 119
din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare]
 Buletine de vot nule sunt acele buletine de vot pe care nu a fost aplicată
ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal
aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila „VOTAT” sau la care
ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara patrulaterelor;
votul este valabil în cazul în care, deşi ştampila aplicată a depăşit limitele
patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă; buletinele de vot nule
nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. [art. 93 alin. (1) lit. i) din
Legea nr. 115/2015]
 Buletine de vot anulate reprezintă buletinele de vot neîntrebuinţate, prin
înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii „ANULAT” şi aplicarea
ştampilei de control a secţiei de votare; în cazul în care există pachete
intacte cu buletine de vot, menţiunea „ANULAT” se înscrie o singură dată
pe pachetul respectiv şi se aplică o singură dată ştampila de control a secţiei
de votare. Numărul acestor buletine se înscrie la pct. f) al procesului-verbal
privind consemnarea rezultatelor votării la nivelul secţiei de votare. [art.
93 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015]
 Listele electorale permanente1 cuprind alegătorii cu domiciliul sau
reşedinţa în România. Acestea cuprind: numele şi prenumele alegătorului,
codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, după caz, seria şi numărul
actului de identitate, numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei de
votare şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului. [art. 49 alin. (5) din
Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare]
1
A se vedea anexa nr. 1 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru
aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale şi
parlamentare.
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 Listele electorale complementare cuprind toţi cetăţenii Uniunii
Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Inspectoratului General
pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care
se întocmeşte lista. [art. 21 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]. Listele
electorale complementare cuprind în mod obligatoriu următoarele: numele
şi prenumele alegătorului, data şi locul naşterii, statul membru de origine,
adresa la care locuieşte în România, numărul circumscripţiei electorale.
[art. 22 alin. (1) din Legea nr. 115/2015].
 Copiile de pe listele electorale complementare2: copiile de pe listele
electorale complementare se înaintează de către primar, pe bază de procesverbal, în două exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu 3
zile înainte de data alegerilor şi cuprind: numele şi prenumele alegătorului,
data şi locul naşterii, statul membru de origine, adresa la care locuieşte în
România, numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei de votare şi
o rubrică destinată semnăturii alegătorului.
Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare, iar
celălalt este utilizat în ziua alegerilor. [art. 22 alin. (5) şi alin. (7) din
Legea nr. 115/2015].
 Listele electorale suplimentare3 cuprind următoarele categorii de
alegători:
persoanele cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia
electorală în care au loc alegeri şi care nu au solicitat înscrierea în
Registrul electoral cu adresa de reşedinţă. [art. 18 alin. (1) şi (4) din
Legea nr. 115/2015]
persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista electorală permanentă,
are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare respective şi nu face
parte dintre persoanele prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/2015.
[art. 18 alin. (5) şi art. 85 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 115/2015]
cetăţenii Uniunii Europene omişi din copia de pe lista electorală
complementară care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau
reşedinţa în raza teritorială a secţiei de votare respective, cu oricare dintre
documentele emise de Inspectoratul General pentru Imigrări sau cu unul
dintre următoarele documente:
2
A se vedea anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru
aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile
locale.
3
A se vedea anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru
aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale.
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a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română
în vigoare, privind titlul locativ, respectiv contractul de vânzarecumpărare, contractul de închiriere şi altele;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire
în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de
verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa
unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată,
pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la
lit. a) şi b);
d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul
figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural. [art. 23 alin. (3)
şi art. 24 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
 cetăţenii Uniunii Europene care îşi schimbă adresa la care locuiesc în
altă circumscripţie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală
complementară la biroul electoral al secţiei de votare şi care îşi exercită
dreptul de vot în circumscripţia electorală pe a cărei rază teritorială
locuiesc. [art. 24 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare,
precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu
menţinerea ordinii care votează la secţia de votare unde îşi îndeplinesc
atribuţiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială, iar în
cazul municipiului Bucureşti, dacă domiciliază în sectorul pentru care
se votează la secţia respectivă. [art. 87 din Legea nr. 115/2015].

MODALITATEA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A BIROULUI ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE
 Componenţa: Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt constituite
dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi 5 membri, în cazul secţiilor de
votare din comune şi oraşe, respectiv 9 membri, în cazul secţiilor de votare
din municipii şi din sectoarele municipiului Bucureşti. [art. 30 alin. (1)
din Legea nr. 115/2015]
 Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a
locţiitorului acestuia se face de către Autoritatea Electorală Permanentă,
în şedinţă publică, anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi
computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti
cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, pe funcţii, dintre persoanele
înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în
judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei
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de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite.
[art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 şi art. 15 alin. (2) din Legea
nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare]
 Birourile electorale ale secţiilor de votare se completează în prima
etapă cu reprezentanţii partidelor politice ori ai organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în
cel puţin una dintre Camerele Parlamentului care participă în alegeri, iar,
în cea de-a doua etapă, cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor
politice şi alianţelor electorale neparlamentare care participă la alegeri
în circumscripţia respectivă, în ordinea descrescătoare a numărului de
candidaţi propuşi. [art. 30 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 115/2015]
 Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii şi completării birourilor
electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral. [art. 1 alin. (5)
din anexa la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2H/28.03.2016]
 Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot. [art. 25
alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
 În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale
exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă
şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie.
Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau
penală, după caz. [art. 25 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]
 Candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul
al doilea inclusiv nu pot fi membri ai biroului electoral. [art. 44 din
Legea nr. 115/2015]
 Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru în două sau mai multe birouri
electorale. [art. 1 alin. (4) din anexa la Hotărârea Biroului Electoral
Central nr. 2H/28.03.2016]
 Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentanţii partidelor
politice sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care participă la alegeri în birourile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea
celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior,
până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar
şi în ziua alegerilor. [art. 43 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
 Birourile electorale ale secţiilor de votare lucrează legal în prezenţa
majorităţii membrilor.
 Şedinţele birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt conduse de
preşedinţi. În lipsa preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare,
atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său. [art. 4 alin. (1) şi
(2) din anexa la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2H/28.03.2016]
12
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 Membrii biroului electoral al secţiei de votare au obligaţia de a nu lipsi de
la activităţile acestuia. [art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) – (3) din Hotărârea
Biroului Electoral Central nr. 2H/28.03.2016]
 Birourile electorale ale secţiilor de votare adoptă hotărâri şi iau măsuri,
potrivit competenţei lor, numai cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
 Votul se exprimă deschis şi poate fi numai „pentru” sau „împotrivă” şi
va fi consemnat ca atare într-un proces-verbal. În caz de egalitate de
voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. [art. 9 alin. (1) – (3) din anexa la
Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2H/28.03.2016]
 Actele adoptate se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de
membrii care au participat la adoptarea lor. Lipsa semnăturilor unor membri
nu influenţează valabilitatea actului, dacă acesta a fost adoptat cu votul
majorităţii membrilor prezenţi constatat în procesul-verbal de şedinţă.
 Actele adoptate se aduc la cunoştinţă publică sub semnătura preşedintelui
biroului electoral, după caz, prin afişare la sediul propriu, prin comunicare
către părţile interesate, prin orice mijloc de publicitate, inclusiv prin
postare pe internet. [art. 9 alin. (4) – (6) din anexa la Hotărârea Biroului
Electoral Central nr. 2H/28.03.2016]
 Birourile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor,
contestaţiilor şi a altor cereri privind procesul electoral, precum şi a
hotărârilor adoptate şi a măsurilor dispuse. [art. 10 alin. (1) din anexa la
Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2H/28.03.2016]
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4 IUNIE 2016
PREZIUA ALEGERILOR
PRIMIREA LISTELOR ELECTORALE ŞI A MATERIALELOR
NECESARE DESFĂŞURĂRII PROCESULUI ELECTORAL
Aţi primit, pe bază de proces-verbal, următoarele:
un exemplar al listei electorale permanente
două exemplare ale copiei de pe lista electorală
complementară
formularele listelor electorale suplimentare
buletinele de vot
ştampilele cu menţiunea „VOTAT”
ştampila de control
tuş, tuşiere
timbrele autocolante
tipizatele proceselor-verbale de consemnare
a rezultatelor votării

Am primit










IMPORTANT: După primirea şi verificarea materialelor, trebuie să le
sigilaţi, acestea urmând a fi păstrate, până la transportul lor în localurile
secţiilor de votare, într-un singur spaţiu pus la dispoziţie de primar.

OPERAŢIUNI PREMERGĂTOARE ZILEI ALEGERILOR
[art. 81 alin. (3) şi (4) Legea nr. 115/2015]
În calitate de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare trebuie:
 să vă prezentaţi la sediul secţiei de votare la ora 18.00;
 să verificaţi calitatea de membru al biroului electoral al secţiei de votare
a locţiitorului şi a reprezentanţilor formaţiunilor politice, prezenţi la
sediul secţiei de votare, prin confruntarea datelor înscrise în procesulverbal de constituire sau de completare cu cele înscrise în actele de
identitate ale acestora;
 să verificaţi decizia prin care a fost desemnat operatorul de calculator,
prezent la sediul secţiei de votare, precum şi actul de identitate al acestuia
14

Ghidul preşedinţilor birourilor electorale

[art. 9 alin. (1) din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente
nr. 9/2015, cu modificările şi completările ulterioare];
 să afişaţi la sediul secţiei de votare, într-un loc vizibil, câte un buletin
de vot din fiecare categorie, vizat şi anulat, de către preşedintele
biroului electoral de circumscripţie;
 să dispuneţi măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii
operaţiunilor de votare;
 să vă asiguraţi că localul secţiei de votare posedă un număr suficient
de urne de vot şi cabine de vot, precum şi o urnă specială de vot;
 să vă asiguraţi de buna funcţionare a Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, prin
intermediul operatorului de calculator;
 să dispuneţi, unde este cazul, îndepărtarea materialelor de propagandă
electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare;
operaţiunea se va realiza prin persoanele desemnate de primar în
acest scop, în cel mult 2 ore de la comunicare;
 să dispuneţi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot;
 la plecare, să sigilaţi intrarea în localul de vot cu o bandă de hârtie pe
care aţi aplicat în prealabil ştampila de control.
IMPORTANT: Cabinele şi urnele de vot trebuie aşezate în aceeaşi
încăpere în care îşi desfăşoară activitatea preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare şi membrii acestuia. [art. 81 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
ESTE INTERZISĂ părăsirea localului de vot cu ştampila de control,
ştampile cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot sau liste electorale.

5 IUNIE 2016
ZIUA ALEGERILOR
PREGĂTIREA DESCHIDERII SECŢIEI DE VOTARE
INTERVALUL ORAR 0600 – 0700
În intervalul orar 0600 – 0700 trebuie să efectuaţi
următoarele operaţiuni, în ordinea de mai jos: [art. 82
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015]
să verificaţi în prezenţa celorlalţi membri ai biroului
electoral al secţiei de votare şi, după caz, a persoanelor
acreditate:
 urnele fixe

Realizat
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urna specială
existenţa listelor electorale
existenţa buletinelor de vot
ştampila de control








ştampilele cu menţiunea „VOTAT”





tuşierele





timbrele autocolante



 
să închideţi şi să sigilaţi urnele prin aplicarea ştampilei
de control, după încheierea operaţiunilor de mai sus
să consemnaţi în procesul-verbal de consemnare
a rezultatelor votării la nivelul secţiei de votare, în
prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei
de votare şi, după caz, a persoanelor acreditate:
numărul buletinelor de vot primite – pct. e;





numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” – pct. i.



să asiguraţi aplicarea ştampilei de control pe ultima
pagină a fiecărui buletin de vot, pe măsură ce
deschideţi pachetele sigilate cu buletinele de vot
să luaţi măsurile necesare pentru ca alegerile să
decurgă în bune condiţii, inclusiv în afara localului de
votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul
localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice
până la o distanţă de 500 m
să aduceţi la cunoştinţă publică măsurile dispuse,
prin afişare la loc vizibil şi, dacă acestea sunt de natură
administrativă, să le comunicaţi primarului unităţii
administrativ-teritoriale pentru a fi duse la îndeplinire









IMPORTANT: Începând cu ora 0600 şi terminând cu momentul
încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare
a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă,
persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale numai dacă
prezintă actul de identitate şi documentul de acreditare, care este valabil
şi în copie. [art. 2 alin. (5) din Hotărârea Biroului Electoral Central
nr. 15H/18.04.2016, modificată şi completată prin Hotărârea Biroului
Electoral Central nr. 22H/26.04.2016]
16
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 Prin persoane acreditate se înţelege: a) observatorii străini şi interni;
b) delegaţii mass-mediei străini şi români.
 Reprezentanţii mass-mediei români au acces în secţia de votare în
baza actului de identitate şi a legitimaţiei de jurnalist. [art. 3 din Hotărârea
Biroului Electoral Central nr. 15H/18.04.2016]
 Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea
şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a vă sesiza în scris
neregularităţile constatate.
 Persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit de
dumneavoastră.
 Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice
mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea
acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării,
îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
DESFĂŞURAREA VOTĂRII
INTERVALUL ORAR 0700 – 2100
 VOTAREA începe la ora 700 şi se încheie la ora 2100. Trebuie să afişaţi la
loc vizibil la sediul secţiei de votare ora la care începe, respectiv se încheie
votarea. [art. 84 din Legea nr. 115/2015 ]
 Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau
localitatea unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă sau în copia de
pe lista electorală complementară. [art. 85 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
ATENŢIE !
o Preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare,
precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu
menţinerea ordinii votează la secţia de votare unde îşi îndeplinesc
atribuţiile, dacă domiciliază sau au reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.
o Pentru municipiul Bucureşti, persoanele sus-menţionate votează la
secţia de votare unde îşi îndeplinesc atribuţiile numai dacă domiciliază
sau au reşedinţa în sectorul pentru care se votează în secţia
respectivă. În cazul în care nu domiciliază în sectorul respectiv, aceste
persoane vor vota la secţia de votare corespunzătoare domiciliului lor.
o Aceste persoane trebuie să fie înscrise de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare în lista suplimentară şi trebuie să fie
radiate din lista electorală permanentă existentă la secţia de votare în a
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cărei rază domiciliază, la solicitarea preşedintelui biroului electoral al
secţiei de votare, transmisă prin Sistemul informatic de monitorizare
a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. [art. 87 din Legea
nr. 115/2015]
o A se vedea şi menţiunile privind persoanele care pot fi înscrise în
listele electorale suplimentare, de la pagina 10.
 În afara membrilor biroului electoral al secţiei de votare, operatorilor de
calculator ai biroului electoral al secţiei de votare, candidaţilor, persoanelor
acreditate potrivit legii, precum şi reprezentanţilor mass-mediei români şi
străini, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de
votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.
[art. 83 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]
 Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor
însărcinate cu menţinerea ordinii, persoanelor acreditate şi operatorilor
de sondaj ai institutelor de sondare ai opiniei publice sau ai societăţilor
comerciale ori organizaţiilor neguvernamentale să poarte ecusoane, insigne
sau alte însemne de propagandă electorală. [art. 108 lit. t) din Legea
nr. 115/2015]
 În ziua votării, între orele 700 şi 2100, sunt interzise comercializarea sau
consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul
localului secţiei de votare. [art. 81 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]
 Pentru menţinerea ordinii în localul secţiei de votare şi în împrejurimile
acestuia, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are la dispoziţie
mijloacele de ordine necesare, puse la dispoziţie prin grija prefecţilor.
[art. 83 alin. (6) din Legea nr. 115/2015]
 În timpul operaţiunilor de votare se pot face întâmpinări cu privire
la aceste operaţiuni. Biroul electoral al secţiei de votare hotărăşte de
îndată asupra întâmpinărilor formulate. Împotriva soluţiei date cu ocazia
rezolvării întâmpinării se pot formula contestaţii în scris. Contestaţiile se
prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care eliberează
depunătorului o dovadă de primire.
VERIFICAREA IDENTITĂŢII ALEGĂTORULUI
[art. 85 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
 Alegătorii au acces în sala de vot în serii corespunzătoare numărului
cabinelor de vot.
 Fiecare alegător prezintă actul de identitate, respectiv documentul de
identitate, operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de
18
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votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în Sistemul
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului
ilegal. [art. 85 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
 Alegătorul are obligaţia de a prezenta un act de identitate valabil în ziua
votării.
Pentru cetăţenii români, în sensul legii, prin act de identitate se înţelege:
cartea de identitate;
cartea electronică de identitate;
cartea de identitate provizorie;
buletinul de identitate;
paşaportul diplomatic;
paşaportul diplomatic electronic;
paşaportul de serviciu;
paşaportul de serviciu electronic;
carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).
[art. 127 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
Cetăţenii Uniunii Europene îşi pot exercita dreptul de vot pe baza
oricărui document valabil care le atestă identitatea. [art. 127 alin. (2) din
Legea nr. 115/2015]
IMPORTANT: Candidaţii şi oricare alegător au dreptul să conteste
identitatea persoanei care se prezintă la vot. În acest caz, veţi stabili
identitatea prin orice mijloace legale. În cazul în care contestaţia este
întemeiată, trebuie să opriţi alegătorul să voteze, să consemnaţi faptul într-un
proces-verbal şi să sesizaţi situaţia autorităţilor poliţieneşti. [art. 88 din
Legea nr. 115/2015]
 În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă
sau în copia de pe lista electorală complementară existentă în secţia de votare
respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de
prevenire a votului ilegal semnalează dacă:
persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua
votării inclusiv;
persoana care s-a prezentat la vot şi-a pierdut drepturile electorale;
persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secţie de votare;
persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista electorală
permanentă şi are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare
respective nu a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral
cu adresa de reşedinţă;
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persoana care s-a prezentat la vot şi-a mai exercitat dreptul de vot la
acelaşi scrutin. [art. 85 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]
 În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin
intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, veţi proceda, după
caz, astfel:
veţi opri de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în
ziua votării şi persoana care şi-a pierdut drepturile electorale;
veţi îndruma alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat,
în cazul în care este arondat la altă secţie de votare;
veţi îndruma alegătorul să voteze la secţia de votare unde a fost arondat
conform reşedinţei, în cazul în care acesta face parte dintre persoanele
prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/20154;
veţi înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat
la vot, este omisă din lista electorală permanentă, are domiciliul în raza
teritorială a secţiei de votare respective şi nu face parte dintre persoanele
prevăzute la art. 18 alin. (1); în cazul în care persoana omisă este
înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă secţie de votare,
preşedintele biroului electoral al acelei secţii de votare va fi notificat de
către sistemul informatic în acest sens şi va radia persoana respectivă
din lista electorală permanentă; după ce alegătorul semnează în lista
electorală suplimentară îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu
menţiunea „VOTAT”;
veţi permite alegătorului care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege
şi este înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista
electorală complementară să voteze; în acest sens, după ce alegătorul
semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală
complementară îi încredinţaţi buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea
„VOTAT”. [art. 85 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]
 Deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite
sau nu exercitarea dreptului de vot se vor consemna în scris în Formularul
privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
[art. 22 alin. (7) din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015,
cu modificările şi completările ulterioare]
4
Art. 18. alin. (1): Până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului, cetăţenii cu
drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri pot
solicita primarului, pe baza actului de identitate, înscrierea în Registrul electoral cu adresa de
reşedinţă pentru scrutinul respectiv.
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

Modelul formularului privind consemnarea cazurilor
deosebite semnalate de SIMPV
Statul:
Localitatea:
Secţia de votare nr. ………………
Formular
pentru consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV
Nr.
crt.

Numele și prenumele
alegătorului

Codul numeric personal

Caz semnalat
de SIMPV*

Semnătura Decizia președintelui
operatorului
biroului electoral
de calculator al secției de votare**

Semnătura președintelui
biroului electoral
al secției de votare

1.
2.
3.
...
...
...

NOTE:
Constituie cazuri deosebite următoarele situaţii:
a) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot avea mai
puţin de 18 ani;
b) SIMPV a semnalat faptul că persoanei care s-a prezentat la vot i-a fost
interzisă exercitarea dreptului de vot;
c) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot este
arondată la altă secţie de votare;
d) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot figurează că a fost înscrisă în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la
vot şi de prevenire a votului ilegal şi la altă secţie de votare.
Se aplică ştampila de control a secţiei de votare.
* Se înscrie, după caz, una dintre următoarele menţiuni: „are mai puţin de 18 ani”, „fără
drept de vot”, „arondat la altă secţie de votare” sau „figurează deja în SIMPV”.
** Se înscrie, după caz, una dintre următoarele menţiuni: „poate să voteze” sau „nu poate
să voteze”.

IMPORTANT: Dacă veţi constata că un alegător, din motive bine
întemeiate, nu poate semna în copia de pe lista electorală permanentă, în lista
electorală suplimentară ori în copia de pe lista electorală complementară,
după caz, veţi face o menţiune în acestea, confirmată prin semnătura
dumneavoastră şi a încă unui membru al biroului electoral al secţiei de votare.
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ATENŢIE !
o Tableta nu părăseşte sediul secţiei de votare!
o Disfuncţionalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei
la vot şi de prevenire a votului ilegal nu poate determina suspendarea
sau întreruperea votării. În această situaţie, alegătorii prezintă actul
de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de
calculator sau membrului biroului electoral al secţiei de votare
desemnat de dumneavoastră, care consemnează pe suport electronic
sau de hârtie, după caz, codurile numerice personale ale alegătorilor şi
ora la care s-au prezentat la vot. Prevederile art. 85 alin. (4) – (12) din
Legea nr. 115/2015 se aplică în mod corespunzător.
o Dumneavoastră veţi consemna într-un proces-verbal durata
disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la
vot şi de prevenire a votului ilegal.
o Trebuie să notificaţi telefonic biroului electoral ierarhic superior
atât apariţia, cât şi încetarea disfuncţionalităţii Sistemului informatic
de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
[art. 86 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015].
o Metodologia care trebuie urmată în cazul disfuncţionalităţii Sistemului
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului
ilegal este reglementată de Hotărârea Autorităţii 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,
cu modificările şi completările ulterioare5.

5
Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 15/2016 pentru modificarea şi completarea
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, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente
nr. 9/2015.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

Modelul procesului-verbal pentru constatarea disfuncţionalităţii
Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire
a votului ilegal
Statul:
Localitatea:
Secţia de votare nr. …………..
PROCES-VERBAL
pentru constatarea disfuncţionalităţii Sistemului informatic
de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal
încheiat în data ……………..
Constatare și notificare
Nr.
crt.

Indicativ
disfuncționalitate*

Ora constatării

Ora notificării
Biroului electoral
de circumscripție

Remediere și notificare
Ora notificării
Centrului
de suport tehnic

Ora
remedierii

Ora notificării
Biroului electoral
de circumscripție

Ora notificării
Centrului
de suport tehnic

1.
2.
3.
...
...
...

Ora se va trece în format hh, mm.
* Indicativ disfuncţionalitate (Se va trece în tabel.):
A — defecţiune a terminalului informatic;
B — defecţiune a echipamentelor conexe terminalului informatic;
C — defecţiune a conexiunii la internet;
D — imposibilitatea de a accesa şi/sau de a efectua operaţiuni în interfaţa Sistemului
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
E — întârzieri mai mari de 2 minute în primirea mesajelor;
F — altele — se vor preciza în tabel.

Preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare
..........................................................

Operatorul de calculator
al secţiei de votare
................................................

(numele, prenumele, semnătura
şi ştampila de control)

(numele, prenumele şi semnătura)
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ÎNMÂNAREA BULETINULUI ŞI A ŞTAMPILEI DE VOT
[art. 85 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 115/2015]
 Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean, precum şi a
primarului, fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot. [art. 3 alin. (2)
din Legea nr. 115/2015]
 Dumneavoastră sau membrul biroului electoral al secţiei de votare desemnat
de dumneavoastră veţi încredinţa alegătorului, în baza semnăturii în lista
electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară:
buletinele de vot;
ştampila cu menţiunea „VOTAT”.
INTRAREA ÎN CABINA DE VOT ŞI EXERCITAREA
DREPTULUI DE VOT
[art. 90 din Legea nr. 115/2015]
 După ce alegătorul primeşte buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea
„VOTAT”, va intra în cabina de vot pentru a-şi exercita dreptul de vot.
 Alegătorii votează separat în cabine închise.
 Fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către
alegători în timpul exercitării dreptului de vot constituie contravenţie.
 Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează,
este interzisă.
 Dacă este cazul, puteţi lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina
de votare să nu se prelungească nejustificat.
IMPORTANT: Dacă alegătorul, din motive temeinice, constatate de
dumneavoastră, nu poate să voteze singur, acesta are dreptul să cheme în
cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Însoţitorul nu poate
fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei
de votare sau al candidaţilor.
INTRODUCEREA BULETINULUI DE VOT ÎN URNĂ,
ÎNMÂNAREA UNUI NOU BULETIN DE VOT ÎN CAZUL
NERESPECTĂRII SECRETULUI VOTULUI
[art. 85 alin. (10) din Legea nr. 115/2015]
 După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina
albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în
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urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greşită a buletinului de vot nu
atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.
 În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului
nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o
singură dată, un nou buletin de vot.
 În acest caz, reţineţi şi anulaţi buletinul de vot iniţial, urmând să faceţi
menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal privind consemnarea
rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2016.
RESTITUIREA ŞTAMPILEI DE VOT, APLICAREA ŞTAMPILEI
SAU TIMBRULUI AUTOCOLANT, RESTITUIREA ACTULUI DE
IDENTITATE, PĂRĂSIREA SECŢIEI DE VOTARE
[art. 85 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 115/2015]
 Alegătorul vă va restitui ştampila cu menţiunea „VOTAT”.
 Aplicaţi pe actul de identitate al alegătorului ştampila cu menţiunea
„VOTAT” şi înscrieţi data scrutinului sau, după caz, aplicaţi pe cartea de
identitate un timbru autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi înscrieţi data
scrutinului.
 Restituiţi alegătorului actul/cartea de identitate. Alegătorul va părăsi
secţia de votare.
VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
[art. 91 din Legea nr. 115/2015, Hotărârea Biroului Electoral Central
nr. 17H/20.04.2016, Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 18H/20.04.2016]
 Pot vota prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de alegători:
1. Persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, la
cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă
starea de sănătate sau de invaliditate.
Cererea de votare prin intermediul urnei speciale poate fi depusă
prin orice mijloace, trebuie datată şi semnată olograf şi va cuprinde
numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa,
seria şi numărul actului de identitate.
Aceştia pot depune cereri numai la secţia de votare la care este arondat
imobilul unde solicită să se deplaseze urna specială, sub condiţia de a
avea domiciliul sau reşedinţa în localitatea sau sectorul municipiului
Bucureşti în care se află secţia de votare.
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Pot depune cereri şi alegătorii care, la data scrutinului, sunt internaţi
într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane
vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private.
IMPORTANT: Dacă se solicită exercitarea dreptului de vot prin
intermediul urnei speciale de mai mult de 200 de persoane internate într-o
unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte
asemenea aşezăminte sociale publice sau private, cererile pot fi depuse, cel
mai târziu în preziua votării, până la ora 2000, la mai multe secţii de votare din
localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin decizie a biroului
electoral de circumscripţie a unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se
află imobilul unde acestea sunt internate, sau a biroului electoral al sectorului
municipiului Bucureşti, după caz.
Pot depune cereri şi cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în aceeaşi situaţie,
sub condiţia îndeplinirii, după caz, a cerinţelor prevăzute de art. 21
alin. (1), art. 23 alin. (1) sau art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015.
Cererile se aprobă de către preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare.
Pentru soluţionarea cererilor, veţi analiza orice acte medicale sau alte
acte oficiale anexate în copie cererii de exercitare a dreptului la vot prin
intermediul urnei speciale din care să rezulte că persoanele respective
sunt netransportabile, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod
expres sintagma „persoană netransportabilă”.
Puteţi să întreprindeţi şi alte verificări, apelând la orice mijloace
de informare, în cazul în care în înscrisurile anexate cererii se
precizează doar un cod de boală sau de invaliditate, urmând ca pe
baza acestor informaţii să apreciaţi, în măsura posibilului pentru o
persoană informată în mod rezonabil, asupra compatibilităţii bolii
cu posibilitatea de autodeplasare a alegătorului. [art. 1 şi art. 2 din
Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 17H/20.04.2016]
O echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral se va
deplasa cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă
cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se află
alegătorul, pentru a se efectua votarea.
Votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal
de dumneavoastră de pe lista electorală permanentă, copia listei
electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente la
secţia respectivă.
Veţi semna şi veţi ştampila extrasul.
Veţi lua măsuri ca persoanele cuprinse în aceste extrase să fie radiate
din celelalte liste existente la secţie.
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Veţi lua măsuri pentru preînregistrarea în Sistemul informatic
de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal a
codurilor numerice personale ale alegătorilor care au formulat cerere
pentru a vota prin intermediul urnei speciale, urmând ca acestea să fie
înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei care
s-a deplasat cu urna specială, pe baza semnăturilor în extrasul de pe
pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare
sau de pe lista suplimentară existente la secţia respectivă, după caz.
[art. 91 din Legea nr. 115/2015]
ATENŢIE !
o Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de votare să
se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la
secţia de votare potrivit legii, veţi solicita operatorului să verifice dacă
persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi.
2. Persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă
sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar
care nu şi-au pierdut drepturile electorale şi care au domiciliul sau
reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială, iar în cazul municipiului
Bucureşti, în sectorul pe raza căruia se află penitenciarul sau locul
de deţinere. [art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral Central
nr. 18H/20.04.2016]
Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris de
aceste persoane, se datează şi se semnează olograf şi vor cuprinde
numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, domiciliul,
seria şi numărul actului de identitate. Cererile se depun la directorii
penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere, cel mai târziu în preziua
votării.
Directorul penitenciarului sau al locului de deţinere asigură depunerea
cererilor întocmite la biroul electoral al secţiei de votare în a
cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deţinere
respectiv, cel mai târziu în ziua votării, până la ora 1000.
IMPORTANT: În cazul în care într-un penitenciar se solicită exercitarea
dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 200 de
persoane aflate în detenţie, cererile de votare prin intermediul urnei speciale
pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, până la ora 2000, la mai
multe secţii de votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite
prin decizie a biroului electoral de circumscripţie a unităţii administrativteritoriale pe raza căreia se află penitenciarul, sau a biroului electoral al
sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
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În ziua votării, echipa biroului electoral al secţiei de votare se
deplasează cu urna specială şi cu o ştampilă cu menţiunea
„VOTAT”, buletine de vot şi timbre autocolante necesare pentru a
se efectua votarea în spaţiul anume amenajat pentru votare din cadrul
penitenciarului sau al locului de detenţie, care trebuie să beneficieze
de dotări minime pentru asigurarea secretului votului.
Persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau
persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate pot vota
numai în baza unui act sau document de identitate valabil6.
Veţi dispune aceleaşi măsuri ca în cazul persoanelor netransportabile
din cauză de boală sau invaliditate [art. 91 alin. (1) – (2) şi alin. (4) –
(5) din Legea nr. 115/2015]
3. Persoanele asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu,
care formulează o cerere în acest sens către biroul electoral al secţiei de votare
la care sunt arondate potrivit domiciliului. [art. 2 din Hotărârea Biroului
Electoral Central nr. 18H/20.04.2016]
Cererea trebuie însoţită de o copie a hotărârii judecătoreşti în baza
căreia s-a dispus măsura arestului la domiciliu.
Veţi dispune aceleaşi măsuri ca în cazul persoanelor netransportabile
din cauză de boală sau invaliditate. [art. 91 alin. (1) – (2) şi alin. (4) –
(5) din Legea nr. 115/2015]
IMPORTANT: În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă
specială.
Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la
respectiva secţie de votare.
Aveţi obligaţia de a dispune măsurile necesare, astfel încât la ora
încheierii votării, respectiv ora 2100, urna specială să se afle în sediul biroului
electoral al secţiei de votare.
SUSPENDAREA VOTĂRII
[art. 89 din Legea nr. 115/2015]
 Puteţi suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu
poate depăşi o oră şi trebuie anunţată prin afişare la uşa localului de vot
cu cel puţin o oră înainte.
6
În acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de detenţie, după caz, îi eliberează
temporar, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul sau documentul de identitate valabil
aflat în dosarul individual.
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 Durata tuturor suspendărilor nu poate depăşi două ore.
 În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot
şi celelalte documente şi materiale ale biroului electoral al secţiei de
votare vor rămâne sub pază permanentă.
 În timpul suspendării membrii biroului nu pot părăsi sala de votare
în acelaşi timp.
 Candidaţii şi persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligaţi
să părăsească sala de votare pe timpul suspendării operaţiunilor.
ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[art. 92 din Legea nr. 115/2015]
 La ora 2100 declaraţi votarea încheiată şi dispuneţi închiderea localului
secţiei de vot.
 La ora 2100 urna specială trebuie să se afle în localul secţiei de vot.
IMPORTANT: Alegătorii care la ora 2100 se află în localul secţiei de
vot pot să îşi exercite dreptul de vot.
OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[art. 93 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
După încheierea votării şi închiderea sălii unde se votează,
dumneavoastră, în prezenţa membrilor biroului electoral, Realizat
trebuie:
 să verificaţi starea sigiliilor de pe urnele de votare;

 să sigilaţi fanta urnelor de votare;

 să introduceţi ştampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un

plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a
secţiei de votare;
ATENŢIE !
Dispariţia uneia sau mai multor ştampile de vot se consemnează la pct. i) al procesului-verbal de consemnare a rezultatelor
votării pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
din anul 2016.

 să anulaţi buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea
pe diagonala primei pagini a menţiunii „ANULAT”, şi să
aplicaţi ştampila de control a secţiei de votare;
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 să înscrieţi menţiunea „ANULAT”, o singură dată, pe fiecare
dintre pachetele cu buletine de vot intacte, în cazul în care
acestea există, şi să aplicaţi ştampila de control a secţiei de
votare;
 să stabiliţi numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
 să stabiliţi numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale
existente în secţia de votare;
 să stabiliţi numărul total al alegătorilor care s-au prezentat
la urne;
 să desigilaţi urnele, una câte una, şi să număraţi voturile
găsite în acestea;
 să evidenţiaţi separat voturile valabil exprimate, respectiv
voturile nule pentru consiliul local, primar, consiliul judeţean
sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi
primarul general al municipiului Bucureşti;
IMPORTANT: Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
 să deschideţi fiecare buletin de vot şi să citiţi cu voce tare
lista de candidaţi care a fost votată sau, după caz, numele şi
prenumele candidatului independent ori numele şi prenumele
candidatului pentru funcţia de primar care a fost votat şi să
arătaţi buletinul de vot celor prezenţi;
 buletinele de vot deschise sunt selectate în funcţie de consiliul local, primar, consiliul judeţean şi, după caz, în funcţie
de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de primarul
general al municipiului Bucureşti, sunt aşezate în funcţie de
partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi de
candidaţi independenţi şi sunt numărate şi legate separat;
 să desemnaţi un membru al biroului electoral al secţiei de
votare care va consemna rezultatul votului în tabele separate
pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, respectiv
pentru primar;
 în cazul municipiului Bucureşti, se întocmeşte şi un tabel
distinct pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
precum şi unul pentru primarul general al municipiului
Bucureşti;
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 dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenţi şi candidaţi,
aceştia au dreptul să întocmească şi ei un tabel;
 în tabelele sus-menţionate se înscriu şi numărul total al
votanţilor, numărul total al voturilor nule, listele de candidaţi
sau, după caz, numele şi prenumele candidaţilor independenţi
şi numele şi prenumele candidaţilor pentru funcţia de primar,
precum şi numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare.
Tabelele astfel întocmite sunt instrumente de lucru pentru
completarea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor
votării pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
din anul 2016.
IMPORTANT: Deschiderea urnelor se face numai în prezenţa membrilor
biroului electoral al secţiei de votare şi, după caz, a persoanelor care au
dreptul să asiste la votare.
La numărarea voturilor pot participa, ca delegaţi, reprezentanţii tuturor
partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au participat la alegeri şi
nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare, care au fost
acreditaţi. [art. 93 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
ATENŢIE !
o A nu se confunda buletinele de vot nule cu buletinele de vot anulate.
BULETINE DE VOT
NULE

BULETINE DE VOT ANULATE

Buletinele de vot pe
care nu a fost aplicată
ştampila de control a
secţiei de votare.

Buletinele de vot anulate de către preşedintele
biroului electoral de circumscripţie care sunt
afişate la sediul secţiei de votare într-un loc
vizibil, în ziua premergătoare alegerilor.

Buletinele de vot de alt Buletinul de vot vizat şi anulat de către de
model decât cel legal preşedintele Biroului Electoral Central, ce
aprobat.
urmează a fi afişat pe site-ul acestei instituţii.
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Buletinele de vot pe
care nu a fost aplicată
ştampila cu menţiunea
„VOTAT”.

Buletinele
de
vot
la care ştampila cu
menţiunea „VOTAT”
este aplicată pe mai
multe patrulatere sau
în afara acestora.

Buletinele de vot neîntrebuinţate, anulate de
către preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare prin înscrierea pe diagonala primei
pagini a menţiunii „ANULAT” şi prin aplicarea
ştampilei de control a secţiei de votare; în cazul
în care există pachete cu buletine de vot intacte,
menţiunea „ANULAT” se aplică o singură dată
pe pachetul respectiv.
Buletinul de vot anulat de către preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare şi reţinut de
acesta, în cazul în care alegătorul solicită un nou
buletin de vot dacă buletinul de vot utilizat s-a
deschis în aşa fel încât secretul votului nu mai
este asigurat.

o Votul este valabil exprimat:
în cazul în care, deşi ştampila cu menţiunea „VOTAT” aplicată a depăşit
limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă;
în cazul în care tuşul s-a imprimat şi pe cealaltă parte a foii pe care a fost
aplicată ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
în situaţia în care ştampila cu menţiunea „VOTAT” a fost aplicată de
mai multe ori în acelaşi patrulater sau atât într-un patrulater, cât şi în
afara oricărui alt patrulater.
Efectuarea de ştersături sau acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu
atrage nulitatea acestora.
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EXEMPLE DE BULETINE DE VOT NULE

*) Se înscrie denumirea judeţului, iar în cazul municipiului Bucureşti sau al sectoarelor
municipiului Bucureşti se înscrie „MUNICIPIUL BUCUREŞTI”.
**) În cazul primarului general al municipiului Bucureşti, în loc de sintagma „P” se înscrie
sintagma „P.G.”
***) În cazul primarului general al municipiului Bucureşti, în loc de sintagma „PRIMARULUI”
se înscrie sintagma „PRIMARULUI GENERAL”.
****) Se înscrie data scrutinului.
*****) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a fost stabilit prin ordin al
prefectului, iar în cazul municipiului Bucureşti se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum a
fost stabilit prin hotărâre a Guvernului.
******) Se înscrie, după caz, denumirea municipiului, a oraşului, a comunei sau numărul
sectorului. În cazul municipiului Bucureşti această rubrică se elimină.

Buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control
a secţiei de votare7.

*******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:
— numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;
— denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”, urmată de numele şi
prenumele acestuia;
— pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

Buletinele de vot pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT”
a fost aplicată în exteriorul patrulaterelor.
7

Ştampila de control se aplică pe ultima pagină a buletinului de vot.
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*******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:
— numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;
— denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”, urmată de numele şi
prenumele acestuia;
— pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

Buletinele de vot pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT”
atinge două sau mai multe patrulatere.

Buletinele de vot de alt model decât cel legal aprobat.
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*******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:
— numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;
— denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”, urmată de numele şi
prenumele acestuia;
— pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

Buletinele de vot pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT” a fost aplicată în
două sau mai multe patrulatere, chiar dacă unele ştampile au fost tăiate, anulate
de alegător.

*******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:
— numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;
— denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”, urmată de numele şi
prenumele acestuia;
— pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

Buletinele de vot pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT” a fost aplicată în
două sau mai multe patrulatere, iar pe buletinul de vot sunt înscrise diverse
menţiuni ale alegătorului (votul este considerat nul indiferent de menţiunile
înscrise pe buletinul de vot).
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*******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:
— numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;
— denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”, urmată de numele şi
prenumele acestuia;
— pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

Buletinele de vot pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT” are alt model
decât cel legal acceptat.

*******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:
— numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;
— denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”, urmată de numele şi
prenumele acestuia;
— pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

Buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea „VOTAT”
în vreun patrulater.
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EXEMPLE DE BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE

*******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:
— numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;
— denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”, urmată de numele şi
prenumele acestuia;
— pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

*******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:
— numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;
— denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”, urmată de numele şi
prenumele acestuia;
— pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

Cele pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul
unui singur patrulater.
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*******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:
— numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;
— denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”, urmată de numele şi
prenumele acestuia;
— pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

Cele pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT” depăşeşte limitele patrulaterului,
dar opţiunea alegătorului este evidentă.

*******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:
— numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;
— denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”, urmată de numele şi
prenumele acestuia;
— pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

Cele pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui
patrulater, dar pe buletinul de vot sunt înscrise diverse menţiuni ale alegătorului
(votul este considerat valabil indiferent de menţiunile înscrise pe buletin).
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*******) Pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale şi candidat independent se înscriu următoarele:
— numărul de ordine pe buletinul de vot, rezultat din tragerea la sorţi a ordinii pe buletinul de vot;
— denumirea partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma „candidat independent”, urmată de numele şi
prenumele acestuia;
— pagina din buletinul de vot în care a fost înscris.

Cele pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui
patrulater, dar pe buletinul de vot alegătorul a mai aplicat una sau mai multe
ştampile fără să atingă vreun alt patrulater.
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COMPLETAREA PROCESELOR-VERBALE PRIVIND
CONSEMNAREA REZULTATELOR VOTĂRII PENTRU
ALEGEREA AUTORITĂŢILOR AMINISTRAŢIEI PUBLICE
LOCALE DIN ANUL 2016
 După numărarea voturilor, veţi încheia separat, pentru consiliul local,
pentru consiliul judeţean, precum şi pentru primar, câte un procesverbal, în două exemplare.
 În municipiul Bucureşti, veţi încheia, separat pentru consiliul local
de sector, pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru
primarul de sector, respectiv pentru primarul general al municipiului
Bucureşti, câte un proces-verbal, în două exemplare. [art. 94 alin. (1)
şi (2) din Legea nr. 115/2015 şi art. 1 alin. (1) şi (2) din Hotărârea
Biroului Electoral Central nr. 21H/26.04.2016]
 Veţi asigura verificarea electronică a datelor care urmează a fi
consemnate în procesele-verbale, cu sprijinul operatorului de calculator
al biroului electoral al secţiei de votare8. [art. 2 lit. a) din Hotărârea
Biroului Electoral Central nr. 21H/26.04.2016]
 Veţi verifica dacă denumirile partidelor politice, alianţelor politice,
alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi numele
şi prenumele candidaţilor independenţi, înscrise în machetele
personalizate ale proceselor-verbale, corespund cu cele înscrise în
buletinele de vot utilizate în secţia de votare.
 Veţi asigura înscrierea corectă în procesele-verbale a voturilor
valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
şi candidat independent, în conformitate cu rezultatele numărării
voturilor.

8
Datele vor fi înscrise în aplicaţia informatică special destinată acestui scop, instalată pe
tableta pusă la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; aplicaţia informatică
menţionată va asigura verificarea îndeplinirii corelaţiilor legale dintre datele care urmează a
fi înscrise în procesele-verbale (cheile legale de control) şi va semnala eventualele erori sau
neconcordanţe care trebuie corectate/remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale
cu respectarea corelaţiilor prevăzute de lege.
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EXEMPLU DE COMPLETARE A UNUI PROCES-VERBAL9
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9
Modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru PRIMAR la
alegerile locale, potrivit Anexei nr. 2 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru
aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale.
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J1XPăUXOYRWXULORUYDODELOH[SULPDWHREĠLQXWHGHILHFDUH&$1','$7ODIXQFĠLDGH35,0$5
'HQXPLUHDSDUWLGXOXLRUJDQL]DĠLHL
FHWăĠHQLORUDSDUĠLQkQGPLQRULWăĠLORU
1U 1UGHYRWXULYDODELO
1XPHOHúLSUHQXPHOH
QDĠLRQDOHDOLDQĠHLSROLWLFHDOLDQĠHL
FUW H[SULPDWHREĠLQXWH
FDQGLGDWXOXL 
HOHFWRUDOHVDXPHQĠLXQHD
³&DQGLGDWLQGHSHQGHQW´






  








  








  








  








  








  








  








  








  








  








  








  








  








  








  




 ÌQ RUGLQHD UH]XOWDWă GLQ WUDJHUHD OD VRUĠL FRQIRUP DUW  DOLQ   úL   GLQ /HJHD QU  SHQWUX DOHJHUHD
DXWRULWăĠLORUDGPLQLVWUDĠLHLSXEOLFHORFDOHSHQWUXPRGLILFDUHD/HJLLDGPLQLVWUDĠLHLSXEOLFHORFDOHQUSUHFXPúL
SHQWUXPRGLILFDUHDúLFRPSOHWDUHD/HJLLQUSULYLQG6WDWXWXODOHúLORUORFDOL
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1XPHOHúLSUHQXPHOH
FDQGLGDWXOXL 




'HQXPLUHDSDUWLGXOXLRUJDQL]DĠLHL
FHWăĠHQLORUDSDUĠLQkQGPLQRULWăĠLORU
QDĠLRQDOHDOLDQĠHLSROLWLFHDOLDQĠHL
HOHFWRUDOHVDXPHQĠLXQHD
³&DQGLGDWLQGHSHQGHQW´
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 ÌQRUGLQHDUH]XOWDWăGLQWUDJHUHDODVRUĠLFRQIRUPDUWDOLQ  úL  GLQ/HJHDQUSHQWUXDOHJHUHD
DXWRULWăĠLORUDGPLQLVWUDĠLHLSXEOLFHORFDOHSHQWUXPRGLILFDUHD/HJLLDGPLQLVWUDĠLHLSXEOLFHORFDOHQUSUHFXPúL
SHQWUXPRGLILFDUHDúLFRPSOHWDUHD/HJLLQUSULYLQG6WDWXWXODOHúLORUORFDOL
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1XPHOHúLSUHQXPHOH
FDQGLGDWXOXL 





'HQXPLUHDSDUWLGXOXLRUJDQL]DĠLHL
FHWăĠHQLORUDSDUĠLQkQGPLQRULWăĠLORU
QDĠLRQDOHDOLDQĠHLSROLWLFHDOLDQĠHL
HOHFWRUDOHVDXPHQĠLXQHD
³&DQGLGDWLQGHSHQGHQW´
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 ÌQ RUGLQHD UH]XOWDWă GLQ WUDJHUHD OD VRUĠL FRQIRUP DUW  DOLQ   úL   GLQ /HJHD QU  SHQWUX DOHJHUHD
DXWRULWăĠLORUDGPLQLVWUDĠLHLSXEOLFHORFDOHSHQWUXPRGLILFDUHD/HJLLDGPLQLVWUDĠLHLSXEOLFHORFDOHQUSUHFXPúL
SHQWUXPRGLILFDUHDúLFRPSOHWDUHD/HJLLQUSULYLQG6WDWXWXODOHúLORUORFDOL
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1XPHOHúLSUHQXPHOH
FDQGLGDWXOXL 

'HQXPLUHDSDUWLGXOXLRUJDQL]DĠLHL
FHWăĠHQLORUDSDUĠLQkQGPLQRULWăĠLORU
QDĠLRQDOHDOLDQĠHLSROLWLFHDOLDQĠHL
HOHFWRUDOHVDXPHQĠLXQHD
³&DQGLGDWLQGHSHQGHQW´
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 ÌQRUGLQHDUH]XOWDWăGLQWUDJHUHDODVRUĠLFRQIRUPDUWDOLQ  úL  GLQ/HJHDQUSHQWUXDOHJHUHD
DXWRULWăĠLORUDGPLQLVWUDĠLHLSXEOLFHORFDOHSHQWUXPRGLILFDUHD/HJLLDGPLQLVWUDĠLHLSXEOLFHORFDOHQUSUHFXPúL
SHQWUXPRGLILFDUHDúLFRPSOHWDUHD/HJLLQUSULYLQG6WDWXWXODOHúLORUORFDOL
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K([SXQHUHDSHVFXUWDvQWkPSLQăULORUIRUPXODWH܈LDPRGXOXLGHVROX܊LRQDUHDDFHVWRUDSUHFXP܈L
DFRQWHVWD܊LLORUvQDLQWDWHELURXOXLHOHFWRUDOGHFLUFXPVFULS܊LH
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Semnătura,
Numele Юi prenumele
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/RF܊LLWRUXOSUH܈HGLQWHOXL
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Эtampila secаiei de votare,
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ATENŢIE!
o La pct. a trebuie să consemnaţi numărul total al alegătorilor prevăzut în
listele electorale existente în secţia de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2
+ pct. a3 + pct. a4).
o Pentru a nu avea greşeli la consemnarea numărului total al alegătorilor
care s-au prezentat la urne, trebuie să număraţi şi să consemnaţi cu
atenţie la punctele b1, b2, b3 şi b4 şi apoi să calculaţi suma acestora
(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4).
o Trebuie să fiţi atenţi la numărarea semnăturilor alegătorilor din lista
electorală permanentă care s-au prezentat la urne. (b1)
o Trebuie să fiţi atenţi la numărarea semnăturilor alegătorilor din copia
de pe lista electorală complementară care s-au prezentat la urne. (b2)
o Trebuie să fiţi atenţi la numărarea semnăturilor alegătorilor care s-au
prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare. (b3)
o Trebuie să fiţi atenţi la numărarea semnăturilor alegătorilor care s-au
prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială. (b4)
o Trebuie acordată o atenţie deosebită în completarea numărului de
voturi valabil exprimate (pct. c = suma voturilor valabil exprimate
la pct. g).
o La pct. d) se completează numărul voturilor nule.
o La pct. e) se completează numărul buletinelor de vot primite.
o La pct. f) se completează numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate
şi anulate.
o La pct. g) trebuie acordată o atenţie deosebită la numărarea şi
completarea numărului de voturi valabil exprimate, obţinute de fiecare
candidat.
o La pct. h) se expun, pe scurt, întâmpinările formulate şi modul de
soluţionare a acestora, precum şi contestaţiile înaintate biroului
electoral de circumscripţie.
o La pct. i) trebuie consemnate următoarele:
– starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării: dacă sunt intacte sau
dacă au fost distruse.
– numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” la începerea votării.
IMPORTANT: Verificaţi de mai multe ori datele pe care trebuie să le
înscrieţi în procesul-verbal, utilizând cheile de control.
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EXEMPLE DE GREŞELI ÎN PROCESELE-VERBALE:

Lipsa semnăturii preşedintelui biroului electoral al
secţiei de votare şi a ştampilei de control a biroului
electoral al secţiei de votare
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Lipsa ştampilei de control a biroului electoral al secţiei
de votare
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Câmpuri necompletate în procesul-verbal la pct. a) şi
pct. b1)
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Lipsa menţiunii privind numărul ştampilelor cu
menţiunea „VOTAT” la începerea votării şi a stării
sigiliilor

51

Reglementări privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016

Modificări realizate la pct. a) fără să fie însoţite de
semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de
votare şi ştampila de control a secţiei de votare
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Modificări realizate la pct. c) şi la pct. f) fără să fie
însoţite fiecare de semnătura preşedintelui biroului
electoral al secţiei de votare şi ştampila de control a
secţiei de votare
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[art. 94 alin. (4) – (6) din Legea nr. 115/2015]
După completarea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării trebuie să efectuaţi
Realizat
următoarele operaţiuni:
 să semnaţi, împreună cu ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, procesele-verbale de

consemnare a rezultatelor votării şi să aplicaţi ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare;
IMPORTANT: Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare pe procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
din anul 2016 nu influenţează valabilitatea acestora.
 procesele-verbale pot fi semnate olograf pe fiecare pagină, cu respectarea condiţiei 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 [art. 1 alin. (3) din Hotărârea Biroului Electoral Central
nr. 21H/26.04.2016];

 să menţionaţi motivele care au împiedicat semnarea proceselor-verbale de către unii dintre membrii
biroului electoral al secţiei de votare, dacă este cazul;
 să asiguraţi transmiterea electronică a datelor înscrise în cele trei procese-verbale întocmite (patru

în cazul municipiului Bucureşti) către Biroul Electoral Central, cu sprijinul operatorului de calculator
al biroului electoral al secţiei de votare [art. 2 lit. e) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.
21H/26.04.2016];
 să afişaţi la loc vizibil la sediul biroului electoral al secţiei de votare un exemplar al procesului-verbal;

 să eliberaţi membrilor biroului electoral al secţiei de votare o copie de pe fiecare proces-verbal, la

cererea scrisă a acestora, formulată înainte de întocmirea procesului-verbal [art. 94 alin. (6) din
Legea nr. 115/2015];

OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ COMPLETAREA
PROCESELOR-VERBALE DE CONSEMNARE A REZULTATELOR VOTĂRII PENTRU
ALEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2016
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 să soluţionaţi, de îndată, întâmpinările privind operaţiunile de deschidere a urnelor, de numărare şi
totalizare a voturilor, precum şi de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale [art. 95 din
Legea nr. 115/2015];
 să eliberaţi depunătorului o dovadă de primire a contestaţiei formulate împotriva soluţiei date cu
ocazia rezolvării întâmpinării, dacă este cazul;
 să alcătuiţi câte un dosar distinct pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, respectiv pentru
primar (pentru consiliul local de sector, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, primarul de sector,
respectiv pentru primarul general al municipiului Bucureşti), care să cuprindă: cele două exemplare ale
proceselor-verbale, contestaţiile formulate, precum şi buletinele de vot nule şi cele contestate [art. 96
din Legea nr. 115/2015 şi art. 2 lit. f) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 21H/26.04.2016];
 să sigilaţi, să ştampilaţi dosarele şi să le predaţi biroului electoral de circumscripţie, în cel mult 24
de ore de la încheierea votării;
Veţi transporta dosarele la sediul biroului electoral de circumscripţie, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi însoţit de cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de
votare, stabiliţi de dumneavoastră, prin tragere la sorţi;
 veţi preda biroului electoral de circumscripţie sacii conţinând buletinele de vot întrebuinţate şi
necontestate, precum şi cu cele anulate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale
(inclusiv formularele privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de Sistemul informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal) utilizate în procesul de vot pentru
fiecare tip de funcţie eligibilă, pe bază de proces-verbal;
 veţi asista, împreună cu membrii biroului electoral al secţiei de votare care vă însoţesc, la verificarea
proceselor-verbale la biroul electoral de circumscripţie şi veţi corecta eventualele neconcordanţe
între datele înscrise în procesele-verbale pe baza materialelor utilizate în procesul electoral care nu
vor fi predate-preluate înainte de terminarea procesului de verificare.
IMPORTANT: Veţi certifica eventualele corecţii ale datelor înscrise în procesele-verbale prin semnătură şi prin aplicarea ştampilei de control a biroului electoral al secţiei de votare. [art. 3 alin. (4) din
Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 21H/26.04.2016]
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AL DOILEA TUR DE SCRUTIN
[art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]
 În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni
de la primul tur, la care vor participa doar candidaţii la funcţia de
primar care se află în această situaţie. Este declarat ales candidatul care
a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
 În cazul în care situaţia de balotaj intervine între 2 candidaţi la funcţia
de primar, între care urmează să se desfăşoare turul al doilea de scrutin,
iar unul dintre aceştia decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte
condiţiile prevăzute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri,
biroul electoral de circumscripţie declarându-l primar pe celălalt
candidat. [art. 102 din Legea nr. 115/2015]
 Al doilea tur de scrutin are loc la două săptămâni de la primul tur de
scrutin, în aceleaşi secţii de votare şi circumscripţii electorale, sub
conducerea operaţiunilor electorale de către aceleaşi birouri electorale
şi pe baza aceloraşi liste de alegători de la primul tur.
 Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale la
primul tur de scrutin sunt de drept acreditate să asiste la efectuarea
acestor operaţiuni şi la al doilea tur de scrutin.
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Cine constată
şi aplică sancţiunea
– împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
Electorale Permanente
de la 2.200 lei
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
la 3.000 lei
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Jandarmeriei Române
– împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
Electorale Permanente
de la 2.200 lei
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
la 3.000 lei
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Jandarmeriei Române

Sancţiunea
(amenda)

10
Art. 51: (1) Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează,
numele şi prenumele susţinătorului, cetăţenia, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum
şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica „Denumirea, seria şi numărul actului de
identitate” se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Persoana care a întocmit lista este
obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susţinătorilor.
(2) Lista susţinătorilor constituie un act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege.
(3) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni români sau cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reşedinţa în circumscripţia
electorală în cauză. Un susţinător poate sprijini mai mulţi candidaţi la funcţia de consilier local, consilier judeţean şi primar.
(4) Adeziunile susţinătorilor se dau pe propria răspundere.
(5) Lista de susţinători se depune într-un exemplar original şi o copie, la biroul electoral al circumscripţiei electorale unde se depun propunerile
de candidaţi.

a) înscrierea, cu bună ştiinţă, a unui alegător în mai
multe liste electorale; înscrierea în listele electorale
a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot,
semnarea listei susţinătorilor cu încălcarea prevederilor
art. 51 din Legea nr. 115/201510
b) încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea listelor
de candidaţi şi a candidaturilor independente sau la
folosirea semnelor electorale

Contravenţie

 Constituie contravenţii următoarele fapte [art. 108 – 110 din Legea nr. 115/2015]:

CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI

Ghidul preşedinţilor birourilor electorale

57

58
– împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
Electorale Permanente

– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Jandarmeriei Române
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Jandarmeriei Române

de la 2.200 lei
la 3.000 lei

de la 600 lei la
1.000 lei

de la 1.000 lei – împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
la 1.400 lei
Electorale Permanente

de la 1.000 lei
la 1.400 lei

de la 1.000 lei – împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
la 1.400 lei
Electorale Permanente

de la 1.000 lei – împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
la 1.400 lei
Electorale Permanente

11
Art. 83 alin. (1): Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune
condiţii. În acest scop, puterile lui se întind şi în afara localului secţiei de votare, până la o distanţă de 500 metri.
12
Art. 65 alin. (4): Este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare, precum şi în spaţiile din şcoli şi universităţi
în perioada de desfăşurare a cursurilor.

f) necomunicarea către Autoritatea Electorală
Permanentă a modificărilor operate în lista electorală
permanentă
g) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare
desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum
şi distribuirea, inclusiv de către candidaţi, de băuturi
alcoolice în timpul adunărilor sau în ziua votării în
perimetrul secţiilor de votare, delimitat potrivit art. 83
alin. (1)11
h) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (4)12

c) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente
şi listele electorale complementare în condiţii
necorespunzătoare
d) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute
de lege şi neoperarea acestora în listele electorale
permanente şi listele electorale complementare
e) efectuarea de operaţiuni în listele electorale
permanente şi listele electorale complementare de către
persoane neautorizate
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de la 1.400 lei
la 2.000 lei

13
Art. 81 alin. (3): Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie să fie prezent la sediul secţiei
de votare, în ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, preşedintele fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii
operaţiunilor de votare. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip
din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare. Îndepărtarea acestor materiale se solicită de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi se
duce la îndeplinire de persoanele desemnate de primari în cel mult 2 ore de la comunicare.
14
Art. 83 alin. (5): În afara membrilor biroului electoral al secţiei de votare, operatorilor de calculator ai biroului electoral al secţiei de votare,
candidaţilor, persoanelor acreditate potrivit legii, precum şi reprezentanţilor mass-mediei români şi străini, nicio altă persoană nu poate staţiona în
locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Jandarmeriei Române
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
de la 600 lei la
din cadrul Jandarmeriei Române
1.000 lei
– preşedintele biroului electoral de
circumscripţie
k) afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
de la 600 lei la
locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
1.000 lei
din cadrul Jandarmeriei Române
l) acceptarea de către o persoană a înscrierii sale în
–
preşedintele
biroului electoral de
de la 1.400 lei
mai multe liste de candidaţi pentru aceeaşi autoritate
circumscripţie
la 2.000 lei
publică
m) neaducerea la cunoştinţa publică, de către membrii
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
de la 1.400 lei
birourilor electorale de circumscripţie, a propunerilor
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
la 2.000 lei
de candidaturi
din cadrul Jandarmeriei Române
n) refuzul de a permite accesul persoanelor prevăzute
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
de la 600 lei la
la art. 83 alin. (5) în localul de vot14
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
1.000 lei
din cadrul Jandarmeriei Române

i) nerespectarea prevederilor art. 81 alin. (3) privind
îndepărtarea materialelor de propagandă electorală din
şi de pe clădirea sediului secţiei de votare13
j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea
prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a
platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe
ori anunţuri de propagandă electorală
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– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Jandarmeriei Române
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Jandarmeriei Române
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Jandarmeriei Române

de la 600 lei la
1.000 lei
de la 2.200 lei
la 3.000 lei
de la 2.200 lei
la 3.000

15
Art. 90: (1) Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
(2) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să
cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral
al secţiei de votare sau al candidaţilor.
16
Art. 83 alin. (1): Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii.
În acest scop, puterile lui se întind şi în afara localului secţiei de votare, până la o distanţă de 500 metri.
17
Art. 93: (1) După închiderea secţiei de vot, preşedintele, în prezenţa membrilor biroului electoral, declanşează operaţiunile de numărare a buletinelor
de vot şi de consemnare a rezultatului votării, după cum urmează:
a) verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce ştampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un plic care se
sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare. Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează la pct. i) al procesului-verbal
prevăzut la art. 94 alin. (3); b) anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii „ANULAT” şi aplicarea
ştampilei de control a secţiei de votare; în cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, menţiunea „ANULAT” se înscrie o singură dată pe pachetul
respectiv şi se aplică o singură dată ştampila de control a secţiei de votare; numărul acestor buletine se înscrie la pct. f) al procesului-verbal prevăzut la art. 94
alin. (3); c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă şi în copia de pe lista electorală complementară primite din partea primarului
unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază îşi are sediul secţia de votare. Este interzis ca pe aceste liste să existe ştersături, modificări sau completări,
altele decât cele rezultate din aplicarea art. 85 alin. (4) lit. d), art. 87 şi, respectiv, art. 91 alin. (2). Rezultatul numărării se înscrie la pct. a1), respectiv a2) din
modelul procesului-verbal prevăzut la art. 94 alin. (3); d) stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele
electorale existente în secţia de votare. Rezultatele sunt consemnate în procesul-verbal la pct. b1), b2), respectiv b3) şi b4) din modelul prevăzut la art. 94 alin.
(3); e) după desigilarea urnei se numără voturile găsite în urnă, evidenţiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul
local, primar, consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti; f) citeşte cu voce
tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, lista de candidaţi care a fost votată sau, după caz, numele şi prenumele candidatului independent ori numele şi
prenumele candidatului pentru funcţia de primar care a fost votat şi arată buletinul de vot celor prezenţi; buletinele de vot deschise sunt selectate în funcţie

r) încălcarea de către preşedintele biroului electoral al
de la 1.400 lei – preşedintele biroului electoral de circumsecţiei de votare a prevederilor art. 9317 şi întocmirea
la 2.000 lei
scripţie
18
proceselor-verbale cu încălcarea dispoziţiilor art. 94

o) nerespectarea dispoziţiilor art. 9015 privind prezenţa
altor persoane în cabina de vot, precum şi fotografierea
sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot
de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot
p) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui
biroului electoral al secţiei de votare cu privire la
asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi,
potrivit dispoziţiilor art. 83 alin. (1)16
q) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu
prezintă actul de identitate
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de consiliul local, primar, consiliul judeţean şi, după caz, în funcţie de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de primarul general al municipiului
Bucureşti, sunt aşezate în funcţie de partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi
de candidaţi independenţi şi sunt numărate şi legate separat; g) se consemnează rezultatul votului în tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul
judeţean, respectiv pentru primar, de către un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte; dacă la consemnarea rezultatelor
sunt prezenţi şi candidaţi, aceştia au dreptul să întocmească şi ei un tabel; în cazul municipiului Bucureşti, se întocmeşte şi un tabel distinct pentru Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, precum şi unul pentru primarul general al municipiului Bucureşti; h) în tabelele prevăzute la lit. g) se înscriu şi numărul
total al votanţilor, numărul total al voturilor nule, listele de candidaţi sau, după caz, numele şi prenumele candidaţilor independenţi şi numele şi prenumele
candidaţilor pentru funcţia de primar, precum şi numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare; tabelele astfel întocmite sunt instrumente de lucru pentru
completarea proceselor-verbale; i) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decât
cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila „VOTAT” sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara patrulaterelor;
votul este valabil în cazul în care, deşi ştampila aplicată a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă; buletinele de vot nule nu intră
în calculul voturilor valabil exprimate.
(2) Deschiderea urnelor se face numai în prezenţa membrilor biroului şi, după caz, a persoanelor care au dreptul să asiste la votare. La numărarea
voturilor pot participa, ca delegaţi, reprezentanţii tuturor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care au participat la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare. Acreditarea delegaţilor se face de către
birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector, după caz, la cererea scrisă a conducerilor organizaţiilor judeţene ale
partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, făcută cu cel puţin două zile
înaintea datei alegerilor.
18
Art. 94: (1) După numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare încheie, separat pentru consiliul local, pentru consiliul
judeţean şi pentru primar, câte un proces-verbal, în două exemplare.
(2) În municipiul Bucureşti, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare încheie, după acelaşi model, şi câte un proces-verbal pentru Consiliul
General al Municipiului Bucureşti şi câte unul pentru primarul general al municipiului Bucureşti.
(3) Procesul-verbal cuprinde: a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secţia de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3
+ pct. a4), din care: a1) numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1); a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe
lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2); a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3); a4) numărul total
al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4);
b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale existente la secţie (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din
care: b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în lista electorală permanentă; b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat
la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală complementară; b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale
suplimentare; b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială;
c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d) (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
d) numărul voturilor nule;
e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f);
f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
g) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare candidat independent pentru funcţia de consilier, ori, după
caz, numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat pentru funcţia de primar;
h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de
circumscripţie;
i) numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”; se menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile, dacă este cazul, precum şi starea sigiliilor de
pe urne la încheierea votării.
(4) Procesele-verbale se semnează de preşedinte şi de membrii biroului electoral al secţiei de votare şi poartă ştampila de control. Semnăturile se pun
în dreptul numelui şi prenumelui şi, după caz, al apartenenţei politice, respectiv după indicarea denumirii abreviate a partidului politic pe care îl reprezintă.
(5) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral nu are nicio influenţă asupra valabilităţii procesului-verbal şi a alegerilor. Preşedintele
menţionează motivele care au împiedicat semnarea.
(6) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare li se eliberează, la cerere, de către preşedintele biroului electoral o copie de pe fiecare procesverbal. Cererea trebuie formulată în scris înainte de întocmirea procesului-verbal.
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62
electoral

de

de

– preşedintele biroului electoral, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de către
membrii biroului electoral
de la 1.400 lei – preşedintele
biroului
electoral
la 2.000 lei
ierarhic superior, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către preşedinţii
birourilor electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii acestora

electoral

– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Jandarmeriei Române

de la 1.400 lei – preşedintele biroului
la 2.000 lei
circumscripţie

de la 1.400 la
2.000 lei

de la 1.400 lei – preşedintele biroului
la 2.000 lei
circumscripţie

19
Art. 64: Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor şi se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data
alegerilor, la ora 7,00.

s) părăsirea de către membrii biroului electoral
a localului secţiei de votare înainte de stabilirea
rezultatului alegerilor şi de semnarea procesului-verbal
ş) continuarea propagandei electorale după încheierea
campaniei electorale potrivit dispoziţiilor art. 6419,
prin lansarea, afişarea sau distribuirea materialelor
electorale de orice tip, precum şi sfătuirea alegătorilor,
în ziua votării, la sediul secţiilor de votare sau în
perimetrul prevăzut la art. 83 alin. (1), să voteze sau
să nu voteze anumite partide politice, alianţe politice,
alianţe electorale ori candidaţi independenţi
t) purtarea, pe durata votării, de către membrii biroului
electoral al secţiei de votare sau de către persoanele
acreditate de ecusoane, insigne sau alte însemne de
propagandă electorală
ţ) absenţa nejustificată a preşedintelui, a locţiitorului
acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliţi
potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea
acestora
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20
Art. 16 alin. (3): Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare de
către primari, până cel mai târziu în preziua alegerilor, conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
21
Art. 81 alin. (5): Comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiei de votare este
interzisă.

u) refuzul preşedintelui biroului electoral sau al
– preşedintele biroului electoral, în
locţiitorului acestuia de a elibera o copie certificată
cazul săvârşirii contravenţiilor de către
de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit
membrii biroului electoral
prevederilor prezentei legi
de la 1.400 lei – preşedintele
biroului
electoral
la 2.000 lei
ierarhic superior, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către preşedinţii
birourilor electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii acestora
v) nerespectarea de către primar a prevederilor
art. 26 alin. (61) din Legea nr. 35/2008, cu modificările de la 600 lei la
– prefecţii şi subprefecţii
şi completările ulterioare, care se aplică în mod 1.000 lei
20
corespunzător prevederilor art. 16 alin. (3)
w) tipărirea fără drept de buletine de vot, cu excepţia
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
de la 600 lei la
specimenului anulat pus la dispoziţia competitorilor
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
1.000 lei
electorali
din cadrul Jandarmeriei Române
21
x) încălcarea prevederilor art. 81 alin. (5)
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
de la 2.200 lei
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
la 3.000 lei
din cadrul Jandarmeriei Române
y) nerespectarea hotărârilor birourilor şi oficiilor
de la 2.200 lei – împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
electorale; nerespectarea hotărârilor Autorităţii
la 3.000
Electorale Permanente
Electorale Permanente
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64
– ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul
Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Jandarmeriei Române
– preşedintele biroului electoral de circumscripţie
– preşedintele biroului electoral, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de către
de la 2.200 lei membrii biroului electoral
la 3.000 lei
– preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către preşedinţii birourilor
electorale ierarhic inferioare sau de
către locţiitorii acestora
– împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
Electorale Permanente
– prefecţii şi subprefecţii

 Constituie infracţiuni electorale următoarele fapte [titlul IX din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare]:

z) refuzul de a pune la dispoziţia agenţilor constatatori
prevăzuţi la art. 110 din Legea nr. 115/2015 a
documentelor şi actelor necesare efectuării controlului

Reglementări privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016

Ghidul preşedinţilor birourilor electorale

INFRACŢIUNI
ART. 385 – Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului
de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
ART. 386 – Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul
determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de
candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni
la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu
valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.
ART. 387 – Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are
dreptul un alegător se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător
sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.
ART. 389 – Violarea confidenţialităţii votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu
amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al
secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă
şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 390 – Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea
votării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului
electoral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane
sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
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ART. 391– Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile
electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe
lista electorală permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor
persoane care nu figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii
care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile
de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii
sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar
stabilirii rezultatelor alegerilor.
ART. 393 – Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387 – 391 se
pedepseşte.
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