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Cadrul legal
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali;
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

Ce autorități ale administrației publice locale alegem?
 Consiliile

locale, consiliile judeţene şi primarii se aleg prin vot
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
 În
 București, alegem consiliul local și primarul sectorului,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti și primarul general al
municipiului Bucureşti.
 
Consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii
electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului
reprezentării proporţionale.
 
Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor muni
cipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti se
aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal.
 
Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum
şi viceprimarii se aleg prin vot indirect, de către consiliile
judeţene, respectiv consiliile locale.
[Art. 1 alin. (2) – (5) din Legea nr. 115/2015]

Cine poate alege?
Au dreptul de a alege:
 
cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care
împlinesc această vârstă în ziua alegerilor;
[Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
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cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în
România.
[Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
La alegerile locale pot să voteze doar cetățenii români și cetățenii
Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reședința
în România.

Cine nu are dreptul de a alege?
Nu pot alege:
– debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție;
– persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe
durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.
[Art. 6 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Cine are dreptul de a fi ales?
Poate fi ales:
 
orice cetăţean român cu drept de vot care a împlinit, până în ziua
alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, care are domiciliul
pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează
să fie ales, dacă nu îi este interzisă asocierea în partide politice,
potrivit art. 40 alin. (3) din Constituţia României, republicată;
 
orice cetățean care candidează la sectoarele municipiului Bucureşti
şi are domiciliul în municipiul Bucureşti, indiferent de sector;
[Art 4 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]
 
orice cetățean al Uniunii Europene care are domiciliul pe teritoriul
unităţii administrativ-teritoriale din România în care urmează să
fie ales.
[Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
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La alegerile locale au dreptul să candideze cetățeni români, precum
și cetățeni ai Uniunii Europene care au domiciliul pe teritoriul
unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie aleși.

Cine nu are dreptul de a fi ales?
Nu pot fi aleși:
 
judecătorii Curții Constituționale, avocații poporului, magistrații,
membrii activi ai armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari
publici stabilite prin lege organică;
	[Art. 6 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 115/2015 și art. 40 alin. (3) din
Constituția României]
 
debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie; persoanele cărora
li s-a interzis exercitarea dreptului de a fi ales prin hotărâre
judecătorească definitivă.
[Art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015]

Unde votează alegătorii înscriși în Registrul electoral
cu adresa de domiciliu sau reședință?
Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată
strada sau localitatea de domiciliu sau reședință și unde sunt înscrişi
în lista electorală permanentă (alegătorii cetățeni români) sau în copia
de pe lista electorală complementară (alegătorii cetățeni ai Uniunii
Europene).
[Art. 85 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Cum puteți afla la ce secție sunteți arondați?
Accesați https://registrulelectoral.ro/ și introduceți datele personale
pentru a afla secția la care ați fost arondat și adresa acesteia.
[Art. 47 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare]
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Care este termenul limită de înscriere în Registrul
electoral cu adresa de reședință?
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.
[Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Unde poate sesiza alegătorul erorile sau omisiunile
privind înscrierea sa în Registrul electoral?
 
Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în Registrul electoral.
Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror
erori din Registrul electoral se depun la birourile judeţene sau la
filialele Autorităţii Electorale Permanente, aceasta fiind obligată să se
pronunţe, prin decizie, în cel mult 3 zile de la data înregistrării.
 
Contestaţiile împotriva deciziilor date conform alin. (1) se
soluţionează, în cel mult 3 zile de la data înregistrării, de către
judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul, prin
hotărâre definitivă.
	[Art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare]

Cum se înscriu în Registrul electoral cetățenii români
care au împlinit sau împlinesc vârsta de 18 ani până
în ziua alegerilor inclusiv?
Înscrierea în Registrul electoral a cetăţenilor români care au împlinit
sau împlinesc vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv se face, din
oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
[Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]
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Cum se înscriu în Registrul electoral cetățenii
care au dobândit cetățenia română?
După dobândirea cetăţeniei române, persoanele care au 18 ani
împliniţi sunt înscrise în Registrul electoral, din oficiu, de către
Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
[Art. 35 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare]

În ce situații este radiată o persoană din Registrul
electoral?
Radierea din Registrul electoral a unui alegător se face în caz de deces,
de pierdere a cetăţeniei române, de interzicere a exercitării dreptului de a
alege sau de punere sub interdicţie.
(Art. 36 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Cine poate solicita radierea alegătorilor decedați?
 
Radierea alegătorilor cu domiciliul în România din Registrul
electoral în caz de deces se face din oficiu, pe baza actelor sau
comunicărilor oficiale, ori la cererea persoanei interesate, pe baza
certificatului de deces, numai de către persoanele autorizate.
 
Radierea din oficiu a alegătorilor care la momentul decesului
aveau domiciliul în România se face de către persoanele autorizate
din unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială
s-a întocmit actul de deces, inclusiv pentru alegătorii care nu au
domiciliul în unitatea administrativ-teritorială respectivă, în
termen de 48 de ore de la data emiterii actului de deces.
 
Radierea din oficiu a alegătorilor care la momentul decesului aveau
domiciliul în România se poate realiza şi pe baza comunicării
Autorităţii Electorale Permanente efectuate prin intermediul
Registrului electoral.
11
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Orice persoană interesată poate solicita primarului unităţii
administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială alegătorul
decedat își avea domiciliul în România radierea acestuia din
Registrul electoral, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate,
însoţite de certificatul de deces în copie, depuse personal sau prin
poştă. Radierea se realizează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare
de la data înregistrării cererii.
 
Orice persoană interesată poate adresa primarului o sesizare
scrisă, datată şi semnată, privind cazul în care în listele electorale
permanente se regăseşte un alegător decedat cu ultimul domiciliu în
unitatea administrativ-teritorială respectivă. Cererea va cuprinde
numele, prenumele şi codul numeric personal al persoanei decedate
sau alte date relevante privind identitatea persoanei decedate.
	[Art. 37 alin. (1) – (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare]

În ce condiții sunt radiați alegătorii care au pierdut
cetățenia română?
La pierderea cetăţeniei române, persoanele care au 18 ani împliniţi
sunt radiate din Registrul electoral, din oficiu, de către Autoritatea
Electorală Permanentă, pe baza comunicării Autorităţii Naţionale pentru
Cetăţenie.
(Art. 38 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

În ce condiții sunt radiați alegătorii cărora
li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege
sau care au fost puşi sub interdicţie?
 
În cazul interzicerii exercitării dreptului de a alege, alegătorii
sunt radiaţi din Registrul electoral pe durata pedepsei, din oficiu,
de persoana autorizată din unitatea administrativ-teritorială de
domiciliu, în termen de 24 de ore de la data comunicării de către
instanţa judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii.
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În cazul punerii sub interdicţie, alegătorii sunt radiaţi din
Registrul electoral din oficiu de persoana autorizată din unitatea
administrativ-teritorială de domiciliu pe baza comunicării prin
intermediul Registrului electoral, efectuate de către persoana
autorizată din unitatea administrativ-teritorială unde naşterea
celui pus sub interdicţie judecătorească este înregistrată, în termen
de 24 de ore de la data comunicării de către instanţa judecătorească
a copiei legalizate a hotărârii.
 
Radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis
exercitarea dreptului de a alege sau care au fost puşi sub interdicţie
se poate realiza de persoana autorizată din unitatea administrativteritorială de domiciliu şi pe baza comunicării acestor cazuri
de către Autoritatea Electorală Permanentă prin intermediul
Registrului electoral.
 
La expirarea duratei pedepsei privind interzicerea exercitării
dreptului de a alege, alegătorii sunt reînscrişi, în mod automat, în
Registrul electoral.
	[Art. 39 alin. (1) – (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare]

Cine poate vota prin intermediul urnei speciale?
 
Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare
din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită
de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de
invaliditate, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului
electoral să se deplaseze 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.
[Art. 91 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
 
Pot solicita urna specială și persoanele reţinute, deţinute în baza
unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus
13
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măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care
execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut
drepturile electorale, cu condiția să domicilieze în raza teritorială
a circumscripţiei electorale comunale, orăşeneşti sau municipale
în care au loc alegeri. Procedura de exercitare a dreptului de vot
de către această categorie de alegători este stabilită prin hotărâre a
Biroului Electoral Central.
[Art. 124 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015]

Pe ce liste electorale figurează persoanele care
votează prin intermediul urnei speciale?
În cazul persoanelor care își exercită dreptul de vot prin intermediul
urnei speciale, votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal
de preşedintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia
listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară existente
la secţia respectivă. Extrasul se semnează de către preşedinte şi se
ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate
din celelalte liste existente la secţie.
[Art. 91 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Cum se poate verifica dacă persoanele care votează
prin intermediul urnei speciale nu și-au mai exercitat
dreptul de vot la același scrutin?
 
Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri
pentru a vota prin intermediul urnei speciale sunt preînregistrate
în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de
prevenire a votului ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv la
întoarcerea în localul de vot a echipei care s-a deplasat la locul
unde se află alegătorul netransportabil, pe baza semnăturilor în
extrasul de pe lista electorală.
 
Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de
votare să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care
14

nu pot vota la secţia de votare potrivit legii, preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare solicită operatorului să verifice dacă
persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi.
[Art. 91 alin. (4) și (5) din Legea nr. 115/2015]

Unde votează preşedintele şi membrii birourilor
electorale ale secţiilor de votare?
 
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 în unitatea administrativ-teritorială,
iar în cazul municipiului Bucureşti, dacă domiciliază în sectorul
pentru care se votează la secţia respectivă. Aceştia trebuie să fie
înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
în lista suplimentară şi trebuie să fie radiaţi din lista electorală
permanentă existentă la secţia de votare în a 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 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
 
Pentru municipiul Bucureşti, 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, numai dacă
domiciliază 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.
[Art. 87 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Cu ce acte de identitate se poate vota la alegerile
locale?
 
În cazul cetățenilor români: cartea de identitate, cartea electronică
de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate
15
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ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic,
paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, în cazul
elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile
în ziua votării;
[Art. 127 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
 
În cazul cetățenilor Uniunii Europene: orice document valabil care
le atestă identitatea.
[Art. 127 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
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PARTICIPAREA CETĂȚENILOR UNIUNII EUROPENE
LA ALEGERILE LOCALE DIN 5 IUNIE 2016
Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în
România au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiţii
ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor prezentei legi.
[Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Cine deține evidențele cetățenilor Uniunii Europene cu
domiciliul sau reședința în România și cine întocmește
listele electorale cuprinzându-i pe aceștia?
 
Cetățenii UE cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în România
se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și
vor fi înscriși în listele electorale complementare, care au caracter
permanent.
[Art. 21 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
 
Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de
primar, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului
General pentru Imigrări.
[Art. 21 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
 
Listele electorale complementare se întocmesc în două exemplare
originale şi se semnează de primar, de secretarul unităţii
administrativ-teritoriale şi de şeful formaţiunii teritoriale
a Inspectoratului General pentru Imigrări. Listele electorale
complementare se păstrează în registre speciale, cu file detaşabile.
[Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]

Cu ce date sunt înscriși cetățenii Uniunii Europene
în listele electorale complementare?
 
Listele electorale complementare cuprind în mod obligatoriu
următoarele date: numele şi prenumele alegătorului, data şi locul
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naşterii, statul membru de origine, adresa la care locuieşte în
România, numărul circumscripţiei electorale.
[Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
 
Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul să verifice înscrierile făcute
în listele electorale complementare. În acest scop, primarii aduc
la cunoştinţa publică locul şi intervalul orar când acestea pot fi
verificate.
[Art. 22 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
 
Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau
oricăror erori din liste se fac în scris şi se depun la primar. Primarul
este obligat să se pronunţe, în scris, în cel mult 3 zile de la data
înregistrării întâmpinării.
[Art. 22 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]
 
Împotriva soluţiei date de primar se poate face contestaţie în
termen de 24 de ore de la comunicare. Contestaţia se soluţionează
în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în
a cărei rază teritorială se află localitatea. Hotărârea judecătorească
este definitivă şi se comunică persoanei interesate şi primarului, în
termen de 24 de ore de la pronunţare.
[Art. 22 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]

Care este data limită pentru actualizarea listelor
electorale complementare?
 
Primarul, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului
General pentru Imigrări, actualizează listele electorale
complementare până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea zilei
votării.
[Art. 21 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]
 
În termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin.
(4), Inspectoratul General pentru Imigrări transmite Autorităţii
Electorale Permanente o copie a datelor înscrise în listele electorale
complementare, în format electronic.
[Art. 21 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]
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În ce condiții sunt radiate persoanele înscrise în listele
electorale complementare?
 
Persoanele care şi-au pierdut drepturile electorale se radiază din
lista electorală complementară, în temeiul comunicării făcute
primarului de către instanţa de judecată, în termen de 5 zile de la
rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
[Art. 21 alin. (6) din Legea nr. 115/2015]
 
În cazul în care nu mai îndeplinesc condiţiile de exercitare a
dreptului de vot prevăzute de prezenta lege sau dacă solicită
expres radierea lor din listele electorale prin cerere scrisă adresată
primarului, precum şi în caz de deces, cetăţenii Uniunii Europene
sunt radiaţi de către primar din listele electorale complementare.
În caz de deces, radierea cetăţenilor Uniunii Europene din listele
electorale complementare se face pe baza comunicării efectuate de
către Inspectoratul General pentru Imigrări.
[Art. 21 alin. (7) din Legea nr. 115/2015]

Când sunt transmise copiile de pe listele electorale
complementare către birourile electorale ale secțiilor
de votare?

 
Copiile de pe listele electorale complementare se înaintează
de către primar, pe bază de proces-verbal, în două exemplare,
birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu 3 zile înainte de data
alegerilor. Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru
consultare, iar celălalt este utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar
al copiei se păstrează de către primar.
[Art. 22 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]
 
Copiile de pe listele electorale complementare se semnează de
primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de şeful
formaţiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări.
[Art. 22 alin. (6) din Legea nr. 115/2015]
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Copiile de pe listele electorale complementare 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.
[Art. 22 alin. (7) din Legea nr. 115/2015]

Cum se soluționează eventualele neconcordanțe între
lista electorală complementară și copia acesteia?
 
Orice neconcordanţă între lista electorală complementară şi copia
întocmită potrivit alin. (5) se soluţionează de primar, de îndată, pe
baza datelor cuprinse în lista electorală complementară.
[Art. 22 alin. (8) din Legea nr. 115/2015]
 
Orice modificare intervenită în lista electorală complementară,
după trimiterea copiilor la biroul electoral al secţiei de votare, se
comunică acestuia de către primar, în termen de cel mult 24 de ore.
[Art. 22 alin. (9) din Legea nr. 115/2015]

Cum votează cetăţenii Uniunii Europene cu domiciliul
sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care au

loc alegeri şi nu se află în evidenţele Inspectoratului

General pentru Imigrări?

Cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau
reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri şi nu se află
în evidenţele Inspectoratului General pentru Imigrări sunt înscrişi, la
cerere, de către primar, în lista electorală complementară, pe baza unui
document care le atestă identitatea şi a unui document care atestă
adresa la care locuiesc.
[Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

20

Care sunt documentele cu care cetățenii Uniunii
Europene pot face dovada adresei la care locuiesc
în România?
 
Prin document care atestă adresa se înţelege unul dintre
următoarele acte:
a) a cte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia
română în vigoare, privind titlul locativ, respectiv contractul de
vânzare-cumpărare, contractul de închiriere şi altele;
b) d eclaraţia 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) din Legea nr. 115/2015]

Cu ce acte de identitate pot vota cetățenii Uniunii
Europene?
Cetățenii Uniunii Europene își pot exercita dreptul de vot pe baza
oricărui document valabil care le atestă identitatea.
[Art. 127 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Cum pot vota cetățenii Uniunii Europene omiși din copia
listei electorale complementare?
În ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
înscrie în lista electorală suplimentară cetăţenii Uniunii Europene omişi
din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot şi
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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 documentele prevăzute la
art. 23 alin. (3).
[Art. 24 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Cum poate vota cetățeanul Uniunii Europene care și-a
schimbat adresa în altă circumscripție electorală după
înaintarea copiei de pe lista electorală complementară
la biroul electoral al secţiei de votare?

 
În cazul în care alegătorul, cetăţean al Uniunii Europene, îşi
schimbă adresa la care locuieşte în altă circumscripţie electorală
după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la
biroul electoral al secţiei de votare, acesta îşi exercită dreptul de vot
în circumscripţia electorală pe a cărei rază teritorială locuieşte, în
baza oricărui document valabil de identitate însoţit de certificatul
de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea
de rezidenţă permanentă ori de permisul de şedere permanentă
care atestă adresa anterioară, însoţit de o adeverinţă eliberată de
formaţiunea teritorială competentă a Inspectoratului General
pentru Imigrări, care atestă adresa actuală. Totodată, în vederea
exercitării dreptului de vot, cetăţeanul Uniunii Europene poate
adresa primarului o cerere, însoţită de unul dintre documentele
prevăzute la art. 23 alin. (3); primarul comunică, de îndată, biroului
electoral al secţiei de votare cererea cetăţeanului Uniunii Europene,
pentru înscrierea acestuia în lista electorală suplimentară.
[Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
 
Alegătorul aflat în situația de mai sus este înscris, în ziua
alegerilor, în lista electorală suplimentară, de către preşedintele
secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află noua adresă la
care locuieşte persoana respectivă.
[Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]
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Prevederi privind dreptul cetățenilor Uniunii
Europene de a fi aleși la alegerile locale din România
 
Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul de a fi aleşi în funcţia de
primar, consilier local şi consilier judeţean.
[Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
 
Cetăţenii Uniunii Europene pot candida în unitatea
administrativ-teritorială în care au domiciliul. Propunerile de
candidaturi se depun în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii
români.
[Art. 56 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
 
În cazul în care listele de candidaţi cuprind cetăţeni ai Uniunii
Europene, în dreptul acestora se înscriu următoarele menţiuni:
numele, prenumele, statul membru de origine, locul şi data
naşterii, adresa la care locuiesc în România, ocupaţia, profesia şi
apartenenţa politică, iar în cazul alianţelor, şi alianţa politică sau
electorală care i-a propus.
[Art. 56 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
 
În cazul candidaturii unui cetăţean al Uniunii Europene, declaraţia
de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, statul
membru de origine, adresa din România, ocupaţia, profesia
şi apartenenţa politică, consimţământul expres al acestuia de
a candida pentru funcţia respectivă, precum şi precizarea că
întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida. Declaraţia
de acceptare a candidaturii este însoţită de un document care atestă
adresa din România, potrivit art. 23 alin. (3), sau de un document
emis de Inspectoratul General pentru Imigrări.
[Art. 56 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]
 
Odată cu depunerea candidaturii, pe lângă documentele necesare
cetăţenilor români, cetăţenii Uniunii Europene prezintă un
document care le atestă identitatea şi o declaraţie pe propria
răspundere, care cuprinde următoarele menţiuni:
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a) c ă nu sunt lipsiţi de dreptul de a candida în statul membru de
origine, în urma unei hotărâri judecătoreşti penale sau civile
definitive;
b) c ă nu deţin funcţii în alt stat membru al Uniunii Europene,
echivalente funcţiilor incompatibile în România cu statutul de
ales local.
[Art. 56 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]
 
În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii, biroul electoral
de circumscripţie respinge prin hotărâre toate propunerile de
candidaturi care nu conţin în declaraţia pe propria răspundere
menţiunea prevăzută la alin. (4) lit. a).
[Art. 56 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]

Care sunt circumscripțiile electorale constituite
pentru alegerile locale?
 
Pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor, fiecare comună,
oraş, municipiu şi subdiviziune administrativ-teritorială a
municipiului constituie o circumscripţie electorală.
[Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
 
Pentru alegerea consiliilor judeţene şi a Consiliului General
al Municipiului Bucureşti, fiecare judeţ, respectiv municipiul
Bucureşti, constituie o circumscripţie electorală. Numerotarea
circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti se
face prin hotărâre a Guvernului.
[Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Cine poate propune candidaturi?
 
Candidaturile pentru consiliile locale şi consiliile judeţene, precum
şi cele pentru primari se propun de partidele politice sau alianţele
politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003,
republicată.
 
Se pot depune candidaturi şi de către alianţele electorale constituite
în condiţiile prezentei legi, de către organizaţiile cetăţenilor
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aparţinând minorităţilor naţionale prevăzute la art. 8, precum şi
candidaturi independente.
 
Listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor
judeţene trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea
ambelor sexe, cu excepţia acelora care conţin un singur candidat.
[Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Ce birouri electorale vor fi înființate pentru alegerile
locale?
Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se
înfiinţează, în condiţiile prezentei legi: Biroul Electoral Central, birouri
electorale judeţene, birouri electorale de circumscripţie şi birouri
electorale ale secţiilor de votare.
[Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Ce condiții trebuie să îndeplinească o persoană pentru a
face parte dintr-un birou electoral?
 
Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.
 
Candidatul, soţul, soţia, rudele sau afinii până la gradul al doilea
inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
[Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
 
Prin excepţie de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, persoanele care ocupă funcţii publice pot face parte din
birourile electorale.
[Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]

Care este componența biroului electoral de
circumscripţie comunală?
Biroul electoral de circumscripţie comunală este format din
preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 5 reprezentanţi ai partidelor
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politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în
circumscripţia electorală respectivă.
[Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Care este componența biroului electoral
de circumscripţie orășenească?
Biroul electoral de circumscripţie orăşenească, municipală şi din
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor este format din
preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 7 reprezentanţi ai partidelor
politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în
circumscripţia electorală respectivă.
[Art. 26 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]

Care este componența biroului electoral
de circumscripţie a municipiului București
și a birourilor electorale județene?
Biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi birourile
electorale de circumscripţie judeţeană sunt formate din preşedinte, un
locţiitor al acestuia, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente
şi din 12 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor
electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale care participă la alegeri în circumscripţiile electorale respective.
[Art. 26 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]

Cum sunt desemnați preşedintele biroului electoral
de circumscripţie şi locţiitorul acestuia?
Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi
a locţiitorului acestuia se face în şedinţă publică de către preşedintele
tribunalului, în termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor.
Desemnarea se face, prin tragere la sorţi, dintre magistraţii şi ceilalţi
jurişti cu domiciliul sau reşedinţa în judeţ sau în municipiul Bucureşti
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pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de localitatea
sau subdiviziunea administrativ-teritorială în care va funcţiona biroul
electoral de circumscripţie.
[Art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]

Care este componența Biroului Electoral Central?
Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale
Permanente şi 11 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice,
alianţelor electorale, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale şi un reprezentant al Grupului parlamentar al minorităţilor
naţionale din Camera Deputaţilor.
[Art. 38 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Cum sunt desemnați judecătorii și președintele Biroului
Electoral Central?
 
Desemnarea judecătorilor se face în şedinţă publică, în termen
de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la
sorţi, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dintre
judecătorii în exerciţiu ai acesteia.
 
În termen de 24 de ore de la învestire, cei 7 judecători aleg din
rândul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului Electoral Central
şi locţiitorul acestuia.
[Art. 38 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015]

Care este componența biroului electoral al secției
de votare?
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]
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Cum sunt desemnați preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare şi locţiitorul acestuia?
 
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul
acestuia sunt desemnaţi 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 cu 15 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 de sediul secţiei de votare,
precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite. Au prioritate
absolvenţii de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor
juridice şi apoi absolvenţii de studii universitare de licenţă.
	[Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare]
 
Desemnarea preşedintelui şi a locţiitorului acestuia se face cel mai
târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.
[Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 115/2015]
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VOTAREA

Care este programul de votare?
 
Votarea se desfășoară duminică, 5 iunie, între orele 7.00 și 21.00.
(Art. 84 din Legea nr. 115/2015)
 
La ora 21.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de
vot.
[Art. 92 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
 
Alegătorii care la ora 21.00 se află în localul secţiei de vot pot să îşi
exercite dreptul de vot.
[Art. 92. alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Cum va funcționa Sistemul informatic
de monit
 or izare a prezenței la vot și de prevenire
a votului ilegal (SIMPV)?
La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de
calculator al secției de votare actul de identitate şi, după caz, documentul
care dovedeşte reşedinţa. Acesta va înscrie codul numeric personal în
sistem, care va semnala dacă alegătorul:
–	a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
–	și-a pierdut drepturile electorale;
–	este arondat la altă secţie de votare;
–	este omis din lista electorală permanentă şi a formulat o solicitare
de a fi înscris în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă;
–	a mai votat la acelaşi scrutin.
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În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate
prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ia măsurile care se
impun, conform legii:
	opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18
ani până în ziua votării şi persoana care şi-a pierdut drepturile
electorale;
	îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este
arondat, în cazul în care este arondat la altă secţie de votare sau nu
a fost înscris în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în
străinătate;
	înscrie în lista electorală suplimentară:
–	persoanele care au făcut cereri de înscriere în Registrul electoral
cu adresa de domiciliu sau reședință în străinătate, omise din
lista electorală permanentă;
–	cetățenii români înscriși în Registrul electoral care și-au
schimbat domiciliul sau reședința în străinătate după expirarea
termenului legal de înscriere;
–	personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare,
secţiilor consulare şi institutelor culturale din străinătate;
–	membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare;
–	operatorii de calculator din străinătate, dacă au domiciliul sau
reşedinţa în străinătate;
–	candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală
externă;
–	militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile
sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
trimişi în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate.
	permite alegătorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de
lege să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista
electorală permanentă sau suplimentară, după caz, îi încredinţează
buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”.
[Art. 85 alin. (2) – (4) din Legea nr. 115/2015]
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Ce se întâmplă în cazul unei disfuncționalități
a SIMPV?
 
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 preşedintele acestuia, care
consemnează pe suport electronic sau de hârtie, după caz, codurile
numerice personale ale alegătorilor şi ora la care s-au prezentat la
vot.
[Art. 86 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Care sunt instituțiile implicate în implementarea
și funcționarea SIMPV?
 
Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică,
asigură implementarea şi gestionarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal,
pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral, Registrul
secţiilor de votare şi listele electorale complementare.
[Art. 114 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
 
Autoritatea Electorală Permanentă aprobă prin hotărâre
normele 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.
[Art. 114 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
Autoritatea Electorală Permanentă achiziţionează aplicaţiile şi/
sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru
centralizarea rezultatelor votării.
[Art. 114 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]
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Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură serviciile de
telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare
birourilor electorale, precum şi funcţionarea Sistemului informatic
de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
(Art. 115 din Legea nr. 115/2015)

Cum se desfășoară procedura de votare?
 
După ce prezintă actul de identitate operatorului de calculator,
alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de
pe lista electorală complementară, primește buletinele de vot şi
ştampila cu menţiunea „VOTAT”.
[Art. 85 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 115/2015]
 
Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila
cu menţiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de
candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.
[Art. 85 alin. (6) din Legea nr. 115/2015]
 
După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât
pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le
introduce în urnă, având grijă ca acestea să nu se deschidă.
[Art. 85 alin. (8) din Legea nr. 115/2015]
 
Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului,
dacă secretul votului este asigurat.
[Art. 85 alin. (9) din Legea nr. 115/2015]
 
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, făcându-se menţiune
despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.
[Art. 85 alin. (10) din Legea nr. 115/2015]
 
Alegătorul restituie preşedintelui ștampila cu menţiunea
„VOTAT”, iar acesta o aplică pe actul de identitate, menţionând şi
data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărţii
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de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu
menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului.
[Art. 85 alin. (11) din Legea nr. 115/2015]

Cine semnează în lista electorală în locul alegătorului
care nu știe sau nu poate să semneze?
În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de
către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate semna în
lista electorală, preşedintele face o menţiune în lista electorală, confirmată
prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.
[Art. 85 alin. (5) din Legea nr. 115/2015]

Cum votează persoanele nevăzătoare sau neștiutoare
de carte?
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.
[Art. 90 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]

Câte buletine de vot primește un votant la alegerile
locale?
 
Fiecare alegător va primi 3 buletine de vot: unul pentru primar,
unul pentru consiliul local și unul pentru consiliul județean.
 
În București, fiecare votant va primi 4 buletine de vot: unul pentru
primarul de sector, unul pentru consiliul local al sectorului, unul
pentru primarul general al municipiului București și unul pentru
Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
[Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 115/2015]
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Cum arată buletinul de vot utilizat la alegerile
locale?
Buletinul de vot este format din mai multe file, numerotate și capsate.
Pe paginile interioare ale buletinului de vot sunt imprimate patrulatere
care cuprind toate listele de candidaturi, respectiv toţi candidaţii
independenţi; pe ultima pagină este aplicată ştampila de control a secţiei
de votare.
[Art. 58 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
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TERMINOLOGIE ELECTORALĂ
 
Alianţe electorale – asociere între partide politice sau alianţe
politice la nivel judeţean ori local. Un partid politic nu poate face
parte, la acelaşi nivel, decât dintr-o singură alianţă electorală.
Alianţele electorale se înregistrează la biroul electoral de
circumscripţie judeţeană sau la biroul electoral de circumscripţie
a municipiului Bucureşti, după caz, în maximum 10 zile de la data
înfiinţării birourilor electorale.
[Art. 7 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015]
 
Birou electoral de circumscripţie – biroul electoral de
circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, inclusiv a
municipiului Bucureşti, şi judeţeană, precum şi a subdiviziunii
administrativ-teritoriale a municipiului.
(Art. 133 din Legea nr. 115/2015)
 
Buletine de vot 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.
[Art. 93 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 115/2015]
 
Candidaţi supleanți – candidații înscrişi în liste, care nu au fost
aleşi și care, în caz de vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe
liste de candidaţi, vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea
în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului
pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din partea
cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura
conducerilor judeţene ale partidelor politice sau ale organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, că supleanţii fac
parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale.
[Art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015]
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Coeficient electoral – reprezintă numărul întreg, fără zecimale,
nerotunjit, rezultat din împărţirea numărului total de voturi valabil
exprimate pentru toate listele de candidaţi şi pentru candidaţii
independenţi care au întrunit pragul electoral la numărul total de
consilieri din circumscripţia electorală respectivă; biroul electoral
de circumscripţie repartizează fiecărei liste atâtea mandate de câte
ori coeficientul electoral se include în numărul total al voturilor
valabil exprimate pentru lista respectivă; de asemenea, este declarat
ales candidatul independent care a obţinut un număr de voturi cel
puţin egal cu coeficientul electoral.
[Art. 100 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 115/2015]
 
Corpul experţilor electorali – o evidenţă permanentă a persoanelor
care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de
votare din ţară sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi
actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.
	[Art. 118 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare]
 
Minoritate naţională – etnie care este reprezentată în Consiliul
Minorităţilor Naţionale.
	[Art. 56 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare]
 
Liste electorale complementare – liste cu caracter permanent
cuprinzând 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. Listele electorale complementare se întocmesc şi se
actualizează de primar, împreună cu formaţiunile teritoriale ale
Inspectoratului General pentru Imigrări.
[Art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015]
 
Liste electorale permanente – liste cuprinzând cetățenii români
cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu adresa de domiciliu
sau reședință.
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Liste suplimentare – liste cuprinzând:
–	cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reşedinţa în
circumscripţia electorală în care au loc alegeri, dar nu au
solicitat primarului, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea
datei scrutinului, înscrierea în Registrul electoral cu adresa de
reşedinţă pentru scrutinul respectiv;
[Art. 18 alin. (4) din Legea nr. 115/2015]
–	persoanele omise din lista electorală permanentă, care se
prezintă la vot și fac dovada cu actul de identitate că au
domiciliul sau reședința pe raza respectivei secții de votare;
[Art. 18 alin. (5) 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;
[Art. 24 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
–	cetăţenii Uniunii Europene care și-au schimbat adresa la care
locuiesc în altă circumscripţie electorală după înaintarea copiei
de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secţiei
de votare, dacă prezintă un document valabil de identitate
însoţit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau,
după caz, de cartea de rezidenţă permanentă ori de permisul
de şedere permanentă care atestă adresa anterioară, însoţit de
o adeverinţă eliberată de formaţiunea teritorială competentă
a Inspectoratului General pentru Imigrări, care atestă adresa
actuală;
[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, dacă domiciliază în unitatea administrativteritorială, iar în cazul municipiului Bucureşti, dacă domiciliază
în sectorul pentru care se votează la secţia respectivă.
[Art. 87 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
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Perioadă electorală – intervalul de timp care începe la data intrării
în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor
şi se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a rezultatului scrutinului.
	(Art. 119 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)
 
Pragul electoral al circumscripției reprezintă 5% din numărul
total al voturilor valabil exprimate în circumscripţia respectivă. În
cazul alianţelor politice sau alianţelor electorale, la pragul de 5% se
adaugă pentru al doilea membru al alianţei 2%. Pentru alianţele cu
cel puţin 3 membri, pragul electoral este de 8%.
[Art. 100 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]
 
Registru electoral – sistem informatic naţional de înregistrare şi
actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept
de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de
votare.
	[Art. 24 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare]
 
Scrutin de listă – alegerea de către cetățeni a listelor propuse de
competitorii politici pentru consiliile locale şi consiliile judeţene.
 
Scrutin uninominal – alegerea de către cetățeni a unui candidat
propus de competitorii politici pentru funcția de primar de comună,
oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti şi primar general
al municipiului Bucureşti.
 
Urnă specială – urnă mobilă deplasată de o echipă a biroului
electoral al secției de votare la adresa indicată de persoanele
netransportabile din motive de boală sau invaliditate, la solicitarea
scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoţită
de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să
rezulte că persoanele respective sunt netransportabile.
 
Vârstă minimă pentru alegători – 18 ani, împliniți până în ziua
alegerilor inclusiv.
 
Vârstă minimă pentru candidați – 23 de ani împliniți până în
ziua alegerilor inclusiv.
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Voturi neutilizate – voturile care au rămas după atribuirea
mandatelor din prima etapă, precum şi voturile valabil exprimate
pentru partidele politice, alianţele politice sau electorale care, deşi
au întrunit pragul electoral, nu au participat la prima etapă de
distribuire a mandatelor, deoarece numărul voturilor primite este
inferior coeficientului electoral.
 
Voturi 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; buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor
valabil exprimate.
[Art. 93 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 115/2015]
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