
  

 
 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 
 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modelelor formularelor ce vor folosite pentru desemnarea 

membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile 

pentru Senat şi Camera Deputaţilor  
 

 

Având în vedere prevederile art. 17 din alin. (2), (3), (8), (9), (11) şi (13) din 

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 

pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

luând în considerare condiţiile pentru admiterea în Corpul experţilor electorali 

prevăzute la art. 16 alin. (1) din acelaşi act normativ, 

ţinând cont de faptul că prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, se aplică mutatis mutandis şi cetăţenilor români 

cu drept de vot care pot deveni, în condiţiile art. 17 alin. alin. (8), (9) și (11) din 

aceeaşi lege, membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate,   

în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – Se aprobă modelul cererii pentru desemnarea în biroul electoral al 

secției de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, 

prevăzut în anexa nr. 1. 

 

Art. 2. – Se aprobă modelul listei reprezentanţilor formaţiunilor politice în 

birourile electorale ale secțiile de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 2. 

 

Art. 3. - Se aprobă modelul declaraţiei de acceptare, formulată de către 

persoana propusă ca reprezentant al formaţiunii politice în biroul electoral al secţiei de 



votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în 

anexa nr. 3. 

 

Art. 4. - (1) Se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la 

art. 17 alin. (13) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4 

(2) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) va fi completată de 

către cetățenii români cu drept de vot prevăzuți la art. 17 alin. (8), (9) și (11) din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia supleanţilor 

propuşi, potrivit legii, de către formaţiunile politice. 

 

Art. 5 - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 

I.  

 

 

Președinte, 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică 

 

 

                                                                                                                          

Contrasemnează: 

                                                                                                       Vicepreședinte, 

 Marian Muhuleț 

 

                                                                                                                                                     

Vicepreședinte, 

                                                                                                            Vajda Zsombor 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 

Nr. ______/_________ 

 

 



Anexa nr. 1 

 

 

Modelul cererii pentru desemnarea în biroul electoral al secției de votare din 

străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

 

CERERE 

pentru desemnarea în biroul electoral al secției de votare din străinătate la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul ……….. 

 

 

Către: 

Misiunea diplomatică/Oficiul consular ...................................................... 

 

 

 Subsemnatul, ........................................................................................................, 

CNP ......................................................, domiciliat în .................................................., 

cu reședința în (dacă este cazul) ..................................................................................., 

telefon ............................................................., e-mail ......................................., având 

ocupația de .............................................................................................., de profesie 

..............................................................................................,  

solicit să fiu desemnat ca: 

 □ președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia 

□ membru al biroului electoral al secției de votare  

în localitatea ............................................................................... din statul 

................................................................................ 

În cazul în care voi fi desemnat în biroul electoral al unei secții de votare din 

străinătate 

□ voi îndeplini 

□ nu voi îndeplini 

atribuțiile care revin, potrivit legii, operatorilor de calculator în birourile electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate. 

 Pentru exercitarea funcției de membru al biroului electoral al secției de votare 

din străinătate sunt dispus să mă deplasez la o distanță de maximum ................... km 

de localitatea mai sus menționată. 

Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, 

următoarele: 

• sunt cetățean român cu drept de vot; 

• cunosc limba română, scris și vorbit; 

• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției; 

• nu sunt membru al unui partid politic; 



• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal; 

• sunt absolvent de (se bifează o singură opțiune): 

□ studii universitare de licență în domeniul științelor juridice; 

□ studii universitare de licență în alte domenii; 

□ învățământ general obligatoriu. 

 Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile și obligațiile care revin, potrivit 

legii, membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și 

operatorilor de calculator ai acestora. 

 Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate și cu prelucrarea datelor 

înscrise în aceasta de către Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală 

Permanentă, Serviciul de Telecomunicații Speciale, misiunile diplomatice, oficiile 

consulare și birourile electorale. 

 Anexez o copie a actului de identitate. 

 

 

Data ........................                                                       Semnătura ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 2 

 

Modelul listei reprezentanţilor formaţiunilor politice în birourile electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

 

Lista reprezentanţilor ………………………………………
*)

 

 în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile  

pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul ………… 

 

Nr. 

crt. 

Statul Nr. 

secţiei 

de 

votare 

Numele Prenumele CNP Calitatea 

(titular 

sau 

supleant) 

Nr. 

telefon 

Adresa 

de 

e-mail 

         

         

         

         

         

         

 

_________________________ 
*) 

Se înscrie denumirea formaţiunii politice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 3 

 

Modelul declaraţiei de acceptare, formulată de persoana propusă ca reprezentant 

al formaţiunii politice în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

 

 

 

DECLARAŢIE 

 

   

 Subsemnatul ……………………………..........................................................., 

CNP ………………………………, declar prin prezenta că accept să fiu reprezentant 

în Biroul electoral al secţiei de votare nr. ……. din statul……………………………..,  

la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul …........., din partea 

……………………………………………………………………
*)

.   

 

Data …………..                                                              Semnătura …………………. 

 

 

 

_________________________ 
*) 

Se înscrie denumirea formaţiunii politice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 4 

 

Modelul declaraţiei pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute de lege pentru desemnarea ca membru în biroul electoral al secţiei de 

votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

 

DECLARAŢIE 

privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru desemnarea ca membru 

în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate la alegerile pentru  

Senat şi Camera Deputaţilor din anul ……. 

 

 

    Subsemnatul ................................................................................................., 

CNP ......................................................, domiciliat în .................................................., 

cu reședința în (dacă este cazul) ..................................................................................., 

telefon ............................................................., e-mail ......................................., având 

ocupația de .............................................., de profesie 

.............................................................................................., declar, cunoscând 

prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 

completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele: 

• sunt cetățean român cu drept de vot; 

• cunosc limba română, scris și vorbit; 

• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției; 

• nu sunt membru al unui partid politic; 

• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal; 

• sunt absolvent de (se bifează o singură opțiune): 

□ studii universitare de licență în domeniul științelor juridice; 

□ studii universitare de licență în alte domenii; 

□ învățământ general obligatoriu. 

 Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile și obligațiile care revin, potrivit 

legii, membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și 

operatorilor de calculator ai acestora. 

Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate și cu prelucrarea datelor 

înscrise în aceasta şi în prezenta declaraţie de către Ministerul Afacerilor Externe, 

Autoritatea Electorală Permanentă, Serviciul de Telecomunicații Speciale, misiunile 

diplomatice, oficiile consulare, institutele culturale ale României în străinătate și 

birourile electorale.  

Anexez o copie a actului de identitate. 

 

 

Data …………..                                                              Semnătura …………………. 


