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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020, precum şi modificarea şi completarea unor hotărâri 

ale Autorităţii Electorale Permanente 
 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a 

Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 

Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile Legii nr. 288/2015 privind votul prin 

corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

întrucât buna organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

reclamă măsuri operaţionale privind asigurarea resurselor şi a logisticii electorale,  

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. I. -  (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, se 

aplică în mod corespunzător prevederile următoarelor acte normative: 

a) Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și 

atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, 

verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, 

precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către 

membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, 
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aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice. 

b) Metodologia privind tragerea computerizată la sorți a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, aprobată 

prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2016; 

c) Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de 

condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează 

secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora. 

 

Art. II. - (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, la 

stabilirea numărului total al ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” pentru secțiile de 

votare din țară se va lua în calcul un număr de 5 ștampile cu mențiunea „VOTAT” 

pentru fiecare secție de votare. 

(2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, fiecare 

secție de votare din țară trebuie să dispună, de regulă, de 5 ștampile cu mențiunea 

„VOTAT”, cu luarea în considerare a numărului cabinelor de vot, precum și a 

numărului efectiv al membrilor biroului electoral al secției de votare. 

 

Art. III. - (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, 

Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și 

al Autorității Electorale Permanente, organizează, la cerere, conform modelului 

prevăzut de anexa nr. 1, sesiuni de instruire-examinare pentru persoanele care doresc 

să îndeplinească calitatea de membru-operator de calculator al biroului electoral al 

secției de votare din străinătate conform Normelor metodologice. 

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise Autorității Electorale 

Permanente prin orice mijloc de comunicare, în mod individual sau în mod centralizat 

de către misiunile diplomatice, oficiile consulare și formațiunile politice care participă 

la alegeri. 

 

 Art. IV. - (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, 

calitatea de membru-operator de calculator al biroului electoral al secției de votare din 

străinătate se dobândeşte în baza aprobării președintelui biroului electoral al secției de 

votare respective, sub condiția obținerii de către membrul biroului a cel puțin 7 puncte 

din 10 la testul de examinare a competențelor prevăzut la art. 14 alin. (2) din Normele 

metodologice şi a prezentării de către acesta a rezultatului testului preşedintelui 

biroului electoral al secţiei de votare. 

 (2) Sesiunile de instruire-examinare a competenţelor prevăzute de Normele 

metodologice pentru dobândirea calităţii de membru-operator de calculator al biroului 

electoral al secției de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din anul 2020 sunt organizate în sistem online. 
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(3) Aprobarea calităţii de membru-operator de calculator al biroului electoral al 

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

anul 2020, se consemnează într-un proces-verbal întocmit de președintele biroului 

electoral al secției de votare din străinătate. 

 

Art. V. – La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, 

cetăţenii cu drept de vot prevăzuţi la art. 17 alin. (7) 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, vor completa cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Autorităţii 

Electorale Permanente nr. 19/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind desemnarea 

membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților. 

 

Art. VI. - (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, 

prin derogare de la prevederile art. 9 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente 

nr. 44/2016, în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, Ministerul Afacerilor Externe stabilește și comunică Autorității Electorale 

Permanente numărul total al timbrelor autocolante, al buletinelor de vot și al 

ștampilelor cu mențiunea „VOTAT”, defalcat pentru fiecare secție de votare din 

străinătate. 

(2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, numărul 

ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” repartizat unei secții de votare din străinătate va fi 

cel puțin egal cu numărul cabinelor de vot. 

(3) Ștampilele cu mențiunea „VOTAT” primite de biroul electoral al secției de 

votare din străinătate, care nu sunt utilizate în procesul de votare, sunt păstrate într-un 

plic sigilat de către președintele acestuia. 

 

Art. VII. - (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, 

în cadrul operațiunii de scanare a codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare 

livrate de alegătorii care votează prin corespondență, în interfața ADV poate apărea 

unul dintre următoarele mesaje: 

a) în cazul în care codul de bare este scanat cu succes, mesajul va fi 

„Alegătorul . . . . . . . . . . (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., a fost 

înregistrat ca votant prin corespondență.”; 

b) în cazul în care codul de bare nu poate fi scanat sau codul de bare nu 

corespunde niciunui cod numeric personal din cele înscrise în lista electorală 

permanentă pentru votul prin corespondență, mesajul va fi „Codul de bare nu poate fi 

scanat.” 
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c) în cazul în care codul de bare a mai fost scanat, mesajul va fi „Codul de 

bare a fost deja scanat”. 

(2) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, 

predă plicul exterior președintelui biroului electoral pentru votul prin corespondență 

sau președintelui biroului electoral al secției de votare și îi aduce la cunoștință mesajul 

apărut în interfața ADV. 

(3) Secțiunea din interfața ADV destinată scanării codurilor de bare înscrise pe 

plicurile exterioare livrate de alegătorii care votează prin corespondență va fi 

disponibilă numai pe terminalele informatice repartizate birourilor electorale din lista 

comunicată de Ministerul Afacerilor Externe până cel mai târziu cu 15 zile înaintea 

primei zile a votării în străinătate. 

 

Art. VIII. - La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, 

listele electorale suplimentare din străinătate în format .pdf, precum și lista numelor și 

a codurilor numerice personale ale alegătorilor validați on-line în format .csv sunt 

transmise în Sistemul informatic central unde pot fi vizualizate de biroul electoral de 

circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, Biroul 

Electoral Central, precum şi de către orice alte persoane cu drept de acces. 

 

Art. IX. - În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale Permanente estimarea 

numărului necesar de terminale informatice pentru birourile electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 

2020. 

 

Art. X. - (1) În data de 5 decembrie 2020, președinții birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din țară împreună cu locțiitorii acestora primesc, pe bază de                      

proces-verbal, următoarele: 

a) un exemplar al listei electorale permanente; 

b) buletinele de vot; 

c) ștampila de control; 

d) ștampilele cu mențiunea „VOTAT”; 

e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării; 

f) formularele listei electorale suplimentare; 

g) formularele extrasului din listele electorale; 

h) formularele tipizate pentru consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea 

buletinelor de vot pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, prevăzute de 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2016 privind consemnarea 
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opțiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului și a 

Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare; 

i) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul 

informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal, precum şi 

tipizatele procesului-verbal prevăzut de Decizia Biroului Electoral Central nr. 45/2020 

privind aplicarea dispozițiilor art. 84 alin. (3) lit. e) şi alin. (4) lit. a) ultima teză din 

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 

j) broșuri conținând legislația aplicabilă, precum și, dacă este cazul, adrese și 

decizii ale birourilor electorale ierarhic superioare; 

k) timbre autocolante; 

l) tuș și tușiere, de culoare albastră; 

m) pixuri de culoare albastră și coli albe de hârtie A4; 

n) ecusoanele membrilor biroului electoral al secției de votare, ale căror 

rubrici vor fi completate de către aceștia; 

o) două buletine de vot, câte unul pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, anulate de către președintele biroului electoral de circumscripție, pe care 

le vor afișa într-un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor. 

(2) Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

țară primesc terminalele informatice de la reprezentanții Serviciului de 

Telecomunicații Speciale pe bază de proces-verbal. 

 

Art. XI. - (1) Cel mai târziu în data de 4 decembrie 2020, președinții 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate sau locțiitorii acestora, după 

caz, primesc, pe bază de proces-verbal, următoarele: 

a) buletinele de vot; 

b) o ștampilă de control; 

c) ștampilele cu mențiunea „VOTAT”; 

d) formularele pentru încheierea proceselor-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării; în cazul birourilor electorale ale secțiilor de votare care îndeplinesc 

și atribuții privind votul prin corespondență se predau și formularele pentru încheierea 

proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării prin corespondență; 

e) tipizate ale procesului-verbal prevăzute la art. 82
1
 alin. (1) lit. c) 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; 

f) formularele listei electorale suplimentare; în cazul birourilor electorale ale 

secțiilor de votare care îndeplinesc și atribuții privind votul prin corespondență se 

predau listele electorale permanente pentru votul prin corespondență întocmite de 

Autoritatea Electorală Permanentă pentru statul respectiv, precum și formulare tipizate 
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ale acestora, conform modelului prevăzut de anexa nr. 2 la Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 20/2020 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 288/2015 

privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților; 

g) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul 

informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal, precum şi 

tipizatele procesului-verbal prevăzut de Decizia Biroului Electoral Central nr. 45/2020; 

h) formularele tipizate pentru consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea 

buletinelor de vot pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, prevăzute de 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 

i) timbre autocolante; 

j) tuș și tușiere, de culoare albastră; 

k) pixuri de culoare albastră și coli albe de hârtie A4; 

l) ecusoanele membrilor biroului electoral al secției de votare, ale căror rubrici 

vor fi completate de către aceștia; 

m) două buletine de vot, câte unul pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, anulate de către președintele biroului electoral de circumscripție, pe care 

le vor afișa într-un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor. 

(2) Se aprobă modelul procesului-verbal prevăzut la art. 82
1
 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2 

la prezenta hotărâre. 

(3) Membrii-operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate primesc terminalele informatice de la reprezentanții misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare pe bază de proces-verbal. 

 

Art. XII. - (1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate care 

îndeplinesc atribuții pentru votul prin corespondență vor întocmi procesele-verbale ale 

căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 5 şi 6 la Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind 

consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc 

atribuții pentru votul prin corespondență vor bara rubrica de la pct. a din procesele-

verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 5 şi 6 la Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fără a 

înscrie nicio cifră în căsuțele aferente acesteia. 
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(3) La rubricile de la lit. a1 şi a3 din procesele-verbale ale căror modele sunt 

stabilite de anexele nr. 11 şi 12 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 

39/2016, cu modificările ulterioare, numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele 

electorale permanente din străinătate şi numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele 

electorale pentru votul prin corespondență vor fi încărcate în Sistemul informatic de 

centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării în 

mod automat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire 

a votului ilegal, pe baza datelor comunicate de către Autoritatea Electorală Permanentă 

conform art. 4 alin. (2) din Normele metodologice. 

(4) Formularele proceselor-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele 

nr. 1 - 6 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările 

ulterioare, vor conţine pe fiecare pagină o secţiune destinată semnăturilor membrilor 

biroului electoral al secţiei de votare sau ale membrilor biroului electoral pentru votul 

prin corespondenţă, după caz.  

(5) Pe fiecare pagină a copiilor proceselor-verbale eliberate conform art. 93 

alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitorul acestuia, după caz, va 

înscrie olograf menţiunea „Copie certificată”. 

(6) Formularele proceselor-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele 

nr. 1 - 4 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările 

ulterioare, vor conţine pe fiecare pagină un Cod QR având formatul 

„PV#numărulpaginii#numărpagini”. 

(7)  Formularele proceselor-verbale ale căror modele sunt prevăzute de 

anexele nr. 5 şi 6 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu 

modificările ulterioare, vor conţine pe fiecare pagină un Cod QR având formatul 

„PC#numărulpaginii#numărpagini” .  

 

Art. XIII. – La articolul 11 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente 

nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească 

locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 915 din 14 noiembrie 2016, 

alineatul (3) se abrogă. 

 

Art. XIV. - Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru 

aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 837 din 21 octombrie 2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. După pct. i al anexei nr. 21 se introduc două noi puncte, pct. i
1
 şi i

2
, cu 

următorul cuprins: 
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i
1
. Lista senatorilor aleşi 

Nr. 

crt. 

Denumirea partidului 

politic, a organizației 

cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, a 

alianței politice, a alianței 

electorale sau menţiunea 

„candidat independent” 

Denumirea partidului 

politic, în cazul alianțelor 

politice sau al alianțelor 

electorale 

Circumscripţia 

electorală  

Nume şi 

prenume 

...     

 

i
2
. Lista supleanţilor 

Nr. 

crt. 

Denumirea partidului 

politic, a organizației 

cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, a 

alianței politice, a alianței 

electorale sau menţiunea 

„candidat independent” 

Denumirea partidului 

politic, în cazul alianțelor 

politice sau al alianțelor 

electorale 

Circumscripţia 

electorală  

Nume şi 

prenume 

...     

 

2. După pct. i al anexei nr. 22 se introduc două noi puncte, pct. i
1
 şi i

2
, cu 

următorul cuprins: 

i
1
. Lista deputaţilor aleşi 

Nr. 

crt. 

Denumirea partidului 

politic, a organizației 

cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, a 

alianței politice, a alianței 

electorale sau menţiunea 

„candidat independent” 

Denumirea partidului 

politic, în cazul alianțelor 

politice sau al alianțelor 

electorale 

Circumscripţia 

electorală  

Nume şi 

prenume 

...     

 

i
2
. Lista supleanţilor 

Nr. 

crt. 

Denumirea partidului 

politic, a organizației 

cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, a 

alianței politice, a alianței 

electorale sau menţiunea 

„candidat independent” 

Denumirea partidului 

politic, în cazul alianțelor 

politice sau al alianțelor 

electorale 

Circumscripţia 

electorală  

Nume şi 

prenume 

...     

 

Art. XV. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. XVI. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I.  

 

Președintele Autorităţii Electorale Permanente, 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică 

 

                                                                                                                         

Contrasemnează: 

                                                                                                       Vicepreședinte, 

 Marian Muhuleț 

 

                                                                                                                                                     

Vicepreședinte, 

                                                                                                            Vajda Zsombor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 

Nr. ______/_________ 
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Anexa nr. 1 

 

Modelul  

cererii pentru participarea la sesiunea de instruire-examinare a operatorilor de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate constituite 

la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 

 

Cerere  

pentru participarea la sesiunea de instruire-examinare a operatorilor de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate constituite 

la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 

 

Către:  

 

Autoritatea Electorală Permanentă, 

str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro  

e-mail: operator@roaep.ro  

 

Subsemnatul  ………………………………………………………………………….... 
(nume, inițiala prenumelui tatălui, prenume) 

CNP:              

Telefon:  

 

E-mail: 

 

 doresc să particip la sesiunea de instruire-examinare pentru operatorii de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate constituite la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, organizată de către 

Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și 

al Autorității Electorale Permanente. 

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

înscrise în aceasta de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul 

Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală Permanentă, misiunile diplomatice, oficiile 

consulare și birourile electorale. 

Anexez o copie a actului de identitate. 

 

     Data ........................                                            Semnătura ............................ 
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Anexa nr. 2 

Modelul procesului-verbal  

 prevăzut de art. 82
1
 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

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

Autorității Electorale Permanente 

 

Localitatea:............................ 

Statul: ...................................
 

Secția de votare nr. ............... 

 

Proces-verbal privind alegătorii prezenți la vot 

 întocmit la încheierea votării în data de 5 decembrie 2020 

 

1. 

Numărul alegătorilor prezenți la vot  

 

 

    
 

2. Numărul buletinelor de vot nefolosite     
 

Numele și prenumele  Semnătura 

Președintele biroului electoral al secției de 

votare ................................................  
 

Locțiitor .................................................  

Membru ................................................  

Membru .................................................  

Membru .................................................  

Membru .................................................  

Membru .................................................  

Membru .....................................................  

Membru .....................................................  

Membru .....................................................  

 


