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C U V ÂN T -Î N A I N T E

Vă mulțumim pentru implicarea în procesul de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților din anul 2020. Deținerea funcției de membru al biroului electoral al secției de votare 
implică exercițiul autorității de stat. Atribuțiile cu care ați fost învestit/ă sunt complexe; îndeplinirea 
acestora cu profesionalism și imparțialitate va contribui la derularea corectă, transparentă și 
democratică a procesului electoral.

Prezentul Ghid a fost conceput ca un instrument de lucru care să vă sprijine în activitatea pe 
care o veți desfășura în preziua votării, în ziua votării și până la momentul predării materialelor 
electorale către biroul electoral ierarhic superior.

Acesta are la bază texte normative în vigoare la data de 19 noiembrie 2020 din:
•  Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările 
ulterioare1;

•  Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare2;
•  Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cu 
modificările și completările ulterioare3; 

•  Hotărârea Guvernului nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, 
organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 
din anul 20204;

•  Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la 
alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea BEC  
nr. 1/20205;

•  Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 2.009/166/2020 privind 
stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea 
în siguranță a procesului electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților 
din anul 20206;

•  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, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 36/20197;

•  alte hotărâri ale AEP și decizii ale BEC.
Textele legale sunt indicate între paranteze la începutul fiecărei secțiuni.
Ghidul este împărțit în 7 secțiuni:
−  secțiunea 1 include informații privind persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul 

secției de votare și enumerarea atribuțiilor acestora;
−  secțiunea 2 oferă informații despre tipurile de liste electorale, ștampile și buletine de vot pe 

care le veți utiliza în cadrul secției de votare;
−  secțiunea 3 descrie principalele activități pe care biroul electoral al secției de votare le va 

desfășura în preziua votării;
−  secțiunile 4 – 6 descriu principalele activități pe care biroul electoral al secției de votare le va 

desfășura în ziua votării, inclusiv operațiunea predării materialelor electorale către biroul 

1 Denumită în continuare Legea nr. 208/2015. 
2 Denumită în continuare Codul penal.
3 Denumită în continuare H.G. nr. 754/2020.
4 Denumită în continuare H.G. nr. 755/2020.
5 Denumit în continuare Regulamentul BEC.
6 Denumit în continuare Anexa la Ordinul MS-MAI nr. 2.009/166/2020.
7 Denumite în continuare Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019.
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electoral ierarhic superior. Vă recomandăm să efectuați aceste activități în ordinea descrisă 
în Ghid, bifând în căsuțele  din stânga/dreapta paginii fiecare activitate realizată;

− secțiunea 7 descrie contravențiile și infracțiunile prevăzute de legislația în vigoare.
Este necesar să citiți atent textele marcate cu IMPORTANT: sau ATENȚIE!, care fac referire la 

acțiuni care trebuie duse la îndeplinire sau la diferite interdicții specifice operațiunilor electorale.
O atenție deosebită trebuie acordată respectării regulilor privind protecția sanitară a 

participanților la procesul electoral. În Ghid sunt marcate distinct măsurile care vizează aceste 
aspecte.

Este posibil ca, după data publicării prezentului Ghid, Biroul Electoral Central să adopte 
hotărâri, decizii și circulare privind activitatea dumneavoastră, care vor avea caracter prioritar și 
care vă vor fi aduse la cunoștință, fie prin includerea unor copii ale acestora în materialele pe care 
le veți prelua, fie prin intermediul tabletei electronice.

IMPORTANT: 
Publicitatea actelor adoptate de BEC se asigură prin intermediul paginii de internet https://
parlamentare2020.bec.ro/.
Publicitatea actelor adoptate de birourile electorale de circumscripție se asigură prin intermediul 
paginilor de internet ale instituțiilor prefectului, respectiv a Ministerului Afacerilor Externe.

L I S T A  A B R E V I E R I L O R

Aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot ADV
Autoritatea Electorală Permanentă AEP
Biroul electoral al secției de votare BESV
Biroul Electoral Central BEC
Cod numeric personal CNP
Hotărârea Guvernului H.G.
Ministerul Afacerilor Interne MAI
Ministerul Sănătății MS
Ordonanța de urgență a Guvernului O.U.G.
Serviciul de Telecomunicații Speciale STS
Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire  
a votului ilegal

SIMPV
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1 .  B I R O U L  E L E C T O R A L  A L  S E C ȚI E I  D E  V O T A R E

1.1. MEMBRII BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE 

Organizare și funcționare
[art. 9 alin. (2) – (3), art. 10, art. 15 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015, 

art. 1 – 2, art. 21 și art. 24 din Regulamentul BEC]

Biroul electoral ale secției de votare (BESV) este alcătuit dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia 
și cel mult 8 reprezentanți ai formațiunilor politice care participă la alegeri. 

BESV nu poate funcționa cu mai puțin de 5 membri, respectiv: președinte, locțiitorul acestuia și  
3 reprezentanți ai formațiunilor politice care participă la alegeri.

ATENȚIE!
Încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligației de a participa la activitatea acestor 
birouri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei. 

IMPORTANT: 
Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării BESV atestă calitatea de membru 
al biroului electoral. 

Nimeni nu poate fi, în același timp, membru a două sau al mai multor birouri sau oficii electorale 
constituite la aceleași alegeri. Candidații în alegeri, soțul/soția, rudele și afinii acestora până la 
gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

Înlocuirea membrilor BESV poate avea loc astfel:
•  reprezentanții formațiunilor politice în BESV pot fi înlocuiți 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 și în ziua alegerilor. BESV din care reprezentantul face parte 
ia act de înlocuirea acestuia prin proces-verbal;

•  membrii BESV care nu reprezintă formațiuni politice pot fi înlocuiți, în caz de deces, 
îmbolnăviri sau accidente, de către cei care i-au desemnat, cu respectarea, după caz, a 
condițiilor prevăzute la art. 15 din Legea nr. 208/2015. 

Înlocuirea preşedinţilor BESV și a locțiitorilor acestora se realizează la cererea birourilor electorale 
de circumscripție de AEP, prin tragere la sorți computerizată, dintre persoanele înscrise în Corpul 
experților electorali. Cererile birourilor electorale de circumscripție de înlocuire a președinților 
birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora trebuie să cuprindă solicitarea 
expresă de înlocuire și temeiurile acesteia, fără a se putea limita la redirecționarea petițiilor unor 
persoane.
AEP are competența de a analiza temeinicia și legalitatea motivelor invocate în cerere și de a dispune 
cu privire la înlocuirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor 
acestora.

Calitatea de membru al BESV încetează de drept în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată 
pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute la art. 385 – 391 din Codul penal. 
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Constatarea cazului încetării de drept a calității de membru al BESV se face, în termen de 48 de ore 
de la intervenirea cazului, de către președintele biroului electoral ierarhic superior. 

BESV își încetează activitatea la data încheierii verificării proceselor-verbale privind rezultatele 
alegerilor pe care le-a întocmit.

Atribuțiile BESV
[art. 18, art. 84 alin. (12) din Legea nr. 208/2015]

•  Primește de la primar, pe bază de proces-verbal, un exemplar al listelor electorale permanente, 
în preziua votării.

•  Primește de la biroul electoral de circumscripție, prin intermediul primarului, buletinele 
de vot, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea ,,VOTAT”, formularele pentru 
încheierea proceselor-verbale și alte materiale necesare desfășurării procesului electoral, 
precum și două buletine de vot, unul pentru alegerea Senatului și unul pentru alegerea 
Camerei Deputaților, anulate de către președintele biroului electoral de circumscripție, care 
se vor afișa într-un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor. 

•  Conduce operațiunile de votare, ia toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în 
jurul acestuia.

• Numără voturile și consemnează rezultatele votării. 
•  Rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate.
•  Înaintează biroului electoral de circumscripție sau oficiului electoral de sector, după caz, 

procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, prin mijloace electronice și pe suport hârtie, 
buletinele de vot întrebuințate și necontestate, buletinele de vot nule și pe cele contestate, 
împreună cu contestațiile depuse și materialele la care acestea se referă, precum și listele 
electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste. 

•  Predă prefectului, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot anulate și neutilizate, 
ștampilele și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării. 

•  Eliberează fiecărui reprezentant al partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale 
și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din componența biroului câte 
o copie de pe fiecare proces-verbal, certificată de președintele BESV.

•  Eliberează, la cererea atât a observatorilor organizațiilor neguvernamentale, cât și a 
reprezentanților presei acreditați pe lângă respectivele secții de votare, prin președintele 
secției de votare, câte o copie a fiecărui proces-verbal care consemnează rezultatul alegerilor 
în secția respectivă.

•  Verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru 
exercitarea dreptului de vot, precum și corelațiile din procesele-verbale de consemnare 
a rezultatelor votării, conform procedurii stabilite prin decizia Biroului Electoral Central  
nr. 61/2020. 

IMPORTANT:
Președintele BESV este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții. 
Atribuțiile acestuia, în această privință, se întind și în afara localului de vot, în sediul secției de 
votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul sediului secției de votare, precum și pe străzi 
și în piețe publice până la o distanță de 50 m. 
Pentru menținerea ordinii, președintele BESV va avea la dispoziție mijloacele de ordine necesare, 
asigurate de primar și de prefect, împreună cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne 
(MAI). 
Ministerul Sănătății (MS) va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenței medicale la secțiile 
de votare.
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Obligațiile membrilor BESV
[art. 1 – 2, art. 22 din Regulamentul BEC, art. 84 alin. (15) din Legea nr. 208/2015]

•  În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii BESV exercită o funcție ce implică autoritatea 
de stat. Exercitarea corectă și imparțială a funcției de membru al BESV este obligatorie. 
Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz. 

•  Membrul BESV are obligația de a face cunoscute alegătorilor numele, prenumele și funcția 
în biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa.

•  În relațiile cu ceilalți membri ai BESV, precum și cu alegătorii și persoanele acreditate, 
membrul BESV este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, 
corectitudine și amabilitate, fiindu-i interzise manifestările indecente.

•  Se interzice membrilor BESV să poarte, pe durata votării, însemne de propagandă electorală (care 
fac referire la partide politice, candidați independenți sau sloganuri utilizate de acestea/aceștia).

•  Reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale, precum și 
ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale în BESV nu pot primi și nu 
pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de Legea nr. 208/2015.

1.2. OPERATORUL DE CALCULATOR

[art. 7 alin. (5), art. 84 alin. (16), art. 110 alin. (5) – (7) din Legea nr. 208/2015]

În cadrul secției de votare își desfăşoară activitatea operatorul/operatorii de calculator, desemnat/
desemnați prin decizie a AEP. Operatorii de calculator au statut de personal tehnic auxiliar.
La o secție de votare din țară pot fi repartizați cel mult 3 operatori de calculator.

IMPORTANT:
În cazul secțiilor de votare cu mai puțin de 500 de alegători arondați, AEP poate stabili ca președintele 
BESV sau locțiitorul acestuia să îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege pentru operatorii de 
calculator.

Atribuții principale 
[art. 921 din Legea nr. 208/2015, art. 12 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

•  Preia de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și predă, pe bază de 
proces-verbal, terminalele informatice din secțiile de votare și echipamentele conexe.

•  Este prezent în secția de votare în preziua votării, de la ora 18.00 până la finalizarea 
activităților din ziua respectivă, precum și în ziua votării, de la ora 6.00 până la încheierea 
operațiunilor de numărare a voturilor şi consemnare a rezultatelor votării.

•  Înscrie în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului 
ilegal (SIMPV) codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot. 

•  Comunică, de îndată, președintelui BESV mesajele și semnalările returnate de SIMPV.
• Asigură îndeplinirea dispozițiilor președintelui BESV.
•  Asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii 

BESV pentru numărarea voturilor.
•  Asigură introducerea electronică a rezultatelor votării în formularul pentru verificarea 

corelațiilor, instalat pe terminalul informatic pus la dispoziție de STS; aplicația informatică 
menționată va asigura verificarea îndeplinirii corelațiilor legale dintre datele introduse, 
conform cheilor legale de control, și va semnala eventualele erori sau neconcordanțe 
care trebuie corectate sau remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale, cu 
respectarea corelațiilor prevăzute de lege.

•  Asigură încărcarea în SIMPV a rezultatelor votării și a fotografiilor proceselor-verbale 
semnate de către membrii BESV, prin apăsarea butonului „Finalizare proces electoral”; 
dacă în momentul finalizării procesului electoral nu există conexiune la SIMPV, va asigura 
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transmiterea în sistem a proceselor-verbale de îndată ce terminalul informatic va avea 
conexiune la SIMPV.

•  Informează președintele BESV și Centrul de preluare a apelurilor cu privire la 
disfuncționalitățile terminalului informatic.

• Realizează actualizările ADV pe terminalul informatic utilizat.
•  În cazul în care încărcarea în SIMPV a rezultatelor votării şi a fotografiilor proceselor-verbale 

semnate de către membrii BESV nu a fost posibilă, are obligația de a însoți președintele BESV 
care se deplasează la sediul biroului electoral ierarhic superior cu procesele-verbale privind 
consemnarea rezultatelor votării.

Operatorii de calculator ai secțiilor de votare din țară predau terminalele informatice reprezentanților 
STS, în cel mult 5 zile de la data ulterioară zilei votării.

Noțiuni utile
[art. 5 alin. (1) – (7) și (9), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (2) – (3) 

din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV) − reprezintă un program 
informatic care asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor culese de către operatorii 
de calculator și compararea acestora cu datele deja înregistrate, respectiv cu listele electorale, 
Registrul secțiilor de votare, lista persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de vot și 
lista persoanelor puse sub interdicție judecătorească.
Terminalul informatic (tableta) − asigură îndeplinirea următoarelor funcții principale:
a. preluarea automată a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile 
optic din actele de identitate ale alegătorilor care se prezintă la vot;
b. preluarea manuală a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, în 
situația nepreluării acestora în condițiile prevăzute la lit. a;
c. filmarea operațiunilor de numărare a voturilor și de consemnare a rezultatelor votării;
d. fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite de birourile 
electorale ale secțiilor de votare;
e. verificarea corelațiilor dintre datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor 
votării.

Terminalul telefonic − reprezintă mijlocul tehnic utilizat de către președinții birourilor electorale 
ale secțiilor de votare din țară pentru comunicarea cu birourile electorale și Centrul de preluare a 
apelurilor, precum și pentru accesul la serviciul de date suplimentare nestructurate – USSD.

Centrul de preluare a apelurilor – reprezintă un centru de comunicații dedicat președinților 
birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorilor de calculator, prin care STS furnizează 
asistență tehnică, birourile electorale ierarhic superioare și personalul tehnic auxiliar al acestora 
asigură asistență de specialitate privind operațiunile electorale, iar statisticienii care fac parte din 
aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale oferă asistență de specialitate pentru întocmirea 
proceselor-verbale privind rezultatele votării. 

IMPORTANT:

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul SIMPV nu sunt supuse publicității și 
nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de Normele metodologice aprobate prin 
Hotărârea AEP nr. 36/2019.
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1.3. PERSONALUL TEHNIC AUXILIAR AL BESV

[art. 109 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, art. 21 din H.G. nr. 754/2020, 
art. 1 alin. (5) din Decizia BEC nr. 79/2020]

Primarii pot asigura personal tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității BESV.

Atribuțiile personalului tehnic auxiliar

•   Sprijină operațiunile de preluare şi transport ale materialelor necesare votării.
•  Asigură un filtru la intrarea în sediul secției de votare, fiind dotat cu termometru, materiale 

de protecție sanitară și flacon cu dezinfectant; alegătorii vor fi supuși unui triaj observațional 
și vor fi termometrizați cu ajutorul unui termometru noncontact.

•  Asigură distribuirea câte unei măști de protecție fiecărei persoane acreditate, fiecărui 
delegat acreditat și alegător care se prezintă la secția de votare și nu are mască proprie.

•  Se asigură că alegătorii vor respecta distanțarea fizică, vor purta corect masca și nu se vor 
abate de la traseul indicat către localul de vot.

•  În cazul în care un alegător prezintă simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse, rinoree, 
dificultăți în respirație) sau este febril (este depistat cu temperatură de peste 37,3°C), personalul 
tehnic auxiliar al BESV va organiza accesul prioritizat al acestuia în localul de vot.

1.4. INDEMNIZAȚII ȘI ALTE DREPTURI

[art. 109 – 1091 din Legea nr. 208/2015, art. 3 – 5 din H.G. nr. 755/2020]

Pe perioada cât funcționează birourile electorale, membrii acestora, personalul tehnic auxiliar și 
operatorii de calculator se consideră detașați și primesc o indemnizație stabilită prin hotărâre a 
Guvernului. 

Pentru activitatea desfășurată în cadrul BESV se acordă următoarele indemnizații:
a) 250 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, 

locțiitorii acestora și operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile;
b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, 

alții decât cei prevăzuți la lit. a), dar nu mai mult de 3 zile.
Plata indemnizațiilor mai sus menționate se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MAI, pentru 
instituțiile prefectului. 
Plata indemnizațiilor membrilor BESV se face pe baza listelor de prezență aprobate de către președinții 
birourilor electorale.
Plata indemnizațiilor operatorilor de calculator ai secțiilor de votare se face pe baza listelor 
de prezență, avizate de către președinții BESV și aprobate de către prefecți, precum și pe baza 
pontajelor furnizate de STS. Plata indemnizațiilor operatorilor de calculator repartizați pe centre 
de votare se face pe baza pontajelor furnizate de STS;

c) membrii BESV și operatorii de calculator au dreptul la o indemnizație de protocol de 20 lei de 
persoană pentru apă, cafea și gustări pentru fiecare zi de activitate.
Plata indemnizațiilor de protocol se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MAI, pentru 
instituțiile prefectului.

IMPORTANT:
Prin zi de activitate se înțelege munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent 
de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi.
Pe durata funcționării birourilor electorale, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate 
persoanele mai sus menționate le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizațiilor de 
detașare, precum și a oricăror alte diurne și drepturi bănești cuvenite potrivit legii.
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Primirea indemnizațiilor mai sus menționate nu afectează dreptul de a primi alte diurne, 
indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.

Membrii BESV din țară și operatorii de calculator ai acestora au dreptul să primească, la cerere, o 
zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza adeverinței eliberate 
în acest sens de către biroul electoral de circumscripție județeană, oficiul sectorului municipiului 
București sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.

ATENȚIE!
În ziua votării, nu se vor asigura hrană şi apă pentru membrii BESV, operatorul de calculator 
și personalul tehnic auxiliar, indemnizația pentru cheltuieli de protocol (gustări, apă, cafea) fiind 
acordată după ziua votării. Vă recomandăm să veniți în secția de votare cu hrană și apă suficientă. 
Partidele politice pot asigura, pe cheltuiala lor, hrana și apa necesare reprezentanților acestora în 
BESV.

2 .  M A T E R I A L E L E  U T I L I Z A T E  Î N  S E C ȚI A  D E  V O T A R E

2.1. LISTELE ELECTORALE

[art. 49 alin. (5), art. 51 alin. (1) și (4), art. 85 alin. (11) din Legea nr. 208/2015]

a. Lista electorală permanentă
Cuprinde cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în România, care au împlinit 
vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv.

b. Lista electorală suplimentară
Este completată în ziua votării potrivit regulilor descrise în Secțiunea 4.3.1. a Ghidului.
Lista electorală suplimentară se semnează de către președintele BESV unde a fost întocmită.
Întâmpinările formulate cu privire la listele electorale suplimentare se soluționează de BESV prin 
decizie.

c. Extrasul de pe lista electorală permanentă și suplimentară
Este utilizat numai pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale. Extrasul se semnează 
de către președintele BESV și se ștampilează, iar persoanele cuprinse în extras trebuie să fie radiate 
din celelalte liste electorale existente la secție.

2.2. ȘTAMPILELE

[art. 81 alin. (7), art. 82 alin. (1) – (2), art. 93 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, 
Hotărârea AEP nr. 29/2016]

a. ȘTAMPILA DE CONTROL a secției de votare se utilizează în următoarele situații:
•  în preziua votării, se aplică pe benzile de hârtie cu care se sigilează toate căile de intrare în 

localul de vot, la părăsirea acestuia de către membrii BESV și operatorul de calculator;
• în ziua votării, se aplică pe urnele de vot, sigilate;
•  pe măsură ce se deschid pachetele cu buletine de vot sigilate, se aplică pe ultima pagină a 

fiecărui buletin de vot din acestea;
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•  se aplică pe procesele-verbale semnate de președinte, de locțiitorul acestuia, precum și de 
membrii BESV;

• se aplică pe deciziile BESV;
•  se aplică pe benzile de hârtie cu care se sigilează dosarele conținând procesele-verbale 

privind consemnarea rezultatelor votării, precum și pe benzile de hârtie utilizate pentru 
sigilarea celorlalte materiale rezultate din procesul electoral.

MODELELE ștampilei de control a secției de votare 

b. ȘTAMPILA CU MENȚIUNEA „VOTAT” se pune la dispoziția alegătorilor împreună cu 
buletinele de vot, după ce aceștia au semnat în listele electorale corespunzătoare, în vederea 
exercitării dreptului de vot.

MODELUL ștampilei cu mențiunea „VOTAT” 

2.3. BULETINELE DE VOT ȘI TIMBRELE AUTOCOLANTE

[art. 63 și art. 84 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, Hotărârea AEP nr. 30/2016]

Fiecare alegător primește 2 buletine de vot distincte:
− 1 buletin de vot pentru Senat;
− 1 buletin de vot pentru Camera Deputaților.

Câte două exemplare din buletinele de vot, vizate și anulate de președintele biroului electoral de 
circumscripție, se vor afișa, cu o zi înainte de alegeri, la sediul fiecărei secții de votare.

Timbrul autocolant cu mențiunea „VOTAT” – În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții de 
identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT” și data 
scrutinului.

Modelul timbrului autocolant cu mențiunea „VOTAT”
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2.4. MATERIALELE DE PROTECȚIE SANITARĂ

[Anexa la Ordinul MS-MAI nr. 2.009/166/2020, art. 21 din H.G. nr. 754/2020, 
art. 5 din Decizia BEC nr. 79/2020]

a. Materialele de protecție sanitară ce vor fi utilizate de către membrii BESV și operatorii de 
calculator 
Vor fi preluate de către președintele BESV, în preziua votării, 5 decembrie 2020, odată cu materialele 
necesare desfășurării procesului electoral, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar al BESV (a se 
vedea secțiunea 3.1 a prezentului Ghid).
Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare și fiecare operator de calculator beneficiază, 
de regulă, de câte 5 măști de protecție și 5 perechi de mănuși.
Materialele de protecție sanitară vor fi depozitate împreună cu materialele necesare desfășurării procesului 
electoral, urmând să fie utilizate de membrii BESV și operatorii de calculator în conformitate cu 
prevederile Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 2.009/166/2020. 
Veți găsi indicații privind utilizarea acestor materiale pe parcursul prezentului Ghid.

ATENȚIE!
În zilele de 5 și 6 decembrie 2020, președintele BESV se va asigura că membrii BESV și operatorii 
de calculator primesc și utilizează, pe durata activităților desfășurate în localul de vot, materiale 
de protecție sanitară.

b. Materialele de protecție sanitară ce vor fi utilizate de către ceilalți participanți la procesul 
electoral
Personalul tehnic auxiliar al BESV va distribui, dacă este cazul, câte o mască de protecție fiecărei 
persoane acreditate, fiecărui delegat acreditat și alegător care se prezintă la secția de votare.
Instituțiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a câte unei măști de protecție fiecărei 
persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul tehnic auxiliar al BESV.

IMPORTANT:
În sediul secției de votare și în localul de vot, se vor amplasa flacoanele cu dezinfectant pe bază 
de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum și recipiente cu saci menajeri (ce vor fi 
schimbați periodic) în care se vor arunca măștile și mănușile folosite.
La intrarea în localul de vot, va fi organizat un spațiu dedicat pentru dezinfecția mâinilor 
alegătorilor, dotat cu flacoane cu dezinfectant pe bază de alcool și șervețele de hârtie.
Pe toată durata votării și a desfășurării activității BESV, se va asigura aerisirea localului de vot, 
prin menținerea deschisă a ferestrei/ferestrelor; în cazul în care aerisirea permanentă a localului 
de vot nu este posibilă, acesta va fi aerisit prin deschiderea ferestrei/ferestrelor cel puțin 10 minute la 
fiecare 2 ore.
Dacă imobilul unde este amenajat localul de vot nu permite deschiderea ferestrelor și este prevăzut 
cu instalație centralizată de ventilație, se vor lua măsuri împreună cu administratorul imobilului 
ca instalația să nu fie setată pe recircularea aerului.

ATENȚIE!
Materialele de protecție sanitară neutilizate după încheierea activității în secția de votare vor fi 
lăsate în sediul acesteia, urmând a fi preluate prin grija primarului.
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3 .  O P E R A ȚI U N I  Î N  P R E Z I U A  A L E G E R I L O R  –  5 .12 .2020

3.1. PRIMIREA MATERIALELOR NECESARE VOTĂRII  
ȘI A MATERIALELOR DE PROTECȚIE SANITARĂ

[art. 14 alin. (1) lit. g), art. 18 alin. (1) lit. a) și b), art. 81 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015, 
art. 21 din H.G. nr. 754/2020, art. 1 din Decizia BEC nr. 79/2020]

În data de 5 decembrie 2020, președinții BESV împreună cu locțiitorii acestora primesc de la 
primari pe bază de proces-verbal, cuprinzând felul și numărul de exemplare, următoarele materiale 
necesare votării:

Tipul materialului necesar votării Numărul de exemplare
Lista electorală permanentă ..............
Formularele listei electorale suplimentare ..............
Formularele extrasului din listele electorale ..............
Formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate 
de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și 
prevenirea votului ilegal

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

Tipizatele procesului-verbal prevăzut de Decizia BEC nr. 45/2020 ..............
Buletinele de vot pentru alegerea Senatului (conform numerelor 
înscrise pe pachete)

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

Buletinele de vot pentru alegerea Camerei Deputaților (conform 
numerelor înscrise pe pachete)

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

Ştampila de control a secției de votare ..............
Ştampilele cu mențiunea „VOTAT” ..............
Formulare pentru încheierea proceselor-verbale privind consemnarea 
rezultatelor votării

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

Broșuri conținând legislația aplicabilă ..............
Circulare și decizii ale birourilor electorale ierarhic superioare ..............
Instructaj privind completarea proceselor-verbale ..............
Timbre autocolante ..............
Tuș (de culoare albastră) ..............
Tușiere ..............
Ecusoanele membrilor biroului electoral al secției de votare ..............
Buletine de vot anulate de către președintele biroului electoral 
de circumscripție, unul pentru alegerea Senatului și unul pentru 
alegerea Camerei Deputaților

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

 
Președintele BESV, împreună cu locțiitorul acestuia primesc de la primar și: 

•  materiale de papetărie necesare desfășurării procesului de votare, precum pixuri albastre 
și coli albe de hârtie, bandă adezivă, dosare plic, dosare cu șină, plicuri c4, b4, agrafe, marker 
permanent, lipici lichid, cutter sau foarfece, sfoară, riglă, buretieră și saci de plastic rezistenți;
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•  materialele de protecție sanitară destinate uzului membrilor BESV şi operatorilor de 
calculator ai acestuia.

Transportul în localul de vot al materialelor menționate mai sus este însoțit de președintele BESV 
şi de locțiitorul acestuia, sub paza personalului structurilor MAI.
Primarii asigură mijloacele de transport, sprijinul logistic și personalul tehnic auxiliar necesar pentru 
transportul materialelor necesare votării.

3.2. OPERAȚIUNI LA SEDIUL SECȚIEI DE VOTARE

[art. 63 alin. (7), art. 81 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015, 
art. 12 alin. (1) lit. c), alin. (2) și (3) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019,

art. 2 din Decizia BEC nr. 79/2020]

În data de 5 decembrie 2020, președintele BESV, ceilalți membri ai BESV și operatorul de 
calculator trebuie să fie prezenți la sediul secției de votare, la ora 18.00.

ATENȚIE!
Persoanele menționate vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată 
perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot și vor menține o distanță fizică 
de minimum 1 metru față de celelalte persoane care participă la procesul electoral.
Președintele BESV se va asigura că membrii BESV și operatorii de calculator primesc și utilizează, 
pe durata activităților desfășurate în localul de vot, materiale de protecție sanitară.

Președintele BESV:
  identifică ceilalți membri ai BESV comparând datele de identificare înscrise în procesul-

verbal de constituire cu datele de identificare din actele de identitate ale acestora;
  verifică datele de identificare înscrise în decizia AEP prin care a fost desemnat operatorul de 

calculator și mențiunile din actul de identitate al acestuia;
  verifică împreună cu ceilalți membri ai BESV materialele necesare votării și materialele 

accesorii primite de BESV de la primar (utilizați tabelul din secțiunea 3.1. a Ghidului). 
  Atenție! Este interzisă desigilarea și deschiderea pachetelor ce conțin buletinele de vot în 

preziua votării;
  verifică dacă localul secției de votare posedă un număr suficient de urne etichetate 

corespunzător pentru alegerea Senatului, respectiv a Camerei Deputaților, urnă specială, 
cabine, ștampile cu mențiunea ,,VOTAT”. Cabinele și urnele trebuie așezate numai în încăperea 
în care se află localul de vot;

  afișează la sediul secției de votare cele două exemplare ale buletinelor de vot, vizate și anulate de 
președintele biroului electoral de circumscripție;

 dispune măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare; 
  dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe clădirea 

sediului secției de votare;
 dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.

Operatorul de calculator:
 se prezintă la ora 18.00 la sediul BESV unde a fost repartizat;
 prezintă președintelui BESV decizia prin care a fost desemnat și actul de identitate;
 ia următoarele măsuri:

a) verifică starea terminalului informatic și a echipamentelor conexe;
b)  verifică starea de funcționare a mijloacelor de comunicații din localul de vot;
c) testează funcționalitatea SIMPV, prin autentificarea în ADV;
d)  verifică în ADV, cu ajutorul președintelui BESV, dacă numărul secției de votare 

corespunde cu secția la care a fost repartizat, dacă identitatea primei și cea a ultimei 
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persoane corespund cu cele înscrise în lista electorală permanentă la prima și la ultima 
poziție, precum și dacă numărul total al alegătorilor este egal cu cel înscris în lista 
electorală permanentă;

e)  la solicitarea președintelui BESV, înscrie în ADV codurile numerice personale înscrise în 
cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.

  În cazurile în care, în urma măsurilor mai sus menționate, sunt depistate defecțiuni ale 
terminalului informatic, ale conexiunii la Sistemul informatic central, ale interfeței SIMPV 
şi/sau neconcordanțe între datele prevăzute la lit. d), operatorul de calculator are obligația 
de a le semnala, de îndată, președintelui BESV şi Centrului de preluare a apelurilor;

 este prezent în localul de vot până la finalizarea activităților din ziua respectivă.

Înainte de a pleca din localul de vot, președintele BESV: 
a) semnează benzi de hârtie pe care le va folosi ulterior pentru sigilarea localului de vot și aplică ștampila 

de control pe acestea;
b) introduce ștampila de control într-un plic pe care îl sigilează și îl lasă în localul de vot;
c) aplică lipici pe partea albă a benzilor de hârtie, pe care apoi le lipește pe deschizăturile principale ale 

ferestrelor și ușilor din localul de vot. 

ATENȚIE!
Este interzisă părăsirea localului de vot cu oricare dintre materialele necesare votării, cu 

excepția ecusoanelor membrilor BESV și a broșurilor conținând legislația aplicabilă alegerilor.

3.3. PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ 
– orele 18.00 – 20.00 –

[art. 85 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, deciziile BEC nr. 40/2020 și nr. 41/2020]

Președintele BESV asigură în ziua de 5 decembrie 2020, între orele 18.00 și 20.00, permanența 
la sediul secției de votare, pentru a putea primi cererile de votare prin intermediul urnei speciale ale 
alegătorilor.

Pot vota prin intermediul urnei speciale:
1) Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, 
dacă au domiciliul sau reședința în circumscripția electorală în care se află secția de votare

Cererea de vot prin intermediul urnei speciale:
−  se depune la secția de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei care 

însoțește urna specială, cel mai târziu în preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 18.00 și 
20.00.

  Cererile de vot prin intermediul urnei speciale, depuse la biroul electoral de circumscripție 
sau la oficiul electoral, vor fi transmise prin grija acestuia, prin orice mijloace, biroului 
electoral al secției de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea 
urnei speciale;

− poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane; 
− trebuie să fie datată și semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială;
−  cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau 

reședința, conform mențiunilor din actul de identitate ori dovada de reședință, după caz, 
adresa imobilului unde se solicită deplasarea echipei BESV, seria și numărul actului de 
identitate, precum și numărul de telefon;

−  trebuie să fie însoțită de copii ale oricărui act din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate; 
din conținutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilității alegătorului 
de a se autodeplasa la sediul secției de votare, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod 
expres sintagma „persoană netransportabilă”.
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IMPORTANT:
În soluționarea cererilor depuse, președintele BESV va putea să întreprindă și 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 informații să se aprecieze, în 
măsura posibilului pentru o persoană informată în mod rezonabil, asupra compatibilității bolii cu 
posibilitatea de autodeplasare a alegătorului.

2) Alegătorii care, la data scrutinului, vor fi internați într-o unitate sanitară publică sau privată, 
cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private, dacă 
au domiciliul sau reședința în județul sau în municipiul București, după caz, pe raza căruia se află 
unitatea respectivă

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale: 
−  pot fi depuse în preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 18.00 și 20.00, la secțiile de votare 

din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin decizie a biroului electoral de 
circumscripție județeană sau a biroului electoral de circumscripție a municipiului București, 
după caz, pe raza cărora se află imobilul unde acestea sunt internate.

  Cererile depuse la biroul electoral de circumscripție sau la oficiul electoral vor fi transmise 
prin grija acestuia, prin orice mijloace, biroului electoral al secției de votare celei mai apropiate 
de imobilul la care s-a solicitat deplasarea echipei BESV care însoțește urna specială; 

−  trebuie datate și semnate olograf și vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, 
domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate al fiecărui alegător;

− se pot transmite prin intermediul altor persoane sau prin intermediul personalului de specialitate 
 din unitățile medicale unde se află internați alegătorii, după caz.

ATENȚIE!
Președinții BESV la care se depun cererile vor informa biroul electoral de circumscripție asupra 
numărului de persoane internate la care urmează să se deplaseze echipa BESV cu urna specială.

3) Persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă, persoanele reținute și persoanele 
care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale și 
care sunt înscrise în listele electorale permanente ale circumscripției electorale pe raza căreia se 
află penitenciarul sau locul de deținere

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale:
−  se fac în scris de persoanele mai sus menționate și se depun la directorii penitenciarelor sau ai 

locurilor de deținere, cel mai târziu în preziua votării – 5 decembrie 2020, ora 12.00;
−  trebuie datate și semnate olograf și vor cuprinde numele, prenumele, data nașterii, codul 

numeric personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate;
−  directorul penitenciarului sau al locului de deținere asigură depunerea cererilor, cel mai 

târziu în preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 18.00 și 20.00, la secțiile de votare 
din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral de 
circumscripție pe raza căruia se află penitenciarul.

ATENȚIE!
Președinții BESV la care se depun cererile vor informa biroul electoral de circumscripție asupra 
numărului de persoane internate la care urmează să se deplaseze echipa BESV cu urna specială.

4) Persoanele aflate în arest la domiciliu, care depun o cerere în acest sens la biroul electoral 
al celei mai apropiate secții de votare, dacă sunt înscrise în listele electorale permanente ale 
circumscripției electorale pe raza căreia execută măsura
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Cererea de vot prin intermediul urnei speciale:
−  se face în scris și trebuie datată și semnată olograf și va cuprinde numele, prenumele, data 

nașterii, codul numeric personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate și numărul 
de telefon;

−  va fi însoțită, în mod obligatoriu, de copia hotărârii judecătorești în baza căreia s-a dispus măsura 
arestului la domiciliu;

−  trebuie depusă la secția de votare cel mai târziu în preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 
18.00  și 20.00.

După expirarea perioadei în care se pot depune cererile pentru exercitarea votului prin intermediul 
urnei speciale, președintele BESV:

  analizează cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale primite;
  în cazul în care acestea îndeplinesc condițiile mai sus menționate, asigură înscrierea datelor 

de identificare ale persoanelor netransportabile în extrasul din listele electorale, pe care 
îl va semna și parafa cu ștampila de control a secției de votare;

  face demersurile necesare pentru stabilirea, prin decizie a BESV, a componenței echipei 
pentru votul prin intermediul urnei speciale, formate din cel puțin doi membri ai BESV. 

4 .  O P E R A ȚI U N I  Î N  Z I U A  A L E G E R I L O R  –  6 .12 .2020

[art. 82 alin. (1) din Legea nr. 208/2015]

În ziua votării, activitatea BESV începe la ora 6.00.
Membrii BESV au obligația de a fi prezenți la sediul secției de votare la ora 6.00.
Operatorul de calculator este prezent în secția de votare în ziua votării de la ora 6.00.

4.1. PERSOANELE CARE POT ASISTA LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE

[art. 89 din Legea nr. 208/2015, Hotărârea AEP nr. 34/2016, 
Anexa la Ordinul MS-MAI nr. 2.009/166/2020, art. 2 din Decizia BEC nr. 72/2020]

La toate operațiunile efectuate de BESV pot asista membrii acestuia, operatorul de calculator, 
personalul de pază, candidații, persoanele acreditate, reprezentanții AEP, membrii birourilor 
electorale de circumscripție, ai oficiilor electorale și ai BEC.

ATENȚIE!
Președintele BESV sau locțiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor 
care sunt prezente în același timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15.

Măsuri obligatorii privind protecția sanitară

Membrii BESV, operatorii de calculator, persoanele acreditate, candidații, delegații acreditați, 
personalul de pază, personalul tehnic auxiliar al BESV, informaticienii, personalul centrelor 
operative de intervenție pentru remedierea disfuncționalităților SIMPV, membrii biroului electoral 
de circumscripție ierarhic superior:

•  se vor supune unui triaj observațional și termometrizării, cu termometru noncontact, la 
începerea activității; persoanele febrile (cu temperatură de peste 37,3°C) sau cu simptome 
respiratorii evidente (tuse, rinoree, dificultăți în respirație) nu vor avea acces în sediul secției 
de votare și vor fi înlocuite de autoritățile și/sau organismele competente;
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•  vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată perioada în care 
se află în sediul secției de votare și în localul de vot;

•  vor menține o distanță fizică de minimum 1 metru față de celelalte persoane care participă 
la procesul electoral;

•  își vor spăla și/sau dezinfecta frecvent mâinile sau vor purta mănuși; în cazul în care vor 
utiliza mănuși, acestea vor fi schimbate frecvent, evitându-se atingerea feței;

•  vor evita pe cât posibil contactul direct cu alte persoane, își vor dezinfecta mâinile după 
fiecare contact direct cu alte persoane care participă la procesul electoral și își vor schimba 
masca la fiecare 4 ore sau ori de câte ori este nevoie;

•  își vor putea da masca jos pentru a consuma, cu precauție, băuturi sau alimente, asigurân- 
du-se că mențin o distanță de minimum 1,5 metri față de alte persoane;

•  în cazul în care, în timpul desfășurării activității în sediul secției de votare, dezvoltă febră 
și/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, rinoree, dificultăți în respirație) 
sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată), 
vor anunța președintele BESV; 

•  președintele BESV sau locțiitorul acestuia, după caz, va contacta serviciul 112 în vederea 
trimiterii ambulanței, iar apoi biroul electoral de circumscripție, pentru a solicita, dacă este 
cazul, înlocuirea persoanei simptomatice;

•  persoana simptomatică va fi izolată într-o sală separată, evitând contactul cu alegătorii sau cu alte 
persoane, și va fi supravegheată, de la distanță, până când va fi preluată de personalul medical; 
locul și obiectele atinse de persoanele simptomatice vor fi dezinfectate imediat, prin pulverizare cu 
un dezinfectant pe bază de alcool și prin ștergere cu o lavetă curată, ce va fi aruncată după 
folosire.

Sunt persoane acreditate, în sensul legii:
a.  observatori interni, desemnați de asociații sau fundații românești, care desfășoară activități 

de apărare a democrației și a drepturilor omului, acreditate de AEP. 
  Aceștia pot asista la operațiunile BESV numai pe baza ecusoanelor emise de asociațiile sau 

fundațiile acreditate de AEP, însoțite de actul de identitate;

Modelul ecusonului care va fi utilizat de către observatorii interni

b.  reprezentanți ai instituțiilor mass-media românești, acreditate de AEP.
  Aceștia pot asista la operațiunile BESV numai pe baza ecusoanelor emise de instituțiile mass-

media românești, acreditate de AEP, însoțite de actul de identitate;

Modelul ecusonului care va fi utilizat de către reprezentanții instituțiilor mass-media românești
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c.  observatori internaționali, desemnați de organizații străine sau internaționale pentru 
observarea alegerilor ori invitați de autoritățile române, acreditați de AEP.

  Aceștia pot asista la operațiunile BESV numai pe baza documentului de acreditare emis de 
AEP, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate;

d.  reprezentanți ai instituțiilor mass-media străine, acreditați de AEP.
 Aceștia pot asista la operațiunile BESV numai pe baza documentului de acreditare emis de 

 AEP, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate;

Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali 
şi a reprezentanților instituțiilor mass-media străine

e.   delegați ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor 
cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și nu au 
reprezentanți în biroul electoral al secției de votare, acreditați de birourile electorale de 
circumscripție. Formațiunea politică fără reprezentant în biroul electoral al secției de votare 
poate nominaliza câte un singur delegat pentru fiecare secție de votare.

 Delegații acreditați ai partidelor politice pot asista la operațiunile birourilor electorale ale 
 secțiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de biroul electoral de 
 circumscripție, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.

Modelul documentului de acreditare a delegaților partidelor politice, alianțelor politice, 
alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale

............................................ *)

ACREDITARE
Având în vedere cererea ..................................................................................... **) 
înregistrată cu nr. ................/.................., 
În temeiul prevederilor art. 89 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, ...................................................................***) acreditează ca 
delegați ai .......................................................................**) la alegerile pentru Senat și 
Camera Deputaților din anul 2020 pe dna/dl:
                                                   
1. __________________****) ___________________*****) ____________******)
2.  ___________________****)  _________________*****) ____________******)
3...

PREȘEDINTE,
..................

Reguli aplicabile persoanelor acreditate 
[art. 90 din Legea nr. 208/2015]

•  Pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6.00 și terminând cu 
momentul încheierii și semnării de către membrii BESV a procesului-verbal de constatare a 
rezultatelor votării în secția respectivă.
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•  NU pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având 
numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei 
neregularități. 

•  Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a prevederilor legii 
atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a 
constatat abaterea, iar, în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din 
secția de votare.

•  La biroul electoral al secției de votare, pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în 
sala de votare de către președintele BESV.

ATENȚIE!
Refuzul de a permite accesul în secția de votare al candidaților, al persoanelor acreditate, al 
membrilor birourilor și oficiilor electorale și al reprezentanților AEP pentru a asista la desfășurarea 
operațiunilor electorale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei  
la 4.500 lei.

Purtarea, pe durata votării, de către membrii BESV sau de către persoanele acreditate de ecusoane, 
insigne sau alte însemne de propagandă electorală constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei.

Operatorii de sondaj 
[art. 78 din Legea nr. 208/2015]

Pot efectua sondaje de opinie la ieșirea de la urne:
• institutele de sondare a opiniei publice care sunt acreditate de BEC, prin decizie, în acest sens;
•  societățile comerciale ori organizațiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea 

de sondaje de opinie care sunt acreditate de BEC, prin decizie, în acest sens. 
Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării instituției pentru care lucrează,  
în zona de protecție a secției de votare8. Aceștia NU au acces în interiorul secției de votare.

4.2. PREGĂTIREA DESCHIDERII SECȚIEI DE VOTARE  
Intervalul orar 6.00 – 7.00

[art. 82 alin. (1) – (2) din Legea nr. 208/2015]

Președintele BESV, în prezența celorlalți membri și, după caz, a persoanelor acreditate:
  verifică împreună cu operatorul de calculator funcționarea tabletei, a comunicațiilor și a 

aplicației informatice;
 verifică:

urnele fixe 

urna specială 

listele electorale 

pachetele sigilate cu buletine de vot 

ștampila de control 

ștampilele cu mențiunea „VOTAT” 

tușierele 

timbrele autocolante 

8 În afara localului de vot, în sediul secției de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul sediului secției 
de votare, precum și pe străzi și în piețe publice până la o distanță de 50 m.
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  închide și sigilează urnele de vot prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare, 
după ce se asigură că acestea sunt goale;

  afișează la loc vizibil la sediul secției de votare ora la care începe, respectiv se încheie 
votarea;

  ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții, inclusiv în afara 
localului de vot, în sediul secției de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul 
sediului secției de votare, precum și pe străzi și în piețe publice până la o distanță de 50 m;

  asigură aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot, în chenarul 
în care este înscrisă mențiunea L.S., pe măsură ce deschide pachetele sigilate cu buletinele 
de vot.

ATENȚIE! 
Refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui BESV cu privire la asigurarea ordinii 
în localul de vot și în împrejurimi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la  
1.500 lei la 4.500 lei.

4.3. DESFĂȘURAREA VOTĂRII 
Intervalul orar 7.00 – 21.00

[art. 2, art. 82 alin. (3) și art. 84 din Legea nr. 208/2015,
Anexa la Ordinul MS-MAI nr. 2.009/166/2020]

VOTAREA începe la ora 7.00 și are loc până la ora 21.00, cu excepția cazului în care la ora 21.00 
se află alegători la coadă în afara localului de vot (a se vedea și secțiunea 4.3.8 a prezentului Ghid).

Au dreptul să participe la alegeri toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor 
inclusiv, cu excepția debililor sau alienaților mintal, puși sub interdicție, și a persoanelor cărora li s-a 
interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

UNDE SE EXERCITĂ DREPTUL DE VOT
Alegătorii votează numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își au 
domiciliul ori reședința. 
În cazul în care, în ziua votării, alegătorii se află în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul 
aceleiași circumscripții electorale (județ), aceștia pot vota la orice secție de votare din cadrul circumscripției 
electorale (județului) unde își au domiciliul sau reședința.

Accesul și fluxul alegătorilor în sediul secției de votare9

•  Accesul alegătorilor în sediul secției de votare se va face eșalonat spre a evita aglomerările din 
interiorul acestuia. 

•  Alegătorii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, 
și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secției de votare și la ieșirea din acesta.

•  În situația în care se formează aglomerări la intrarea în sediile secțiilor de votare, personalul 
de pază va asigura distanțarea de minimum 1 metru între persoane; în această situație este 
obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura. 

•  Persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă gravă de COVID-19 (de 
exemplu, persoane cu vârsta peste 65 de ani, persoane ce se declară cu diabet zaharat sau 
alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) pot solicita acces prioritar în localul de 
vot. Accesul va fi dispus de președinții BESV prin măsuri organizatorice.

9 Imobilul în care este amplasat localul de vot/sunt amplasate localurile de vot.
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•  Distanțarea de minimum 1 metru poate fi asigurată și prin marcarea acesteia între persoanele 
ce așteaptă în curtea sau în fața sediului secției de votare. Este recomandabil ca și în curtea 
sau în fața sediului secției de votare alegătorii să poarte masca de protecție, astfel încât să 
acopere nasul și gura.

•  La intrarea în sediul secției de votare va fi organizat un filtru asigurat de către personalul 
tehnic auxiliar al BESV desemnat, dotat cu termometru, materiale de protecție sanitară și 
flacon cu dezinfectant.

•  Alegătorii vor fi supuși unui triaj observațional și vor fi termometrizați cu ajutorul unui 
termometru noncontact.

•  Dacă nu sunt evidențiate temperatură de peste 37,3°C și/sau simptome respiratorii evidente 
(de exemplu, tuse, rinoree, dificultăți în respirație), alegătorul își va dezinfecta mâinile, va 
intra în sediul secției de votare, păstrând distanța de minimum 1 metru față de celelalte 
persoane și evitând atingerea pe cât posibil a suprafețelor.

•  Personalul tehnic auxiliar al BESV desemnat se va asigura că alegătorii vor respecta 
distanțarea fizică, vor purta corect masca și nu se vor abate de la traseul indicat către localul 
de vot. 

ATENȚIE!
  În cazul în care un alegător nu dispune de mască de protecție, acestuia i se va pune la 

dispoziție o mască de protecție, pe care o va purta pe tot parcursul prezenței în interiorul 
sediului secției de votare și în localul de vot.

•  După exprimarea votului, alegătorii nu vor staționa în interiorul localului de vot sau al sediului 
secției de votare și vor părăsi imediat sediul secției de votare, urmând traseele indicate.

Procedura pentru alegătorul care prezintă  
simptome respiratorii evidente sau este febril

În cazul în care un alegător prezintă simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse, rinoree, 
dificultăți în respirație) sau este febril (este depistat cu temperatură de peste 37,3°C), personalul 
tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare va organiza accesul prioritizat al acestuia în 
localul de vot după cum urmează:

a.  alegătorul va purta mască, astfel încât să acopere nasul și gura, și va fi menținut la distanță 
de celelalte persoane în exteriorul sediului secției de votare;

b.  se va identifica rapid numărul secției de votare la care alegătorul este arondat și va fi 
anunțat președintele biroului electoral al secției de votare de existența cazului unui alegător 
ce necesită acces prioritizat;

c.  în localul de vot se vor face pregătirile necesare, astfel încât respectivul alegător să petreacă 
cât mai puțin timp în interiorul acestuia;

d. alegătorul își va dezinfecta mâinile la intrarea în sediul secției de votare;
e.  alegătorul va fi condus de către un membru al personalului tehnic al BESV în interiorul 

sediului secției de votare până la intrarea în localul de vot, evitând contactul fizic cu 
suprafețele sau cu alte persoane;

f.  după îndeplinirea cu celeritate a formalităților prevăzute de lege, alegătorul va vota în cabina 
de vot care este mai apropiată de intrarea în localul de vot;

g.  după finalizarea procedurilor de votare prevăzute de lege, alegătorul va fi condus în afara 
sediului secției de votare;

h.  cabina de vot va fi dezinfectată prin ștergerea suprafețelor prin pulverizare cu un dezinfectant 
pe bază de alcool și prin ștergere cu o lavetă curată, ce va fi aruncată după folosire; acolo unde 
este posibil, după primul alegător febril și/sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervată 
până la sfârșitul zilei de votare doar alegătorilor febrili și/sau cu simptome respiratorii;

i.  alegătorului i se va recomanda purtarea măștii de protecție până la domiciliu, evitarea 
transportului în comun, contactarea medicului de familie sau a serviciului 112, după caz;

j.  în cazul în care starea medicală a alegătorului este deteriorată, se va contacta serviciul 
112, iar acesta va fi izolat într-o sală separată, evitând contactul cu alți alegători sau cu alte 
persoane, și va fi supravegheat până când va fi preluat de personalul medical.



Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară

29

Accesul alegătorilor în localul de vot10

•  Accesul alegătorilor în localul de vot se va face eșalonat, în serii corespunzătoare numărului 
cabinelor de vot, dar astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenți, în același timp, 
mai mult de 5 alegători și să se respecte distanțarea de minimum 1 metru între persoane. 

•  Alegătorii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și 
să își dezinfecteze mâinile la intrarea în localul de vot și la ieșirea din acesta.

4.3.1. VERIFICAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI

[art. 83 din Legea nr. 208/2015, Decizia BEC nr. 35/2020,
Anexa la Ordinul MS-MAI nr. 2.009/166/2020]

Alegătorul va fi instruit să poziționeze actul de identitate sau documentul de identitate în 
suportul terminalului informatic, astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în 
SIMPV. 
Dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură, după care 
își va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluții dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba 
mănușile.

Actele de identitate în baza cărora se poate vota

Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care în ziua votării se află în țară își pot 
exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele 
acte de identitate, valabile în ziua votării: 
a) cartea de identitate;
b) cartea electronică de identitate;
c) cartea de identitate provizorie; 
d) buletinul de identitate;
e) pașaportul diplomatic; 
f) pașaportul diplomatic electronic;
g) pașaportul de serviciu;
h) pașaportul de serviciu electronic;
i) carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare. 

ATENȚIE!
Alegătorul care deține un act de identitate dintre cele mai sus menționate al cărui termen de 
valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020 își poate exercita dreptul de vot 
la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie în baza acestuia.

IMPORTANT:
În vederea identificării de către operatorul de calculator și de către membrii BESV, alegătorul va fi 
instruit să își îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanță de minimum 
1,5 metri față de operatorul de calculator și membrii BESV; după identificare, alegătorul își va 
repoziționa masca, astfel încât să acopere nasul și gura.

10 Sala sau încăperea unde se votează.
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Verificarea și înscrierea în SIMPV a CNP-ului alegătorului care se prezintă la vot
[art. 18 – 20 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Se realizează în următoarele etape:
1) preluarea CNP-ului în ADV

 Preluarea CNP-ului alegătorului care se prezintă la vot se realizează după cum urmează:
•  în cazul alegătorilor care prezintă acte de identitate care conțin zonă de citire automată 

cu caractere identificabile optic, CNP-ul se preia, de regulă, în mod automat, prin scanarea 
acestei zone;

•  în cazul alegătorilor care prezintă acte de identitate care nu conțin zonă de citire automată cu 
caractere identificabile optic sau care conțin zonă de citire automată ce nu poate fi scanată, 
CNP-ul se preia prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în 
interfața ADV;

2) verificarea CNP-ului prin ADV
  Verificarea prin ADV a CNP-ului alegătorului care se prezintă la vot este efectuată de către 

operatorul de calculator numai după compararea datelor de identificare înscrise în mesajul 
specific care apare în interfața ADV cu datele de identificare înscrise în actul de identitate.

  În cazul în care operatorul de calculator identifică o eroare în preluarea CNP-ului alegătorului 
care s-a prezentat la vot, este obligat să reia procedura de preluare a CNP-ului;

3) validarea operațiunii de preluare a CNP-ului în ADV
  Validarea operațiunii de preluare a CNP-ului în ADV reprezintă operațiunea de înscriere 

în SIMPV a alegătorului, acesta urmând să figureze în SIMPV că a votat la secția de votare 
respectivă.

  Validarea operațiunii de preluare a CNP-ului în ADV poate fi realizată numai în condițiile 
specifice prevăzute de Normele metodologice aprobate prin Hotărârea AEP nr. 36/2019. 

IMPORTANT:
În caz de eroare, același CNP va putea fi validat la aceeași secție de votare doar după trecerea a 
30 de minute de la momentul primei validări, în condițiile prevăzute de Normele metodologice 
aprobate prin Hotărârea AEP nr. 36/2019.
Istoricul operațiunilor de validare se stochează și pe terminalul informatic pe care au fost efectuate, 
unde poate fi consultat de operatorul de calculator.
În cazul în care CNP-ul nu este valid, în interfața ADV va apărea mesajul „Cod numeric personal 
invalid”. În această situație, operatorul de calculator va verifica din nou CNP-ul înscris în actul de 
identitate și va face corecturile necesare, dacă este cazul.
Dacă mesajul primit în urma verificării în ADV se menține, operațiunea de preluare în ADV a 
CNP-ului persoanei care se prezintă la vot nu poate fi validată.
În cazul în care CNP-ul începe cu una din cifrele 7, 8 sau 9, în interfața ADV va apărea mesajul 
,,Codul numeric personal  . . .  aparține unei persoane care nu are cetățenie română.”. 
În acest caz, operațiunea de preluare în ADV a CNP-ului persoanei care se prezintă la vot nu 
poate fi validată.

Acțiunile dispuse în baza rezultatelor generate de SIMPV
[art. 84 din Legea nr. 208/2015, art. 27 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019,

Decizia BEC nr. 45/2020]

În cadrul operațiunii de verificare a CNP-ului alegătorului care se prezintă la secția de votare din 
țară, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:

  Pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale permanente 
ale secției respective și care nu a mai votat la același scrutin, mesajul evidențiat pe fond de 
culoare verde va fi „Alegătorul . . . . . . . . . (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP . . . . . . . . ., 
poate vota la această secție de votare, fiind înscris în lista electorală permanentă la poziția nr. . . .  .”.



Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară

31

În acest caz, după ce validează operațiunea de preluare a CNP-ului alegătorului care s-a prezentat 
la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral 
al secției de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziției la 
care este înscris alegătorul.

  Pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua 
votării inclusiv, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Persoana cu  
CNP . . . . . nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!”.

În această situație:
Operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui BESV 
și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV. 
Totodată, operatorul de calculator nu poate valida operațiunea de preluare în ADV a CNP-ului 
persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în data când s-a prezentat la vot. 
Președintele BESV oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua 
votării.
Acest caz se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate 
de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

  Pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub 
interdicție, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Persoana . . . . . (Se înscriu 
numele și prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., nu are drept de vot!”.

În această situație:
Operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui BESV 
și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV. 
Președintele BESV oprește de la votare persoana care și-a pierdut drepturile electorale, cu excepția 
cazului în care aceasta face dovada, prin orice mijloace, că nu i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau 
că nu a fost pusă sub interdicție.
Acest caz se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate 
de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

 
  Pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris deja în SIMPV 

la același scrutin în țară, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE!  
Alegătorul .. . . . (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figurează că a votat la Secția 
de votare nr . . . . . . . . . . din localitatea  . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . (hh.mm).”.

  Pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV că a votat în străinătate, 
mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Alegătorul . . . . . . . . . . (Se înscriu 
numele și prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., figurează că a votat la Secția de votare nr. . . . . . . . . . . 
din localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., în data de . . . . . . . . . . la ora . . . . . . . . . .”.

În aceste cazuri:
Operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui BESV 
și de a-i aduce la cunoștință mesajele apărute în interfața ADV.

Președintele BESV va lua următoarele măsuri:
a)  informează alegătorul că SIMPV a semnalat faptul că s-a mai prezentat la vot la același 

scrutin;
b)  aduce la cunoștința alegătorului prevederile art. 387 alin. (1) lit. b) din Codul penal, potrivit 

cărora fapta unei persoane care votează de două sau mai multe ori constituie infracțiunea 
de fraudă la vot care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și 
interzicerea exercitării unor drepturi;

c)  în cazul în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-și exercita dreptul de vot, chiar și după ce 
i s-au făcut precizările de la lit. a) și b), va contacta telefonic, prin intermediul terminalului 
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pus la dispoziție de STS, președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul 
figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în 
dreptul datelor sale de identificare din listele electorale; 

d)  în situația în care secția indicată în mesaj este o secție de votare din străinătate, care este 
deja închisă (în afara orarului de votare, între orele 7.00 și 21.00) sau o secție de votare din 
țară unde votarea s-a încheiat, operatorul Centrului de preluare a apelurilor îi va comunica 
acest lucru președintelui biroului electoral al secției de votare, iar acesta va permite 
alegătorului să își exercite dreptul de vot;

e)  în situația în care secția de votare respectivă este deschisă, inclusiv în situațiile prevăzute 
la art. 88 alin. (2) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, i se 
va face legătura și va solicita președintelui biroului electoral al secției de votare cu care i 
s-a făcut legătura să îi confirme dacă alegătorul pentru care s-a primit mesajul că figurează 
deja în SIMPV a semnat în lista electorală permanentă sau suplimentară, după caz. În 
cazul în care președintele biroului electoral al secției de votare apelate:

−  infirmă existența unei semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, alegătorului 
i se va permite exercitarea dreptului de vot;

−  confirmă existența unei semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, alegătorului 
i se va permite să voteze după ce va completa și semna, împreună cu președintele BESV și 
operatorul de calculator din secție, procesul-verbal al cărui formular este prezentat în anexa nr. 
5 la prezentul Ghid.

 Procesul-verbal se înaintează, de îndată, organelor de poliție de către președintele BESV.
Aceste cazuri se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite 
semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
Operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a CNP-ului alegătorului care 
s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui BESV de a permite exercitarea dreptului 
de vot.

  Pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o secție de votare 
unde nu este înscris în lista electorală permanentă și care nu figurează în SIMPV că a mai 
votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Alegătorul . . . . . . . . . . (Se înscriu numele  
și prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . . . . . ., este arondat la Secția de votare nr. . . . . . . . . din localitatea 
. . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . .”.

În această situaţie:
Operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui BESV 
și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV. 
Președintele BESV înscrie în lista electorală suplimentară, după ce verifică actul de identitate, 
datele persoanei care s-a prezentat la vot și are domiciliul sau reședința în altă unitate administrativ-
teritorială din cadrul aceleiași circumscripții electorale; în cazul în care persoana este înscrisă în 
lista electorală permanentă existentă la altă secție de votare, președintele biroului electoral al 
acelei secții de votare va fi notificat de către sistemul informatic în acest sens și va radia persoana 
respectivă din lista electorală permanentă.
Operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal 
al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui BESV de a permite 
exercitarea dreptului de vot.

 
  Pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă 

și care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi 
„Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu este înscrisă în listele electorale permanente.”.

În această situaţie:
Operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui BESV 
și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV. Președintele BESV 
va contacta Centrul de preluare a apelurilor pentru a obține mai multe informații cu privire la 
situația semnalată.
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Acest caz se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate 
de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
Președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista electorală suplimentară, după ce 
verifică actul de identitate, datele persoanei care s-a prezentat la vot, este omisă din lista electorală 
permanentă, are domiciliul sau reședința în raza teritorială a secției de votare respective.
Operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal 
al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui BESV de a permite 
exercitarea dreptului de vot.

  Pentru codul numeric personal al alegătorului care a votat prin corespondență, mesajul evidențiat 
pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Alegătorul . . . . . . . . . . (Se înscriu numele și prenumele.), 
cu CNP . . . . . . . . . ., figurează că a votat prin corespondență.”.

În această situaţie:
Operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui biroului 
electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața 
ADV. 
Acest caz se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate 
de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
Președintele BESV oprește de la votare persoana care a optat să voteze prin corespondență.

  Pentru codul numeric personal al alegătorului înscris în listele electorale permanente din 
străinătate sau în listele electorale permanente pentru votul prin corespondență și care nu 
a mai votat la același scrutin, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „Alegătorul . . . 
. . . . . . . (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP . . . . . . . . . ., a fost înscris în listele electorale 
permanente din străinătate.”.

În această situaţie:
Operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui BESV 
și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV. 
Președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista electorală suplimentară, după ce 
verifică actul de identitate, datele persoanei care s-a prezentat la vot și are domiciliul sau reședința 
în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul circumscripției electorale respective. 
Operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal 
al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al 
secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.

  Pentru alegătorul care a formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale și care se 
prezintă la secția de votare, fără a mai fi votat la același scrutin, mesajul evidențiat pe fond 
de culoare roșie va fi „Alegătorul . . . . . . . . . . (Se înscriu numele și prenumele.), cu CNP . . . . . . . ., 
figurează că a făcut cerere de vot cu urna specială la Secția de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea 
. . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .”.

În această situaţie: 
Operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui biroului 
electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața 
ADV. 
Operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal 
al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al 
secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.

  Pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de 
valabilitate, mesajul evidențiat pe fond de culoare roșie va fi „ATENȚIE! Este posibil ca actul de 
identitate să fie expirat.”.
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În această situaţie:
Operatorul de calculator are obligația de a preda de îndată actul de identitate președintelui biroului 
electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața 
ADV. 
Acest caz se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate 
de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
Președintele biroului electoral al secției de votare permite exercitarea dreptului de vot numai după 
verificarea actului de identitate, acesta nefiind valabil dacă a expirat anterior datei de 1 martie 2020.
Operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal 
al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al 
secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.

IMPORTANT:
MAI are acces on-line la notificările furnizate de ADV privind cazurile în care sunt înregistrate în 
SIMPV persoane omise din listele electorale permanente, cazurile în care o persoană a votat fără a 
avea acest drept, deși era înscrisă în lista persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea acestui drept 
și a persoanelor puse sub interdicție, precum și cazurile în care un alegător a votat de mai multe ori.

4.3.2. CONTESTAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI

[art. 85 alin. (1) – (2) din Legea nr. 208/2015, art. 1 din Decizia BEC nr. 72/2020]

Candidații și membrii BESV au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot.  
În acest caz, identitatea se stabilește de președintele BESV prin orice mijloace legale.
În cazul în care contestația este întemeiată, președintele BESV:

• va opri de la votare pe alegătorul contestat; 
•  va proceda la întocmirea olografă a unui proces-verbal care va conține, în mod obligatoriu, 

următoarele:
a.  numărul secției de votare, denumirea localității și a județului; în cazul municipiului 

București se indică numărul sectorului;
b.  numele, prenumele și CNP-ul persoanei care s-a prezentat la vot, a cărei identitate a fost 

contestată;
c.  descrierea situației constatate și a mijlocului prin care a fost verificată identitatea 

persoanei;
d. numele, prenumele și semnătura președintelui BESV;
e. data întocmirii procesului-verbal;

•  va preda procesul-verbal întocmit personalului care asigură paza secției de votare și care va anunța 
incidentul pe cale ierarhică.

4.3.3. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT LA SECȚIE

[art. 3, art. 84 și art. 85 din Legea nr. 208/2015, Anexa la Ordinul MS-MAI nr. 2.009/166/2020]

Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului și la un singur vot pentru 
alegerea Camerei Deputaților.
Fiecare alegător își exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele altui alegător este 
interzisă.
Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. 
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Fluxul alegătorilor în localul de vot

•  Alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul BESV, va poziționa 
actul de identitate pe biroul sau banca respectivă astfel încât atingerea acestuia de către 
membrii BESV să nu fie necesară și va semna în lista electorală.

•  Alegătorul va evita contactul fizic cu membrii BESV în timp ce semnează în lista electorală, 
la preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu mențiunea ,,VOTAT”. 

ATENȚIE!
În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către președintele 
BESV, nu poate semna în lista electorală corespunzătoare, președintele BESV face o mențiune 
în lista electorală, confirmată prin semnătura sa și a unui alt membru al BESV.

•  Pe cât posibil, buletinele de vot, ștampila cu mențiunea ,,VOTAT” și pixurile ce vor fi 
utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată 
prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii BESV, sub supravegherea și la indicația 
acestora. Dacă alegătorul și-a dezinfectat mâinile la intrarea în localul de vot și a purtat 
mască de protecție pe durata staționării în localul de vot, ștampila cu mențiunea ,,VOTAT”, 
buletinele de vot, pixul și documentele atinse vor fi considerate necontaminate.

•  Alegătorul votează separat, în cabina închisă, aplicând ștampila cu mențiunea ,,VOTAT” 
în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează; 
președintele BESV poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se 
prelungească nejustificat.

ATENȚIE!
 Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
  Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele BESV, nu poate să voteze 

singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu 
poate fi din rândul observatorilor sau membrilor BESV.

•  După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă ștampila 
de control să rămână în afară și le introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea 
greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

ATENȚIE!
În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este 
asigurat, buletinul de vot se anulează și i se permite alegătorului, numai o singură dată, 
să ia un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al 
operațiunilor de votare.

•  După exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica singur, la indicația și sub 
supravegherea membrilor BESV, timbrul autocolant ori ștampila cu mențiunea ,,VOTAT”, 
după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate.

•  După exprimarea votului, alegătorii NU VOR STAȚIONA în interiorul localului de vot sau al 
sediului secției de votare și vor părăsi imediat sediul secției de votare urmând traseele indicate.

4.3.4. VOTAREA CU URNA SPECIALĂ

[art. 85 alin. (10), art. 88 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, 
art. 26 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, deciziile BEC nr. 40/2020 și nr. 41/2020]

După verificarea cererilor de votare cu urna specială primite și a documentelor care le însoțesc, 
președintele BESV va lua următoarele măsuri:

  solicită operatorului de calculator să preia, prin tastarea CNP-ului în secțiunea destinată acestui scop 
în interfața ADV, datele personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul 
urnei speciale, aprobate de către președintele BESV conform legii. 
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  În urma preluării datelor de identificare personale ale alegătorilor care au formulat cereri 
de votare prin intermediul urnei speciale, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe 
dintre mesajele menționate în secțiunea 4.3.1 a prezentului Ghid;

  întocmește un extras de pe lista electorală permanentă sau suplimentară existentă la secția 
respectivă, îl semnează și îl ștampilează; 

  înainte ca echipa de membri ai BESV să se deplaseze cu urna de vot specială la persoanele 
care nu pot vota la secția de votare potrivit legii, solicită operatorului să verifice dacă persoanele 
respective și-au mai exercitat dreptul de vot în aceeași zi.

 Operatorul îi comunică mesajul returnat de SIMPV;
  se asigură că echipa care se deplasează cu urna specială are toate materialele necesare exercitării 

votului;
  dispune măsurile necesare astfel încât la ora 21.00 din data de 6 decembrie 2020 urna 

specială să se afle în localul de vot.

ATENȚIE!
Persoanele cuprinse în extrasul de pe lista electorală permanentă și suplimentară trebuie să fie 
radiate din celelalte liste electorale existente la secție.

•  Radierea alegătorilor care votează prin intermediul urnei speciale din celelalte liste 
electorale existente în secția de votare se va face după momentul întoarcerii urnei speciale 
la sediul secției de votare, pe baza semnăturilor din extrasul de pe lista electorală 
permanentă și suplimentară.

•  Dacă, după întoarcerea urnei speciale la sediul secției de votare, se constată faptul că există 
alegători care au solicitat urna specială, însă nu au mai votat, aceștia vor fi radiați atât 
din extrasul de pe lista electorală permanentă și suplimentară, cât și din lista electorală 
suplimentară, dacă este cazul. Radierea se face prin tăierea cu o linie orizontală, iar pozițiile 
radiate nu se vor lua în calcul la întocmirea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor 
votării.

Echipa care se deplasează cu urna specială va avea următoarele materiale necesare exercitării 
dreptului de vot:

 urna specială, sigilată cu ștampila de control a secției de votare;
 extrasul din listele electorale care cuprinde toate datele de identificare 

ale persoanelor ce urmează a vota prin intermediul urnei speciale;
 o tușieră;
 o ștampilă cu mențiunea „VOTAT”; 
 cel puțin un pix, cu pastă de culoare albastră;
 buletine de vot, pe care este aplicată ștampila de control a secției de 

votare și timbre autocolante, în număr necesar corespunzător extrasului 
din listele electorale.

ATENȚIE! 
În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială.
Urna specială va fi transportată numai de către membrii BESV, sub paza personalului structurilor 
MAI.

Măsuri de protecție pentru utilizarea urnei speciale
[Anexa la Ordinul MS-MAI nr. 2.009/166/2020]

•  În ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele 
solicitanților din alte cauze decât COVID-19, la unitățile sanitare non-COVID, la unitățile 
medico-sociale, aziluri de bătrâni, penitenciare și centre de reținere și arestare preventivă.
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IMPORTANT:
  În ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deținere, după caz, permite 

accesul echipei formate pentru votul prin intermediul urnei speciale, în spațiul anume 
amenajat pentru votare, care trebuie să beneficieze de dotări minime pentru asigurarea 
secretului votului. Directorul penitenciarului sau al locului de detenție, după caz, eliberează 
temporar persoanelor care au formulat cereri pentru urna specială, numai pentru exercitarea 
dreptului de vot, actele de identitate ale acestora aflate în dosarele individuale.

•  Echipa care transportă urna specială se va deplasa la unitățile sanitare COVID-19 și la 
adresele persoanelor izolate și carantinate numai după ce a asigurat exercitarea dreptului 
de vot de către categoriile de alegători mai sus menționate.

•  Membrii BESV și personalul de pază care însoțesc urna specială trebuie să poarte mască și 
mănuși, ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o soluție dezinfectantă pe bază de alcool 
la părăsirea fiecărei incinte.

•  Membrii BESV și personalul de pază care însoțesc urna specială nu vor intra în locuința 
în care se află alegătorul și vor realiza toate formalitățile la intrarea în aceasta, asigurând o 
distanță de minimum 1 metru față de alegător.

•  Alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale și celelalte persoane prezente 
în incintă vor purta obligatoriu mască. Alegătorul își va dezinfecta mâinile înainte de 
preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu mențiunea ,,VOTAT”, își va înlătura pentru 
scurt timp masca spre a fi identificat și își va repoziționa masca acoperind nasul și gura.

•  Alegătorii ale căror cereri de a vota prin intermediul urnei speciale au fost aprobate pot 
vota numai în baza unui act de identitate. Membrii echipei BESV înmânează alegătorului 
buletinele de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT” numai după ce acesta a prezentat 
actul de identitate și a semnat extrasul din listele electorale în dreptul datelor privind 
identitatea sa.

•  Alegătorul va semna în extrasul din listele electorale utilizând ori de câte ori este posibil 
pixul personal.

•  Ștampila cu mențiunea ,,VOTAT” și, dacă este cazul, pixul utilizat de alegător se 
dezinfectează după votare de către unul dintre membrii echipei care transportă urna 
specială prin pulverizare/ștergere cu soluție dezinfectantă sau prin ștergere cu șervețele/
lavete impregnate cu dezinfectant pe bază de alcool.

•  În cazul persoanelor internate în unități sanitare, votul cu urna specială va fi asigurat cu 
implementarea măsurilor specifice; echipamentul de protecție pentru membrii BESV 
și personalul de pază care însoțesc urna specială va fi asigurat de unitatea sanitară, în 
conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secției respective. Toate materialele de 
protecție utilizate vor fi introduse într-un sac dedicat.

IMPORTANT:
La momentul întoarcerii echipei de membri ai BESV care însoțește urna specială, operatorul de 
calculator validează în ADV, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală permanentă sau 
din lista suplimentară, după caz, CNP-ul alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale.

4.3.5. SUSPENDAREA VOTĂRII

[art. 85 alin. (3) – (6) din Legea nr. 208/2015]

Președintele BESV poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a suspendărilor 
nu poate depăși o oră. 
Suspendarea este anunțată prin afișare la ușa localului secției de votare imediat ce s-a produs 
evenimentul care a declanșat suspendarea.
În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și celelalte documente și 
materiale ale biroului electoral al secției de votare vor rămâne sub pază permanentă. 
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În timpul suspendării nu pot părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor 
BESV în același timp.
Candidații și persoanele acreditate care asistă la votare în condițiile prezentei legi NU pot fi obligate 
să părăsească sala de votare în acest timp.

4.3.6. PROCEDURA CARE TREBUIE URMATĂ 
ÎN CAZUL DISFUNCȚIONALITĂȚII SIMPV

[art. 87 din Legea nr. 208/2015, 
art. 6 alin. (5), art. 35 – 36 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Disfuncționalitatea SIMPV NU determină suspendarea sau întreruperea votării.
Operatorul de calculator aduce de îndată la cunoștința președintelui BESV următoarele situații:

a) defecțiuni ale terminalului informatic sau ale
echipamentelor conexe;

b) defecțiuni ale conexiunilor la SIMPV; Acest tip de defecțiuni este semnalat 
de ADV prin mesaje specifice.

c) imposibilitatea de a accesa și/sau de a efectua
operațiuni în interfața ADV în modul on-line;

Acest tip de defecțiuni este semnalat 
de ADV prin mesaje specifice.

d) întârzierile mai mari de 2 minute în primirea
mesajelor.

Acest tip de defecțiuni este semnalat 
de ADV prin mesaje specifice.

Președintele BESV:
  aduce la cunoștința membrilor BESV situațiile mai sus menționate;
  întocmește procesul-verbal în care vor fi consemnate aspectele constatate, precum și durata 

disfuncționalității (a se vedea Anexa nr. 3 la prezentul Ghid – Modelul procesului-verbal 
pentru constatarea disfuncționalității SIMPV);

  semnează procesul-verbal, împreună cu operatorul de calculator;
  notifică telefonic personal sau cere operatorului de calculator să notifice telefonic, de îndată, 

apariția și încetarea disfuncționalității SIMPV biroului electoral ierarhic superior, precum și 
Centrului de preluare a apelurilor.

STS asigură asistența tehnică în vederea remedierii cauzelor care au condus la disfuncționalitatea 
SIMPV. STS asigură înlocuirea terminalelor informatice nefuncționale utilizate la secțiile de 
votare.

Pe perioada disfuncționalității SIMPV:
  în cazul în care terminalul informatic este funcțional, alegătorii prezintă actele de 

identitate operatorului de calculator care validează în ADV, în modul off-line, CNP-urile 
alegătorilor care se prezintă la vot;

  în cazul în care terminalul informatic nu este funcțional, până la momentul înlocuirii 
acestuia, se utilizează numai listele electorale pe suport de hârtie. Alegătorii care se prezintă 
la vot pe durata disfuncționalității SIMPV sunt înscriși și în Formularul în care se consemnează 
codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității 
SIMPV (a se vedea Anexa nr. 4 la prezentul Ghid).

După încetarea disfuncționalității SIMPV:
  în cazul în care terminalul informatic este funcțional, datele înscrise în ADV în modul 

off-line sunt transmise automat către Sistemul informatic central, unde sunt verificate.
  Eventualele notificări privind cazurile în care sunt înregistrate în SIMPV persoane omise 

din listele electorale permanente, cazurile în care o persoană a votat fără a avea acest 
drept, deși era înscrisă în lista persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea acestui drept 



Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară

39

și a persoanelor puse sub interdicție, precum și cazurile în care un alegător a votat de mai 
multe ori sunt transmise MAI;

  în situația în care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic 
din secția de votare este întreruptă, la mesajele returnate se va adăuga mesajul „SIMPV 
nu este accesibil”. În acest caz, ADV va verifica doar dacă alegătorii sunt înscriși în lista 
electorală permanentă a secției de votare sau dacă nu figurează în evidența persoanelor 
cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care au fost puse sub interdicție.

ATENȚIE!
Pe durata disfuncționalității SIMPV, președintele BESV verifică prin intermediul terminalului 
telefonic pus la dispoziție de STS, prin serviciul USSD, dacă alegătorii care se prezintă la vot 
au drept de vot și dacă aceștia figurează că au mai votat. Jurnalizarea verificărilor prin serviciul 
USSD se transmite în timp real.

4.3.7. SOLUȚIONAREA SESIZĂRILOR PRIVIND OPERAȚIUNILE DE VOTARE

[art. 85 alin. (9) din Legea nr. 208/2015]

Președintele BESV sau, în lipsa acestuia, locțiitorul este obligat să primească și să înregistreze orice 
sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului de votare, înaintată de membri 
ai BESV, candidați, observatori acreditați, reprezentanți acreditați ai presei scrise, radioului și 
televiziunii, români și străini, ori alegători prezenți în secția de votare pentru exercitarea dreptului 
de vot. 
În cazul în care i se înaintează sesizarea în dublu exemplar, președintele BESV, respectiv locțiitorul 
acestuia va menționa pe copia care rămâne la persoana care înaintează sesizarea faptul că a luat cunoștință 
de sesizarea respectivă și numărul sub care aceasta este înregistrată.

4.3.8. ÎNCHEIEREA VOTĂRII

[art. 88 din Legea nr. 208/2015]

La ora 21.00, președintele BESV declară votarea încheiată și dispune închiderea localului de vot.
2 membri desemnați de BESV, din cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secției 
de votare se află alegători care așteaptă să își exercite dreptul de vot și constată și monitorizează 
ordinea în care aceștia au acces în localul de vot.

ATENȚIE! 
Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în 
afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de vot.
Alegătorii aflați în situațiile mai sus menționate pot vota până cel mult la ora 23.59.

ATENȚIE! 
La ora 21.00, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot.
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5 .  O P E R A ȚI U N I  E F E C T U A T E  Î N  S E C ȚI A  D E  V O T A R E 
D U P Ă Î N C H E I E R E A  V O T ĂR I I

5.1. NUMĂRAREA BULETINELOR DE VOT

[art. 91 – 921 din Legea nr. 208/2015, Hotărârea AEP nr. 36/2016, 
art. 12 alin. (1) lit. g) și art. 16 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, 

Anexa la Ordinul MS-MAI nr. 2.009/166/2020]

După închiderea localului secției de vot, președintele BESV, în prezența membrilor BESV, 
declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a rezultatului 
votării.

ATENȚIE!
La toate operațiunile ce țin de numărarea voturilor participă membrii BESV și pot asista candidații, 
persoanele acreditate, reprezentanții AEP, membrii birourilor electorale de circumscripție, ai 
oficiilor electorale și ai BEC.

Măsuri de protecție la numărarea voturilor

  Numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, pe durata 
numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20.

  Membrii BESV, operatorii de calculator și persoanele acreditate vor purta mască și mănuși 
pe tot parcursul numărării voturilor și vor menține o distanță de minimum 1 metru față de 
celelalte persoane.

  După finalizarea procesului de numărare și sigilarea sacilor cu buletinele de vot, membrii 
BESV, operatorii de calculator și persoanele acreditate își vor scoate mănușile și își vor 
dezinfecta mâinile.

Operatorul de calculator:
  asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii 

BESV pentru numărarea voturilor.
  Înregistrările se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse 

la dispoziție de STS (tablete);
  poziționează terminalul informatic într-un loc fix, care oferă perspectivă clară asupra 

locului în care sunt așezate și numărate buletinele de vot utilizate.

ATENȚIE! 
Se interzice operatorului de calculator să realizeze copii ale înregistrării audiovideo ori să permită 
accesul altor persoane neautorizate la înregistrare.

Președintele BESV:
 se asigură că operatorul de calculator accesează secțiunea de închidere a votării din ADV;
 ia măsuri pentru ca înregistrarea audiovideo să decurgă neîntrerupt, fără a fi obstrucționată 

de nicio persoană;
 verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare; 
 sigilează fanta urnelor de votare;
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 introduce ștampilele cu mențiunea ,,VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea 
ștampilei de control a secției de votare. 
ATENȚIE! 
Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează în procesul- verbal;

 după efectuarea operațiunilor mai sus menționate, anulează buletinele de vot rămase 
neîntrebuințate. 
ATENȚIE! 
În cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea ,,ANULAT” se înscrie o 
singură dată pe pachetul respectiv și se aplică o singură dată ștampila de control;

 consemnează distinct, în procesul-verbal pentru alegerea Senatului, respectiv în procesul-
verbal pentru alegerea Camerei Deputaților numărul buletinelor de vot anulate.

După efectuarea acestor operațiuni, membrii BESV:

 numără toți alegătorii prezenți la vot prin numărarea semnăturilor acestora din listele 
electorale permanente, listele electorale suplimentare și extrasul din listele electorale; 
consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesul-verbal pentru 
alegerea Senatului, respectiv din procesul-verbal pentru alegerea Camerei Deputaților;

 îndosariază listele electorale suplimentare în ordinea întocmirii lor;
 pentru fiecare tip de alegere (Senat, respectiv Camera Deputaților), se adună numărul 

buletinelor de vot utilizate (acesta este dat de numărul alegătorilor prezenți la vot) 
cu numărul buletinelor de vot neutilizate și anulate. Suma acestora se consemnează 
în procesele-verbale.
ATENȚIE! 
În cazul în care suma lor este alta decât numărul de buletine de vot primite, se precizează 
în procesul-verbal motivul pentru care apare eroarea, luându-se în considerare și 
întâmpinările și contestațiile adresate biroului electoral al secției de votare.
În cazul în care suma nu se verifică, membrii BESV pot avea opinii separate. Acestea 
se consemnează în procesul-verbal;

 după finalizarea operațiunilor mai sus menționate, se procedează la deschiderea urnelor. 
ATENȚIE! 
Deschiderea urnelor se face în mod succesiv. Următoarea urnă se deschide numai 
după ce se efectuează numărătoarea buletinelor de vot și se consemnează rezultatele 
în procesul-verbal de la urna anterioară;

 președintele BESV va citi, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, denumirea 
competitorului electoral votat și va arăta buletinul de vot celor prezenți.
ATENȚIE! 
În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind 
valabilitatea votului, acesta va fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul în 
funcție de părerea majorității membrilor BESV;

 unul dintre membrii BESV, asistat de cel puțin încă un membru al acestuia, 
consemnează pe formularul tipizat elaborat de AEP opțiunea ce rezultă prin citirea 
fiecărui buletin de vot.
ATENȚIE!
Voturile valabil exprimate pentru un competitor electoral, voturile nule, precum 
și voturile albe se consemnează olograf (de mână) în formularele tipizate pentru 
consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot. 
Se vor utiliza atâtea formulare câte sunt necesare pentru consemnarea tuturor 
opțiunilor care rezultă din citirea buletinelor de vot.
Aceste formulare se vor păstra, se vor introduce în dosarele care se înaintează 
birourilor electorale de circumscripție, respectiv oficiilor electorale, după caz;
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 fiecare buletin de vot citit și consemnat în formular este așezat într-un pachet separat 
pentru fiecare competitor electoral.
ATENȚIE! 
Pentru buletinele de vot nule, voturile albe, precum și pentru cele contestate se fac 
pachete separate.

Votul este valabil în cazurile în care:
• ştampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater;
•  deși ștampila cu mențiunea „VOTAT” aplicată a depășit limitele patrulaterului, opțiunea 

alegătorului este evidentă;
•  tușul s-a imprimat și pe cealaltă parte a foii unde se află patrulaterul pe care a fost aplicată 

ștampila cu mențiunea „VOTAT”;
• ştampila cu mențiunea „VOTAT” a fost aplicată de mai multe ori în același patrulater; 
•  ştampila cu mențiunea „VOTAT” a fost aplicată atât într-un patrulater, cât şi în afara oricărui 

alt patrulater;
•  ştampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater, dar pe buletin sunt înscrise 

diferite mențiuni ale alegătorului.

IMPORTANT:

Nu trebuie confundate buletinele de vot NULE cu cele ANULATE sau cu VOTURILE ALBE.

Sunt nule buletinele de vot:
•  care nu poartă ștampila de control a BESV; 
• care au alt model decât cel legal aprobat;
• la care ștampila ,,VOTAT” este aplicată pe mai multe patrulatere ori în afara acestora; 
•  la care ștampila ,,VOTAT” este aplicată pe mai multe patrulatere, chiar dacă una dintre 

ștampile a fost tăiată sau există precizări scrise cu privire la valabilitatea uneia dintre acestea;
• ştampila ,,VOTAT” aplicată are un alt model decât cel legal aprobat.

Aceste buletine de vot NU intră în calculul voturilor valabil exprimate.

Sunt anulate buletinele de vot rămase neîntrebuințate și pe care se înscrie mențiunea ANULAT.

Sunt voturi albe buletinele de vot care nu au aplicată ștampila ,,VOTAT”. Aceste buletine NU intră 
în calculul voturilor valabil exprimate.

 5.2. INTRODUCEREA REZULTATELOR VOTĂRII ÎN FORMULARUL 
PENTRU VERIFICAREA CORELAȚIILOR

[art. 12 alin. (1) lit. h) – i) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, Decizia BEC nr. 61/2020]

Președintele BESV: 
  asigură verificarea electronică a datelor care urmează a fi consemnate în procesele-verbale 

de către operatorul de calculator;
  se asigură că numărul de alegători înscriși în listele electorale, respectiv al alegătorilor care 

s-au prezentat la urne, atât cel total, cât și cel din fiecare tip de listă electorală în parte, este 
identic în toate procesele-verbale întocmite pentru alegerea Senatului, respectiv pentru 
alegerea Camerei Deputaților;
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  verifică dacă denumirile partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale 
și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la 
alegeri, precum și numele și prenumele candidaților independenți, înscrise în machetele 
personalizate ale proceselor-verbale, corespund cu cele înscrise în buletinele de vot utilizate 
în secția de votare;

  asigură înscrierea corectă în procesele-verbale a voturilor valabil exprimate pentru fiecare 
partid politic, alianța politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând 
minorităților naționale și candidat independent, în conformitate cu rezultatele numărării 
voturilor.

Operatorul de calculator:
  asigură introducerea electronică a rezultatelor votării în formularul pentru verificarea 

corelațiilor, instalat pe terminalul informatic pus la dispoziție de STS.
Aplicația informatică menționată va asigura verificarea îndeplinirii corelațiilor legale dintre 
datele introduse, conform cheilor legale de control, și va semnala eventualele erori sau 
neconcordanțe care trebuie corectate sau remediate pentru a asigura încheierea proceselor-
verbale privind consemnarea rezultatelor votării cu respectarea corelațiilor prevăzute de lege.

ATENȚIE!
Dacă nu se confirmă corelațiile în aplicația informatică, președintele BESV va lua măsuri de 
reverificare a datelor și de corectare a acestora.
Dacă, în momentul consemnării rezultatului votării, nu se pot finaliza operațiunile de înscriere 
a datelor în aplicația informatică, întrucât, chiar și după reverificări, cheile de validare nu sunt 
respectate, președintele BESV trebuie să apeleze numărul unic al centrului de suport tehnic, de 
unde va fi redirecționat către statisticienii din cadrul aparatului tehnic auxiliar al biroului electoral 
de circumscripție sau al oficiului electoral.
Dacă, după efectuarea operațiunilor mai sus menționate, cheile de validare nu sunt respectate, 
președintele BESV va asigura încărcarea în SIMPV numai a fotografiei procesului-verbal.
În acest caz, precum și în situația în care nu se poate finaliza încărcarea în SIMPV a datelor înscrise 
în aplicația instalată pe terminalul informatic (tabletă), acestea vor fi corectate și/sau încărcate 
în SIMPV de președintele BESV, cu asistența operatorului de calculator, numai în baza deciziei 
biroului electoral de circumscripție județeană sau a oficiului electoral, după caz, la sediul acestuia. 
În această situație, la sediul biroului electoral de circumscripție județeană sau al oficiului electoral, 
după caz, se vor deplasa, în mod obligatoriu, președintele BESV, locțiitorul acestuia, precum și 
operatorul de calculator.

5.3. COMPLETAREA PROCESELOR-VERBALE  
PRIVIND CONSEMNAREA REZULTATELOR VOTĂRII

[art. 93 din Legea nr. 208/2015, Decizia BEC nr. 61/2020]

După numărarea voturilor și verificarea prealabilă electronică a corelațiilor cu ajutorul aplicației 
instalate pe terminalul informatic (tabletă), președintele BESV încheie, în câte două exemplare 
originale, un proces-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat și un proces-
verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru Camera Deputaților.
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Procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării cuprinde următoarele date:

a. Numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele 
electorale existente în secția de votare (pct. a =  
pct. a1 + pct. a2 + pct. a3), din care:

Suma tuturor numerelor de la pct. a. 
Atenţie! Acest număr este acelaşi şi pentru procesul-
verbal privind alegerea Camerei Deputaților, şi 
pentru procesul-verbal privind alegerea Senatului.

a1. Numărul total al alegătorilor potrivit listei 
electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1)

Se înscrie numărul alegătorilor din lista electorală 
permanentă. 
Atenţie! Acest număr este acelaşi şi pentru procesul-
verbal privind alegerea Camerei Deputaților, şi 
pentru procesul-verbal privind alegerea Senatului.

a2. Numărul total al alegătorilor potrivit listei 
electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2)

Se numără semnăturile alegătorilor înscrişi în listele 
electorale suplimentare. 
Atenţie! Acest număr trebuie să fie egal cu cel înscris 
la pct. b2, fără a putea fi mai mic decât acesta.
Atenţie! Acest număr este acelaşi şi pentru procesul-
verbal privind alegerea Camerei Deputaților, şi 
pentru procesul-verbal privind alegerea Senatului.

a3. Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a 
folosit urna specială (pct. a3 ≥ pct. b3)

Se numără semnăturile alegătorilor care au votat prin 
intermediul urnei speciale înscrişi în extrasul din 
listele electorale. 
Atenţie! Acest număr trebuie să fie egal cu cel înscris 
la pct. b3, fără a putea fi mai mic decât acesta.
Atenţie! Acest număr este acelaşi şi pentru procesul-
verbal privind alegerea Camerei Deputaților, şi 
pentru procesul-verbal privind alegerea Senatului.

b. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat 
la urne, înscrişi în listele electorale existente în 
secția de votare (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), 
din care:

Suma tuturor numerelor de la pct. b. 
Atenţie! Acest număr este acelaşi şi pentru procesul-
verbal privind alegerea Camerei Deputaților, şi 
pentru procesul-verbal privind alegerea Senatului.

b1. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat 
la urne, înscrişi în lista electorală permanentă

Se numără semnăturile alegătorilor care au votat pe 
listele electorale permanente.
Atenţie! Acest număr nu poate fi mai mare față de 
cel înscris la pct. a1. 
Atenţie! Acest număr este acelaşi şi pentru procesul-
verbal privind alegerea Camerei Deputaților, şi 
pentru procesul-verbal privind alegerea Senatului.

b2. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat 
la urne, înscrişi în lista electorală suplimentară

Se numără semnăturile alegătorilor care au votat pe 
listele electorale suplimentare.
Atenţie! Acest număr nu poate fi mai mare față de 
cel înscris la pct. b1. 
Atenţie! Acest număr este acelaşi şi pentru procesul-
verbal privind alegerea Camerei Deputaților, şi 
pentru procesul-verbal privind alegerea Senatului.

b3. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat 
la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială

Se numără semnăturile alegătorilor care au votat prin 
intermediul urnei speciale înscrişi în extrasul din 
listele electorale. 
Atenţie! Acest număr nu poate fi mai mare decât cel 
înscris la pct. a3.
Atenţie! Acest număr este acelaşi şi pentru procesul-
verbal privind alegerea Camerei Deputaților, şi 
pentru procesul-verbal privind alegerea Senatului.
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c. Numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥  
pct. d + pct. e + pct. f + pct. g)

Pentru fiecare tip de alegere se adună numărul 
buletinelor de vot utilizate (acesta este dat de 
numărul alegătorilor prezenți la vot prevăzut la 
pct. b, la care se adună numărul buletinelor de vot 
neîntrebuinţate și anulate prevăzut la pct. d). 
O altă corelație care trebuie urmărită pentru fiecare 
tip de alegere în parte este egalitatea între numărul 
buletinelor de vot și suma ce rezultă din adunarea 
numărului buletinelor de vot neîntrebuințate 
și anulate, numărului total al voturilor valabil 
exprimate, numărului voturilor nule și numărului 
voturilor albe.
În cazul în care suma ce rezultă din adunarea de 
mai sus este alta decât numărul de buletine de vot 
primite de la primar, se precizează în procesul-verbal 
motivul pentru care apare eroarea, luându-se în 
considerare și întâmpinările și contestațiile adresate 
biroului electoral al secției de votare, precum și 
situațiile în care au fost aplicate prevederile art. 84 
alin. (9) din Legea nr. 208/2015, conform cărora: „În 
cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât 
secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și 
se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin 
de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-
verbal al operațiunilor de votare.”

d. Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și 
anulate

Conform art. 92 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, 
„președintele biroului electoral al secției de votare anulează 
buletinele de vot rămase neîntrebuințate și consemnează 
distinct, în procesele-verbale pentru fiecare tip de alegere, 
numărul buletinelor de vot anulate. În cazul în care există 
pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea «ANULAT» 
se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv și se aplică 
o singură dată ștampila de control”.  
Atenție! 
Acest număr se referă la buletinele de vot care au 
rămas în posesia biroului electoral al secției de 
votare după ce alegătorii și-au exprimat votul.

e. Numărul total al voturilor valabil exprimate  
(pct. e ≤ [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = Suma 
voturilor valabil exprimate la pct. h)

Pentru evitarea erorilor se recomandă ca numărul 
ce va fi înscris la acest punct să rezulte din 
numărarea tuturor pachetelor cu voturi valabil 
exprimate. [Reamintim faptul că, potrivit art. 93 
alin. (9) din Legea nr. 208/2015, „fiecare buletin de 
vot citit și consemnat în formular este așezat de către 
președinte, ajutat de ceilalți membri ai biroului electoral, 
într-un pachet separat pentru fiecare competitor 
electoral”.]
Atenție!
Numărul înscris la acest punct nu poate fi mai mare 
decât numărul total al alegătorilor prezenți la vot 
înscris la pct. b, din care se scade numărul voturilor 
nule înscris la pct. f şi al voturilor albe înscris la  
pct. g.
Atenție!
Numărul înscris la acest punct trebuie să fie egal cu 
suma tuturor numerelor înscrise la pct. h.
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f. Numărul voturilor nule Voturile nule sunt buletinele de vot găsite în urna 
de vot care nu poartă ștampila de control a biroului 
electoral al secției de votare, buletinele de vot având 
alt model decât cel legal aprobat sau la care ștampila 
este aplicată pe mai multe patrulatere ori în afara 
acestora. 
Pentru acestea, conform art. 93 alin. (10) din Legea 
nr. 208/2015, se fac pachete separate, pentru Camera 
Deputaților, respectiv pentru Senat.

g. Numărul voturilor albe (buletine de vot pe care nu 
s-a aplicat ștampila „VOTAT”)

Sunt voturi albe buletinele de vot găsite în urna de 
vot care nu au aplicată ștampila „VOTAT”. 
Atenție!
Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor 
valabil exprimate și nici nu trebuie confundate cu 
cele neîntrebuințate și anulate.
Pentru acestea, conform art. 93 alin. (10) din Legea 
nr. 208/2015, se fac pachete separate, pentru Camera 
Deputaților, respectiv pentru Senat.

h. Numărul voturilor valabil exprimate obținute de 
fiecare competitor electoral

Reamintim faptul că, potrivit art. 93 alin. (8) și (9) din 
Legea nr. 208/2015, „pe formularul tipizat elaborat de 
Autoritatea Electorală Permanentă, unul dintre membrii 
biroului electoral, asistat de cel puțin încă un membru 
al acestuia, consemnează opțiunea ce rezultă prin citirea 
fiecărui buletin de vot”, iar „fiecare buletin de vot citit 
și consemnat în formular este așezat de către președinte, 
ajutat de ceilalți membri ai biroului electoral, într-un 
pachet separat pentru fiecare competitor electoral”.
De respectarea acestor proceduri depinde numărarea 
corectă a voturilor valabil exprimate pentru fiecare 
competitor electoral.

i. Numărul voturilor contestate Voturile contestate pot fi voturi considerate valabil 
exprimate de biroul electoral al secției de votare, 
voturi considerate nule sau albe. 
Pentru acestea, conform art. 93 alin. (10) din Legea 
nr. 208/2015, se fac pachete separate, pentru Camera 
Deputaților, respectiv pentru Senat.

j. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a 
contestațiilor și a modului de soluționare a acestora, 
precum și a contestațiilor înaintate biroului  
electoral de circumscripție

Se descriu pe scurt sesizările primite, inclusiv prin 
indicarea numărului lor și a soluțiilor adoptate. 
Reamintim că, potrivit art. 85 alin. (9) din Legea 
nr. 208/2015: „Președintele biroului electoral al secției 
de votare sau, în lipsa acestuia, locțiitorul este obligat 
să primească și să înregistreze orice sesizare scrisă cu 
privire la nereguli produse în timpul procesului de votare, 
înaintată de membri ai biroului electoral al secției de votare, 
candidați, observatori acreditați, reprezentanți acreditați 
ai presei scrise, radioului și televiziunii, români și străini, 
ori alegători prezenți în secția de votare pentru exercitarea 
dreptului de vot. În cazul în care i se înaintează sesizarea 
în dublu exemplar, președintele biroului electoral al secției 
de votare, respectiv locțiitorul acestuia va menționa pe 
copia care rămâne la persoana care înaintează sesizarea 
faptul că a luat cunoștință de sesizarea respectivă și 
numărul sub care aceasta este înregistrată.”
La acest punct se menționează şi cauzele care 
împiedică respectarea corelaţiilor din procesele-
verbale privind consemnarea rezultatelor votării, 
respectiv incidentele din timpul votării.
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k. Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării Se menționează dacă sunt intacte sau au fost 
desfăcute, rupte etc.

l. Numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” 
_________
Dispariția uneia sau mai multor ștampile se 
consemnează.

Se menționează numărul ștampilelor cu mențiunea 
„VOTAT”, aşa cum acestea au fost primite prin 
intermediul primarului.

Procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării se semnează de membrii BESV olograf, pe 
fiecare pagină, doar în partea stângă a paginilor acestor procese-verbale, astfel încât cifrele cuprinse în 
procesul-verbal să nu fie în niciun fel afectate. 
Lipsa semnăturilor unor membri ai BESV nu influențează asupra valabilității procesului-verbal. 
Președintele BESV va menționa motivele care au împiedicat semnarea.
Procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării se ștampilează cu ștampila de control a 
secției de votare.

ATENȚIE!
Fiecare membru al BESV are dreptul de a obține o copie a proceselor-verbale, semnată de către 
președintele BESV sau de către locțiitorul acestuia, după caz, și de către ceilalți membri BESV. Pe 
fiecare pagină a copiilor proceselor-verbale, președintele BESV sau locțiitorul acestuia, după caz, 
va înscrie olograf mențiunea „Copie certificată”, lângă care va semna şi va aplica ştampila de control 
a secţiei de votare.

Președintele BESV:
  după confirmarea corelațiilor atât în aplicație, cât și în procesul-verbal și după realizarea 

acțiunilor de verificare menționate în secțiunea 5.2 din Ghid și semnarea de către membrii 
BESV a proceselor-verbale completate în secția de votare, va asigura încărcarea în SIMPV 
atât a fotografiilor celor două procese-verbale, cât și a datelor înscrise în aplicația informatică de 
verificare a corelațiilor  (a se vedea și secțiunea 5.2 din Ghid).

Operatorul de calculator:
  asigură transmiterea electronică a datelor înscrise în aplicația informatică de verificare a 

corelațiilor și a fotografiilor celor două procese-verbale semnate de către membrii BESV 
către Sistemul informatic central, prin apăsarea butonului „Finalizare proces electoral”.

  Dacă, în momentul finalizării procesului electoral, nu există conexiune la SIMPV, se va 
asigura transmiterea în sistem a proceselor-verbale de îndată ce terminalul informatic va 
avea conexiune la SIMPV.

5.4. SOLUȚIONAREA SESIZĂRILOR PRIVIND 
OPERAȚIUNILE DE NUMĂRARE ȘI TOTALIZARE A VOTURILOR

[art. 93 alin. (6) din Legea nr. 208/2015]

În timpul operațiunilor de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări și contestații cu privire la 
aceste operațiuni. Acestea se soluționează pe loc de către președintele BESV.
Contestațiile se prezintă președintelui BESV. Ele se formulează în scris în două exemplare, din care 
unul, semnat și ștampilat de președinte, rămâne la contestator.
Președintele biroului electoral al secției de votare hotărăște, de îndată, asupra contestațiilor, a căror 
rezolvare nu suferă întârziere.



Instrucțiuni și reglementări privind alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

48

6 .  P R E D A R E A  D O C U M E N T E L O R 
C ĂT R E  B I R O U L  E L E C T O R A L  I E R A R H I C  S U P E R I O R

[art. 93 din Legea nr. 208/2015, Decizia BEC nr. 61/2020, art. 3 – 7 din Decizia BEC nr. 79/2020]

Președintele BESV, cu sprijinul celorlalți membri ai BESV, întocmește două dosare distincte, unul 
pentru Senat și unul pentru Camera Deputaților. 

 Dosarul privind alegerea Senatului va conține, în ordine, următoarele materiale:
a.  două exemplare originale ale proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului 

votării pentru Senat;
b.  buletinele de vot nule pentru Senat, conform art. 92 alin. (11) din Legea nr. 208/2015;
c. voturile albe pentru Senat, conform art. 92 alin. (13) din aceeași lege;
d. buletinele de vot contestate pentru Senat;
e.  formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor pentru alegerea Senatului;
f.  întâmpinările și contestaţiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al 

secției de votare;
g.  listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare, ordonate pe tipuri de liste, respectiv 

listele electorale permanente, listele electorale suplimentare și extrasele din listele 
electorale;

h.  formularele utilizate pentru consemnarea situaţiilor semnalate de SIMPV.
 Dosarul privind alegerea Camerei Deputaților va conține, în ordine, următoarele 

materiale:
a.  două exemplare originale ale proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului 

votării pentru Camera Deputaților;
b.  buletinele de vot nule pentru Camera Deputaților, conform art. 92 alin. (11) din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare;
c.  voturile albe pentru Camera Deputaților, conform art. 92 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și completările ulterioare;
d.  buletinele de vot contestate pentru Camera Deputaților;
e.  formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor pentru alegerea Camerei 

Deputaților.

Dosarele se sigilează de către președintele biroului electoral al secției de votare prin aplicarea 
unei benzi de hârtie, după cum urmează:

o  semnează o bandă de hârtie împreună cu ceilalți membri și aplică ștampila de control pe 
aceasta;

o  aplică bandă adezivă transparentă sau lipici pe banda de hârtie pe care apoi o lipește 
de dosar, astfel încât semnăturile și ștampila de control să rămână vizibile, iar banda de 
hârtie să nu se deterioreze pe parcursul transportului;

o  dosarele vor fi etichetate corespunzător, prin înscrierea numărului secției de votare, a 
denumirii localității și a tipului de scrutin, respectiv alegerea Senatului sau a Camerei 
Deputaților, după caz;

o  prin dosar se înțelege orice mijloc de împachetare a materialelor electorale, sub condiția 
ca acesta să asigure gruparea laolaltă a materialelor (de exemplu, cutie de arhivare etc.).

Președintele biroului electoral al secției de votare, cu sprijinul celorlalți membri ai biroului 
electoral al secției de votare, asigură introducerea în saci separați a buletinelor de vot întrebuințate 
și necontestate pentru Senat, respectiv a celor întrebuințate și necontestate pentru Camera 
Deputaților, pe care îi va eticheta în mod corespunzător ca sac ce conține Buletine de vot folosite 
pentru Senat în secţia de votare nr. ...............,  respectiv ca sac ce conține Buletine de vot folosite pentru 
Camera Deputaţilor în secţia de votare nr. .................. și pe care îi va lega cu sfoară sau cu coliere de 
plastic. După legarea sacilor, președintele biroului electoral al secției de votare îi va sigila cu câte o 
bandă de hârtie, după cum urmează:
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o  semnează câte o bandă de hârtie pentru fiecare sac împreună cu ceilalți membri și aplică 
ștampila de control pe aceasta;

o  aplică bandă adezivă transparentă sau lipici pe benzile de hârtie pe care apoi le lipește de 
fiecare sac, astfel încât semnăturile și ștampila de control să rămână vizibile, iar benzile de 
hârtie să nu se deterioreze pe parcursul transportului.

Materialele de protecție sanitară rămase neutilizate după încheierea activității în secția de votare 
vor fi lăsate în sediul acesteia, urmând a fi preluate prin grija primarului.

Președintele biroului electoral al secției de votare anunță telefonic finalizarea operațiunilor de 
numărare a voturilor, de consemnare a rezultatelor votării, precum și de îndosariere și împachetare 
a materialelor rezultate din procesul electoral biroului electoral de circumscripție sau oficiului 
electoral, după caz, precum și numărul de persoane care urmează să se deplaseze la sediul biroului 
de circumscripție sau al oficiului electoral. 
Transportul materialelor rezultate din procesul electoral și al persoanelor care îl însoțesc 
(președintele BESV, locțiitorul acestuia, la care se adaugă, la cerere, alți membri ai BESV, candidați 
și persoane acreditate) se asigură prin grija instituțiilor prefectului, acesta putând avea loc numai 
sub paza personalului structurilor MAI.

Dosarele se vor preda la:
•  sediile birourilor electorale de circumscripţie, în cazul secțiilor de votare organizate pe teritoriul 

județelor;
•  sediul oficiului electoral de sector pe raza căruia și-au desfășurat activitatea, în cazul secțiilor de 

votare organizate în municipiul București.

IMPORTANT:
La sediile birourilor electorale de circumscripție/oficiilor electorale vor fi organizate circuite 
separate de predare a materialelor mai sus menționate după cum urmează:

o  un circuit pentru dosarele sigilate conținând procesele-verbale privind consemnarea 
rezultatelor votării și materialele electorale aferente ce vor fi predate de către președinții 
birourilor electorale ale secțiilor de votare în cazul cărora SIMPV nu a furnizat mesaje de 
atenționare cu privire la posibile neconcordanțe; în acest caz, se va organiza, de regulă, câte 
un punct de preluare la 50 de secții de votare;

o  un circuit pentru dosarele sigilate conținând procesele-verbale privind consemnarea 
rezultatelor votării și materialele electorale aferente ce vor fi predate de către președinții 
birourilor electorale ale secțiilor de votare în cazul cărora fie SIMPV a furnizat mesaje de 
atenționare cu privire la posibile neconcordanțe, fie nu s-a reușit încărcarea în SIMPV a 
datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; în acest caz, se va 
organiza, de regulă, câte un punct de preluare la 25 de secții de votare.

Președinții BESV asigură predarea dosarelor sigilate conținând procesele-verbale privind 
consemnarea rezultatelor votării și materialele electorale aferente, pe bază de proces-verbal.  
La predarea dosarelor sigilate conținând procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării 
și materialele electorale aferente, se asigură desigilarea dosarelor și verificarea materialelor pe care 
acestea le conțin, procesul-verbal de predare-primire fiind încheiat după verificarea, validarea și 
certificarea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării conform Deciziei Biroului 
Electoral Central nr. 61/2020.
După încheierea predării dosarelor, președintele va preda biroului electoral de circumscripție sau 
oficiului electoral, după caz, ștampila de control a secției de votare. Aceasta va fi sigilată într-un 
plic, pe care se va înscrie numărul secției de votare;

o  un circuit pentru sacii conținând buletinele de vot folosite și necontestate și pentru sacii 
conținând buletinele de vot neîntrebuințate și anulate, precum și alte materiale rezultate 
din procesul electoral ce vor fi predați de locțiitorii președinților birourilor electorale ale 
secțiilor de votare.
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Locțiitorii președinților BESV asigură predarea sacilor conținând buletinele de vot folosite și 
necontestate pe bază de proces-verbal, în câte trei exemplare, reprezentanților biroului electoral de 
circumscripție, precum și predarea sacilor conținând buletinele de vot neîntrebuințate și anulate, 
precum și alte materiale rezultate din procesul electoral, pe bază de proces-verbal, în câte trei 
exemplare, reprezentanților instituției prefectului.
Cele două operațiuni de predare se realizează într-un spaţiu distinct din sediul biroului electoral 
de circumscripţie sau al oficiului electoral, altul decât acela unde se face predarea dosarelor sigilate 
conținând procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării și materialele electorale 
aferente. Materialele se predau sigilate. Un exemplar al fiecărui proces-verbal se predă biroului 
electoral de circumscripție sau oficiului electoral, după caz.

Birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale vor verifica cele două tipuri de procese-
verbale privind consemnarea rezultatelor votării pe suport hârtie întocmite la nivelul secțiilor de 
votare, în vederea asigurării coerenței și a completării corecte a acestora.

ATENȚIE! 
•  Verificarea proceselor-verbale pe suport hârtie privind consemnarea rezultatelor votării 

se realizează în prezența președintelui BESV, a membrilor BESV, a candidaților și a 
persoanelor acreditate care îl însoțesc. 

•  Dosarele cuprinzând procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru 
Senat și Camera Deputaților NU vor fi predate-preluate înainte de terminarea procesului 
de verificare.

•  Eventualele neconcordanțe între datele înscrise în procesele-verbale pe suport hârtie sau între 
datele înscrise în acestea și datele încărcate în SIMPV se vor rezolva de către birourile electorale 
de circumscripție și oficiile electorale, pe baza materialelor utilizate în procesul electoral. 

•  Corecțiile neconcordanțelor vor fi realizate pe baza deciziei biroului electoral de 
circumscripție sau a oficiului electoral, după caz. În cazul proceselor-verbale pe suport 
hârtie, acestea se vor certifica prin semnătura președintelui BESV și prin aplicarea ștampilei 
de control a BESV.

•  Birourile electorale de circumscripție/oficiile electorale vor verifica dacă eventualele corecții au 
fost realizate conform procedurii descrise mai sus, pe ambele exemplare ale proceselor-verbale 
pe suport hârtie, și vor atesta verificarea acestora și respectarea condițiilor privind coerența 
și completarea corectă a acestora, prin semnarea de către președintele biroului electoral de 
circumscripție sau al oficiului electoral, după caz, a proceselor-verbale în partea dreaptă sus.

•  Erorile materiale identificate de birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale cu 
privire la cifrele care atestă voturile valabil exprimate obținute de partidele politice, alianțele 
politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și 
candidații independenți, în cadrul procedurii de verificare, se corectează, la cerere sau din 
oficiu, pe baza deciziilor adoptate în acest sens.

•  Pot fi făcute alte corecții ale cifrelor care atestă voturile valabil exprimate obținute de 
partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând 
minorităților naționale și candidații independenți numai ca urmare a deciziilor biroului 
electoral de circumscripție și ale oficiilor electorale prin care sunt soluționate contestații 
referitoare la valabilitatea unor voturi exprimate. În acest caz, corecțiile pe procesele-verbale 
pe suport hârtie se realizează de către președintele biroului electoral de circumscripție sau 
al oficiului electoral, după caz, acestea fiind certificate prin semnătură și prin aplicarea 
ștampilei biroului electoral de circumscripție sau a oficiului electoral.

•  Corecțiile cifrelor care atestă voturile valabil exprimate obținute de partidele politice, 
alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților 
naționale și candidații independenți, altele decât cele prevăzute mai sus, pot fi efectuate 
numai în baza unei decizii a Biroului Electoral Central, adoptate în baza art. 12 alin. (1) lit. i) 
din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.
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•  Este interzis să se efectueze orice corecții ale datelor cuprinse la pct. a – h) din procesele-verbale 
pe suport hârtie, în lipsa unor decizii ale biroului electoral de circumscripție, ale oficiului 
electoral sau ale Biroului Electoral Central, adoptate conform Deciziei BEC nr. 61/2020.

7 .  C O N T R A V E N ŢII  Ş I  I N F R A C ŢI U N I

(art. 98 – 99 din Legea nr. 208/2015, titlul IX din Codul penal)

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie potrivit 
legii penale infracțiuni, următoarele fapte:

Contravenție Sancțiunea
(amenda)

Cine constată și aplică sancțiunea

încălcarea prevederilor art. 49 alin. (2) din 
Legea nr. 208/2015*; 
înscrierea, cu bună știință, a unui alegător 
în mai multe liste electorale permanente, 
înscrierea în listele electorale a unor 
persoane fictive ori care nu au drept de 
vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în 
Registrul electoral, cu încălcarea legislației 
în vigoare;
– art. 98 lit. a)

*a se vedea textul legii menționate în 
cuprinsul prezentei broșuri

de la 4.500 lei 
la 10.000 lei

– ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române

– împuterniciții președintelui Autorității 
Electorale Permanente

neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor 
în Registrul electoral la termenele stabilite 
potrivit prezentei legi;
– art. 98 lit. b)

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

– împuterniciții președintelui Autorității 
Electorale Permanente

efectuarea de operațiuni în Registrul 
electoral sau în listele electorale permanente 
de către persoane neautorizate;
– art. 98 lit. c)

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

– împuterniciții președintelui Autorității 
Electorale Permanente

refuzul de a pune la dispoziția agenților 
constatatori prevăzuți la art. 99 din  
Legea nr. 208/2015* documentele și actele 
necesare efectuării controlului;
– art. 98 lit. e)

*a se vedea textul legii menționate în 
cuprinsul prezentei broșuri

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

– împuterniciții președintelui Autorității 
Electorale Permanente

distrugerea, deteriorarea, murdărirea, 
acoperirea prin scriere sau în orice mod a 
listelor electorale, a platformelor-program 
afișate sau a oricăror alte afișe ori anunțuri 
de propagandă electorală tipărite;
– art. 98 lit. g)

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

– împuterniciții președintelui Autorității 
Electorale Permanente

– ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române
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nerespectarea deciziilor și hotărârilor 
birourilor și oficiilor electorale; neres- 
pec tarea hotărârilor, deciziilor și instruc- 
țiunilor Autorității Electorale Permanente;
– art. 98 lit. j)

de la 4.500 lei 
la 10.000 lei

– ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române – în 
cazul în care fapta este săvârșită de 
persoane fizice sau de persoane juridice 
de drept privat
– împuterniciții președintelui Autorității 
Electorale Permanente – în cazul în 
care aceasta este săvârșită de partide 
politice, alianțe politice, organizații 
ale cetățenilor aparținând minorităților 
naționale, autorități ale administrației 
publice centrale sau locale 
– biroul electoral ierarhic superior –  
pentru ceilalți subiecți activi ai contra-
venției, alții decât cei mai sus menționați

nerespectarea dispozițiilor art. 78 din 
Legea nr. 208/2015*;
– art. 98 lit. l)

*a se vedea textul legii menționate în 
cuprinsul prezentei broșuri

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române

tipărirea fără drept de buletine de vot, 
cu excepția specimenului anulat pus la 
dispoziția competitorilor electorali;
– art. 98 lit. m)

de la 4.500 lei 
la 10.000 lei

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române

refuzul de a permite accesul în secția 
de votare al candidaților, al persoanelor 
acreditate, al membrilor birourilor și 
oficiilor electorale și al reprezentanților 
Autorității Electorale Permanente să asiste 
la desfășurarea operațiunilor electorale;
– art. 98 lit. n)

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române

refuzul de a se primi și înregistra o sesi- 
zare, întâmpinare, contestație sau plângere 
scrisă înaintată în conformitate cu pre- 
vederile Legii nr. 208/2015;
– art. 98 lit. o)

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

biroul electoral ierarhic superior –  
pentru fapte săvâr șite de birourile 
electorale

refuzul de a se conforma dispozițiilor 
președintelui biroului electoral al secției 
de votare cu privire la asigurarea ordinii 
în localul de vot și în împrejurimi;
– art. 98 lit. p)

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române

înmânarea buletinului de vot unui alegător 
care nu prezintă actul de identitate ori care 
refuză să semneze în lista electorală în care 
este înscris pentru primirea buletinului de 
vot și a ștampilei de votare;
– art. 98 lit. q)

de la 4.500 lei 
la 10.000 lei

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române

neaplicarea pe actul de identitate a 
ștampilei cu mențiunea ,,VOTAT” sau a 
timbrului autocolant, 
reținerea actului de identitate, fără motive 
întemeiate, de către membrii BESV;
– art. 98 lit. r)

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române
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întocmirea proceselor-verbale cu încălcarea 
dispozițiilor Legii nr. 208/2015;
– art. 98 lit. s)

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

biroul electoral ierarhic superior – pentru 
fapte săvârșite de birourile electorale

continuarea propagandei electorale după 
încheierea acesteia, precum și sfătuirea, în 
ziua votării, a alegătorilor la sediul secțiilor 
de votare să voteze sau să nu voteze un anu- 
mit partid politic, o anumită alianță 
politică, alianță electorală, organizație 
a cetățenilor aparținând unei minorități 
naționale ori un candidat independent;
– art. 98 lit. t)

de la 4.500 lei 
la 10.000 lei

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române

purtarea, pe durata votării, de către 
membrii BESV sau de către persoanele acre- 
ditate de ecusoane, insigne sau alte 
însemne de propagandă electorală;
– art. 98 lit. u)

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române

încălcarea de către membrii birourilor 
electorale a obligației de a participa la 
activitatea acestor birouri;
– art. 98 lit. v)

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

biroul electoral ierarhic superior – pentru 
fapte săvârșite de birourile electorale

refuzul președintelui biroului electoral 
sau al locțiitorului acestuia de a elibera 
o copie certificată de pe procesul-ver- 
bal persoanelor îndreptățite potrivit 
prevederilor Legii nr. 208/2015;
– art. 98 lit. w)

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

biroul electoral ierarhic superior – pentru 
fapte săvârșite de birourile electorale

încălcarea de către asociații, fundații 
și instituții mass-media românești a 
condițiilor prevăzute de lege pentru 
desemnarea observatorilor interni și a 
reprezentanților instituțiilor mass-media;
– art. 98 lit. x)

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române

încălcarea de către persoanele acreditate a 
prevederilor art. 90 din Legea nr. 208/2015*, 
cu modificările și completările ulterioare;
– art. 98 lit. y)

*a se vedea textul legii menționate în 
cuprinsul prezentei broșuri

de la 1.500 lei 
la 4.500 lei

ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române și ofițerii și subofițerii 
din cadrul Jandarmeriei Române

încălcarea prevederilor art. 88, 92 și 93 din 
Legea nr. 208/2015*,
– art. 98 lit. z)

*a se vedea textul legii menționate în 
cuprinsul prezentei broșuri

de la 4.500 lei 
la 10.000 lei

biroul electoral ierarhic superior –  
pentru fapte săvâr șite de birourile 
electorale 

Contravențiilor mai sus menționate le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.



Instrucțiuni și reglementări privind alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

54

Constituie infracțiuni electorale, potrivit Codului penal, următoarele fapte:

INFRACȚIUNI
ART. 385 – Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se 
pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secției de votare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la  
7 ani și 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 candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la  
6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripționate 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 pedepsește cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unei cărți de alegător sau a unui act de identitate nul ori 
fals sau a unui buletin de vot fals.
ART. 389 – Violarea confidențialității votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției 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 pedepsește cu închisoare   
de la unu la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredințarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secției de votare ori 
transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege se pedepsește 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 391– Falsificarea documentelor și evidențelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepsește cu închisoarea de 
la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și 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 pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeași pedeapsă se sancționează introducerea de date, informații sau proceduri care duc la alterarea 
sistemului informațional național necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
ART. 393 – Sancționarea tentativei
Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 385 și art. 387 – 391 se pedepsește.
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Anexa nr. 1

Datele de contact ale birourilor electorale de circumscripție
pot fi accesate pe site-ul BEC, la adresa

https://parlamentare2020.bec.ro/date-de-contact-ale-birourilor-electorale-de-circumscriptie/

Contact – STS – Centrul de preluare a apelurilor
Tel.: 0212022499

Contact – BIROUL ELECTORAL CENTRAL
Str. Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3, București 

Tel.: 0213137360, 0213138970, 0213136766 
Fax: 0213133017 

E-mail: parlamentare@bec.ro 
Adresă web: www.bec.ro 

Anexa nr. 2
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Anexa nr. 3

Anexa nr. 4
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Anexa nr. 5

Modelul procesului-verbal care se înaintează organelor de poliție 
de către președintele biroului electoral al secției de votare

Proces-verbal
Localitatea: ............................
Statul: .......................*)

Secția de votare nr. ........................

Subsemnatul ................................................................., domiciliat în ...................................................
...........................................................................................................................................................................,
având CNP ........................................................................................., deși mi s-a adus la cunoștință că 
SIMPV a semnalat împrejurarea că am mai fost înscris ca alegător care și-a exercitat dreptul de 
vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și că fapta unei persoane 
care votează de două sau mai multe ori constituie infracțiunea de fraudă la vot prevăzută de  
art. 387 alin. (1) lit. b) din Codul Penal și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă și interzicerea exercitării unor drepturi, solicit exercitarea dreptului de vot, întrucât nu 
am mai votat la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

 Data  Semnătura alegătorului
 .................................  ...........................................

VĂZUT

Președintele biroului electoral
al secției de votare

......................................................
   (numele, prenumele și semnătura)

 Operatorul de calculator
al secției de votare

....................................................
(numele, prenumele și semnătura)

*) Se va completa în cazul secţiilor de votare din străinătate 





* Legea nr. 208/2015 a fost modificată prin Legea nr. 288/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 866 din 19 noiembrie 2015, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iulie 2016, modificată prin
O.U.G. nr. 47/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 5 septembrie 2016, modificată prin
Legea-cadru nr. 153/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 492 din 28 iunie 2017, modificată prin
Legea nr. 51/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 7 martie 2018, modificată prin O.U.G.
nr. 29/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 8 mai 2019, modificată prin Legea nr. 148/2019,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 25 iulie 2019, modificată prin O.U.G. nr. 64/2019, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 12 septembrie 2019, modificată prin O.U.G. nr. 26/2020, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 14 februarie 2020, modificată prin Legea nr. 91/2020, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 25 iunie 2020 și modificată prin Legea nr. 202/2020, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 16 septembrie 2020. Prin Decizia Cur7ii Constituţionale a României
nr. 418 din 18 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 13 iulie 2020, s-a admis excepţia
de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi s-a constatat că sintagma „care au grup parlamentar
propriu în cel puţin una din Camerele Parlamentului” din cuprinsul art. 118 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 este
neconstituţională. Prin Decizia Cur7ii Constituţionale a României nr. 150 din 12 martie 2020 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea şi completarea
unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 215 din 17 martie 2020, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Avocatul Poporului şi s-a constatat că
O.U.G. nr. 26/2020 este neconstituţională, în ansamblul său.

LEGEA nr. 208*
din 20 iulie 2015

privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa/ilor, precum și pentru
organizarea și func/ionarea Autorită/ii Electorale Permanente

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015

– extras –
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[…]
Art. 2. — (1) Alegerile parlamentare în România se desfășoară cu respectarea caracterului

universal, egal, direct, secret și liber exprimat al votului, în condi7iile prezentei legi.
(2) Cetă7enii români au dreptul de vot și de a fi aleși, indiferent de rasă, sex, na7ionalitate,

origine etnică, limbă vorbită, religie, opinie politică, avere sau origine socială, conform Constitu7iei
și legisla7iei în vigoare.

(3) Cetă7enii români cu domiciliul sau reședin7a în străinătate își exercită dreptul de vot în
condi7iile prezentei legi.

(4) Cetă7enii români au drept de vot de la vârsta de 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită
până în ziua alegerilor inclusiv.

(5) Nu au drept de vot:
a) debilii sau aliena7ii mintal, puși sub interdic7ie;
b) persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin

hotărâre judecătorească definitivă.
(6) Nu pot fi aleși:
a) cetă7enii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constitu7ia României,

republicată;
b) persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (5);
c) persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a fi ales în autorită7ile publice sau în

orice alte func7ii publice, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă sau prin lege.
Art. 3. — (1) Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului și la un

singur vot pentru alegerea Camerei Deputa7ilor.
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(2) Fiecare alegător își exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele altui alegător este
interzisă.

(3) Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret.
(4) Participarea cetă7enilor la alegeri se face pe baza liberului consim7ământ al acestora.
[…]
Art. 7. — (1) Pentru organizarea procesului electoral func7ionează în mod permanent Autoritatea

Electorală Permanentă, care emite hotărâri, decizii și instruc7iuni. În perioada organizării alegerilor
se formează Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscrip7ie la nivel jude7ean, al
municipiului București, oficii electorale de sector, în cazul municipiului București, și un birou electoral
de circumscrip7ie pentru cetă7enii români cu domiciliul sau reședin7a în afara 7ării, precum și birouri
electorale ale sec7iilor de votare.

(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetă7eni cu drept de vot. Candida7ii în alegeri,
so7ul/so7ia, rudele și afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor
electorale.

(3) În îndeplinirea atribu7iilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o func7ie ce
implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și impar7ială a func7iei de membru al biroului
electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obliga7ii atrage răspunderea contraven7ională sau
penală, după caz.

(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul func7ionarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care ocupă func7ii publice pot face
parte din birourile electorale.

(5) În cazul sec7iilor de votare cu mai pu7in de 500 de alegători aronda7i, Autoritatea Electorală
Permanentă poate stabili ca președintele biroului electoral al sec7iei de votare sau loc7iitorul acestuia
să îndeplinească atribu7iile prevăzute de prezenta lege pentru operatorii de calculator. La sec7iile de
votare din străinătate, președintele sec7iei de votare poate îndeplini și atribu7iile prevăzute de prezenta
lege pentru operatorii de calculator.

[…]
Art. 9. — (1) Reprezentan7ii partidelor politice, ai alian7elor politice și ai alian7elor electorale,

precum și ai organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale în birourile și oficiile
electorale nu pot primi și nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.

(2) Reprezentan7ii partidelor politice, ai alian7elor politice și ai alian7elor electorale, precum și
ai organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale în birourile și oficiile electorale pot
fi înlocui7i, 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 și în ziua alegerilor.

(3) Membrii birourilor și oficiilor electorale care nu reprezintă partide politice, alian7e politice,
alian7e electorale sau, după caz, organiza7ii ale cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale pot fi
înlocui7i, în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, de către cei care i-au desemnat, cu respectarea,
după caz, a condi7iilor prevăzute la art. 11, 13, 15 și 17.

Art. 10. — Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în cazul în
care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea unei infrac7iuni prevăzute la art. 385—391
din Codul penal. Constatarea cazului încetării de drept a calită7ii de membru al unui birou sau
oficiu electoral se face, în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de către președintele
biroului electoral ierarhic superior, iar în cazul Biroului Electoral Central, de către președintele
Înaltei Cur7i de Casa7ie și Justi7ie. Dispozi7iile art. 9 se aplică în mod corespunzător.

[…]
Art. 15. — (1) Birourile electorale ale sec/iilor de votare sunt alcătuite dintr-un președinte, un

loc/iitor al acestuia, care sunt de regulă magistra/i sau juriști, și cel mult 8 reprezentan/i ai
partidelor politice parlamentare și ai Grupului parlamentar al minorită/ilor na/ionale din
Camera Deputa/ilor în numele organiza/iilor cetă/enilor apar/inând minorită/ilor na/ionale
membre ale acestuia care participă la alegeri. Birourile electorale ale sec/iilor de votare nu pot
func/iona cu mai pu/in de 5 membri.*

* Modificat prin Legea nr. 202/2020.
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(11) Dacă birourile electorale ale sec/iilor de votare nu ating pragul de 8 reprezentan/i
prevăzut la alin. (1), numărul acestora se completează cu reprezentan/i ai celorlalte partide
politice, organiza/ii ale cetă/enilor apar/inând minorită/ilor na/ionale, alian/elor politice și
alian/elor electorale participante la alegeri, prin tragere la sor/i.*

(2) Președintele biroului electoral al sec7iei de votare și loc7iitorul acestuia sunt desemna7i de
către Autoritatea Electorală Permanentă, în ședin7ă publică, anun7ată cu 48 de ore înainte, prin
tragere la sor7i computerizată, organizată la nivel jude7ean sau al municipiului București cu 15 zile
înaintea datei alegerilor, pe func7ii, dintre persoanele înscrise în corpul exper7ilor electorali, cu
domiciliul sau reședin7a în jude7ul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau
reședin7ei de sediul sec7iei de votare, precum și pe baza criteriului studiilor absolvite. Au prioritate
absolven7ii de studii universitare de licen7ă în domeniul știin7elor juridice și apoi absolven7ii de
studii universitare de licen7ă.

(3) În cazuri de for7ă majoră, înlocuirea președin7ilor birourilor electorale ale sec7iilor de votare
sau a loc7iitorilor acestora se realizează de Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la sor7i
computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul exper7ilor electorali, cu domiciliul sau reședin7a
în jude7ul respectiv, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2).

(4) Rezultatul tragerii la sor7i se consemnează în procese-verbale semnate de reprezentan7iiAutorită7ii
Electorale Permanente și președin7ii birourilor electorale de circumscrip7ie, care se aduc la cunoștin7ă
publică prin afișare pe site-ul Autorită7ii Electorale Permanente, respectiv la sediile birourilor electorale
de circumscrip7ie și pe site-urile acestora, cu aplicarea corespunzătoare a art. 16 alin. (14).

(5) În cel mult două zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2), partidele politice,
organiza/iile cetă/enilor apar/inând minorită/ilor na/ionale, alian/ele politice, alian/ele electorale,
precum și Grupul parlamentar al minorită/ilor na/ionale din Camera Deputa/ilor în numele
organiza/iilor cetă/enilor apar/inând minorită/ilor na/ionale membre ale acestuia care participă
la alegeri comunică biroului electoral de circumscrip/ie, respectiv oficiului electoral, în cazul
municipiului București, lista reprezentan/ilor lor în birourile electorale ale sec/iilor de votare,
sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul sec/iei de votare, numele, prenumele,
codul numeric personal, domiciliul sau reședin/a și modalitatea de contact, respectiv numărul
de telefon, de fax sau adresa de e-mail.**

(6) Desemnarea reprezentan7ilor partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale și ai
organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale cu care se face completarea birourilor
electorale ale sec7iilor de votare se face de președintele biroului electoral de circumscrip7ie, respectiv de
președintele oficiului electoral, în cazul municipiului București, în prezen7a reprezentan7ilor partidelor
politice în biroul electoral de circumscrip7ie sau în oficiul electoral respectiv, în 48 de ore de la data
expirării termenului prevăzut la alin. (5), cu respectarea ordinii de completare prevăzute la art. 13 alin.
(7) și (8). Opera7iunile de desemnare a membrilor cu care se completează biroul electoral al sec7iei de
votare se consemnează într-un proces-verbal, care constituie actul de învestitură. Birourile electorale
ale sec7iilor de votare se consideră constituite la data completării acestora cu reprezentan7ii partidelor
politice, alian7elor politice, alian7elor electorale și ai organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor
na7ionale.

(7) La solicitarea scrisă a delega7ilor partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale
și ai organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale care au desemnat reprezentan7i în
birourile electorale ale sec7iilor de votare, președintele biroului electoral de circumscrip7ie sau, după
caz, al oficiului electoral pune la dispozi7ia acestora copii certificate ale proceselor-verbale de
completare a birourilor electorale ale sec7iilor de votare.

(8) În două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale sec7iilor de
votare, președintele biroului electoral de circumscrip7ie comunică primarilor, prin intermediul
institu7iilor prefectului, componen7a birourilor electorale ale sec7iilor de votare aflate în raza
teritorială a localită7ilor acestora.

[…]
Art. 18. — Birourile electorale ale sec7iilor de votare au următoarele atribu7ii:
a) primesc de la primari, pe bază de proces-verbal, un exemplar al listelor electorale

permanente, în preziua votării;

* Introdus prin Legea nr. 202/2020.
* * Modificat prin Legea nr. 202/2020.
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b) primesc de la primari buletinele de vot, ștampila de control și ștampilele cu men7iunea
„VOTAT”, formularele pentru încheierea proceselor-verbale și alte materiale necesare desfășurării
procesului electoral, precum și două buletine de vot, câte unul pentru alegerea Senatului și a Camerei
Deputa7ilor, anulate de către președintele biroului electoral de circumscrip7ie, pe care le vor afișa într-
un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor; birourile electorale ale sec7iilor de votare din străinătate
primesc aceste materiale din partea biroului electoral de circumscrip7ie pentru cetă7enii români cu
domiciliul sau reședin7a în afara 7ării, pe bază de proces-verbal, cu sprijin logistic din partea
Ministerului Afacerilor Externe;

c) conduc opera7iunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul sec7iei de votare și în
jurul acestuia;

d) numără voturile și consemnează rezultatele votării;
e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;
f) înaintează birourilor electorale de circumscrip7ie sau oficiului electoral de sector procesele-

verbale cuprinzând rezultatele votării, prin mijloace electronice și pe suport hârtie, buletinele de vot
întrebuin7ate și necontestate, buletinele de vot nule și pe cele contestate, împreună cu contesta7iile
depuse și materialele la care acestea se referă, precum și listele electorale utilizate în cadrul sec7iei
de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale sec7iilor de votare din străinătate
predau aceste materiale, cu excep7ia buletinelor de vot întrebuin7ate și necontestate, biroului
electoral de circumscrip7ie pentru cetă7enii români cu domiciliul sau reședin7a în afara 7ării, pe bază
de proces-verbal, cu sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor Externe, iar în cazul în care
acesta și-a încetat activitatea, Tribunalului București;

g) predau prefectului, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot anulate și neutilizate,
ștampilele și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării; birourile electorale ale sec7iilor de
votare din străinătate predau aceste materiale, precum și buletinele de vot întrebuin7ate și
necontestate misiunii diplomatice sau oficiului consular;

h) eliberează fiecărui reprezentant al partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale și
organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale din componen7a biroului câte o copie de
pe fiecare proces-verbal, certificată de președintele biroului electoral al sec7iei de votare;

i) eliberează, la cererea atât a observatorilor organiza7iilor neguvernamentale, cât și a
reprezentan7ilor presei acredita7i pe lângă respectivele sec7ii de votare, prin președintele sec7iei de
votare, câte o copie a fiecărui proces-verbal care consemnează rezultatul alegerilor în sec7ia
respectivă;

j) verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condi7iilor prevăzute de lege pentru exercitarea
dreptului de vot, precum și corela7iile din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării,
conform procedurii stabilite prin hotărâre a Biroului Electoral Central.

[…]
Art. 51. — (1) Listele electorale suplimentare se întocmesc în cazurile prevăzute de prezenta lege

și vor cuprinde elementele prevăzute la art. 49 alin. (5) sau (6), după caz. Listele electorale
suplimentare se semnează de președintele biroului electoral al sec7iei de votare unde au fost
întocmite.

(2) În listele electorale suplimentare utilizate în sec7iile de votare din 7ară vor fi trecute, de către
președintele biroului electoral al sec7iei de votare, următoarele persoane:

a) persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședin7a pe raza sec7iei
de votare respective, însă au fost omise din lista electorală permanentă;

b) persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au reședin7a pe raza sec7iei de votare
respective, însă nu au făcut cereri de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședin7ă;

c) persoanele care în ziua votării se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde
își au domiciliul sau reședin7a și care fac dovada că au domiciliul sau reședin7a pe raza
circumscrip7iei electorale în care se află sec7ia de votare respectivă;

d) membrii birourilor electorale ale sec7iilor de votare și operatorii de calculator, dacă au
domiciliul sau reședin7a pe raza circumscrip7iei electorale în care se află sec7ia de votare respectivă;

e) persoanele însărcinate cu men7inerea ordinii sau cu verificarea dispozitivului de men7inere
a ordinii, dacă au domiciliul sau reședin7a pe raza circumscrip7iei electorale în care se află sec7ia de
votare respectivă;

f) candida7ii, dacă aceștia candidează în circumscrip7ia electorală respectivă.
(3) În listele electorale suplimentare utilizate în sec7iile de votare din străinătate vor fi trecute,

de către președintele biroului electoral al sec7iei de votare, următoarele persoane:
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a) persoanele care se prezintă la vot la sec/iile de votare organizate în străinătate și care fac
dovada că au domiciliul sau reședin/a în străinătate;*

b) personalul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, sec7iilor consulare și institutelor
culturale din străinătate;

c) membrii birourilor electorale ale sec7iilor de votare și operatorii de calculator din străinătate,
dacă au domiciliul sau reședin7a în străinătate;

d) candida7ii, dacă aceștia candidează în circumscrip7ia electorală externă.
(4) Întâmpinările formulate cu privire la listele electorale suplimentare se solu7ionează de către

biroul electoral al sec7iei de votare, prin decizie.
[…]
Art. 63. — (1) Pentru fiecare circumscrip/ie electorală, buletinele de vot se vor imprima cu

litere de aceeași mărime și aceleași caractere și cu aceeași cerneală în atâtea exemplare câ/i
alegători sunt înscriși în Registrul electoral cu un supliment de 10%. Pentru sec/iile de votare
organizate în străinătate, numărul de buletine de vot este stabilit de către Autoritatea Electorală
Permanentă, după consultarea Ministerului Afacerilor Externe.*

(2) Pe ștampilele de vot se va inscrip7iona cuvântul „VOTAT”, scris cu majuscule.
(3) Imprimarea buletinelor de vot se asigură de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”,

prin grija prefec/ilor, cu avizul Autorită/ii Electorale Permanente. Imprimarea buletinelor de vot
pentru sec/iile de votare din străinătate se realizează de către Regia Autonomă „Monitorul
Oficial”, prin grija prefectului municipiului București. Buletinele de vot se tipăresc cu cel pu/in
15 zile înainte de data alegerilor. Confec/ionarea ștampilelor birourilor electorale se realizează
prin grija prefec/ilor, iar ștampila Biroului Electoral Central se confec/ionează de către Ministerul
Afacerilor Interne. Ștampilele cu men/iunea „VOTAT” se confec/ionează prin grija Ministerului
Afacerilor Interne de Regia Autonomă „Monetăria Statului” până cel mai târziu cu 15 zile
înaintea datei votării. Ștampilele cu men/iunea „VOTAT” se distribuie birourilor electorale prin
intermediul prefec/ilor, respectiv al Ministerului Afacerilor Externe pentru sec/iile de votare din
străinătate.*

(4) În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 60 alin. (3), prefectul
transmite Autorită7ii Electorale Permanente macheta fiecărui tip de buletin de vot, din
circumscrip7ia electorală respectivă, în vederea avizării conforme a acestora. Dacă macheta
buletinului de vot nu respectă modelul stabilit potrivit legii, Autoritatea Electorală Permanentă va
solicita prefectului modificarea acesteia. Avizul de conformitate se emite în cel mult 24 de ore de la
data solicitării.

(5) Președintele biroului electoral de circumscrip7ie afișează copia machetei fiecărui tip de
buletin de vot la sediul biroului electoral de circumscrip7ie, timp de 48 de ore de la data comunicării
de către prefect. Dacă numele candida7ilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice,
a alian7elor politice ori a alian7elor electorale sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile,
competitorii electorali pot solicita biroului electoral de circumscrip7ie modificarea machetei și
tipărirea corectă a buletinelor de vot de către prefect. După acest termen, nicio contesta7ie nu va mai
fi admisă.

(6) Buletinele de vot se predau președintelui biroului electoral de circumscrip7ie, care le va
distribui, prin intermediul primarilor, președin7ilor birourilor electorale ale sec7iilor de votare, cu cel
pu7in două zile înainte de data alegerilor. Predarea și distribuirea buletinelor se fac în pachete
sigilate, pe bază de proces-verbal.

(7) Câte două exemplare din buletinele de vot, vizate și anulate de președintele biroului
electoral de circumscrip7ie, se vor afișa, cu o zi înainte de alegeri, la sediul fiecărei sec7ii de votare.

(8) La cererea scrisă a partidului politic, alian7ei politice, alian7ei electorale, organiza7iei
cetă7enilor apar7inând minorită7ii na7ionale care participă la alegeri conform prezentei legi sau a
candida7ilor independen7i, biroul electoral de circumscrip7ie va elibera, pentru fiecare, câte două
buletine de vot, vizate și anulate.

* Modificat(ă) prin Legea nr. 202/2020.
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[…]
Art. 81. — (1) Fiecare sec7ie de votare trebuie să posede un număr suficient de urne etichetate

corespunzător pentru alegerea Senatului, respectiv a Camerei Deputa7ilor, urnă specială, cabine,
ștampile cu men7iunea „VOTAT”, având în vedere numărul alegătorilor înscriși în Registrul
electoral și respectarea duratei votării prevăzute de lege. Buletinul de vot introdus în cealaltă urnă
decât cea corespunzătoare tipului de alegere este luat în calcul dacă votul este valabil exprimat.

(2) Cabinele și urnele trebuie așezate numai în încăperea în care se află localul de vot. Cabinele,
urnele, ștampilele și celelalte materiale necesare biroului electoral al sec7iei de votare se asigură de
către primarii comunelor, orașelor, municipiilor și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor, împreună cu prefec7ii.

(3) În preziua votării primarii predau președin7ilor birourilor electorale ale sec7iilor de votare
materialele necesare votării. După preluarea buletinelor de vot, a ștampilelor, a listelor electorale
permanente și a celorlalte tipizate necesare votării, președintele biroului electoral al sec7iei de
votare, împreună cu loc7iitorul acestuia asigură, cu sprijinul logistic al primarului, transportul
acestora, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în localul de vot.

(4) Materialele prevăzute la alin. (3) se predau președintelui biroului electoral al sec7iei de
votare pe bază de borderou de predare-primire, cuprinzând felul și numărul de exemplare.

(5) Președintele biroului electoral al sec7iei de votare și ceilal7i membri ai biroului electoral al
sec7iei de votare trebuie să fie prezen7i la sediul sec7iei de votare, în ajunul zilei alegerilor, la ora
18,00, fiind obliga7i să verifice materialele prevăzute la alin. (3). Președintele biroului electoral al
sec7iei de votare dispune măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii opera7iunilor
de votare, precum și îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe
clădirea sediului sec7iei de votare.

(6) Președintele va dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.
(7) La plecare, președintele biroului electoral al sec7iei de votare sigilează toate căile de intrare

în localul de vot cu benzi de hârtie, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ștampila de
control. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ștampila de control, ștampile cu men7iunea
„VOTAT”, buletine de vot sau liste electorale.

Art. 82. — (1) În ziua alegerilor, activitatea biroului electoral al sec7iei de votare începe la ora
6,00. Președintele biroului electoral al sec7iei de votare, în prezen7a celorlal7i membri și, după caz,
a persoanelor acreditate, verifică urnele, listele electorale, buletinele de vot și ștampilele,
consemnând, în procesul-verbal prevăzut la art. 93, numărul persoanelor înscrise în listele electorale
permanente, numărul pachetelor de buletine de vot, separat pentru Senat și Camera Deputa7ilor,
precum și numărul ștampilelor cu men7iunea „VOTAT”. După încheierea acestei opera7ii închide
și sigilează urnele, aplicând ștampila de control a sec7iei de votare.

(2) Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, președintele este obligat să asigure aplicarea
ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea.

(3) Votarea începe la ora 7,00 și are loc până la ora 21,00.
Art. 83. — (1) Cetă7enii români cu domiciliul sau reședin7a în România care în ziua votării se

află în 7ară își pot exercita dreptul de vot la sec7iile de votare organizate în România în baza unuia
dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

a) cartea de identitate;
b) cartea electronică de identitate;
c) cartea de identitate provizorie;
d) buletinul de identitate;
e) pașaportul diplomatic;
f) pașaportul diplomatic electronic;
g) pașaportul de serviciu;
h) pașaportul de serviciu electronic;
i) carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.
[…]
Art. 84. — (1) Alegătorii votează numai la sec7ia de votare la care este arondată strada sau

localitatea unde își au domiciliul ori reședin7a, conform prezentei legi. În cazul în care, în ziua
votării, alegătorii se află în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul aceleiași circumscrip7ii
electorale, aceștia pot vota la orice sec7ie de votare din cadrul circumscrip7iei electorale unde își au
domiciliul sau reședin7a.
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(2) Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
Fiecare alegător prezintă actul de identitate și, după caz, documentul care dovedește reședin7a
operatorului de calculator al biroului electoral al sec7iei de votare, care înscrie codul numeric
personal al alegătorului în Sistemul informatic de monitorizare a prezen7ei la vot și de prevenire a
votului ilegal.

(3) În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă existentă în sec7ia de
votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a prezen7ei la vot și de prevenire a votului
ilegal semnalează dacă:

a) persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
b) persoana care s-a prezentat la vot și-a pierdut drepturile electorale;
c) persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă sec7ie de votare;
d) persoana care s-a prezentat la vot este omisă din lista electorală permanentă, are domiciliul

sau reședin7a în raza teritorială a sec7iei de votare respective și dacă a formulat o solicitare de a fi
înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reședin7ă;

e) persoana care s-a prezentat la vot și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin.
(4) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezen7ei la vot și de

prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului
de identitate, președintele biroului electoral al sec7iei de votare:

a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării,
persoana care și-a pierdut drepturile electorale și persoana care a optat să voteze prin
coresponden/ă;*

b) îndrumă alegătorul să voteze la sec7ia de votare la care este arondat, în cazul în care este
arondat la altă sec7ie de votare;

c) îndrumă alegătorul să voteze la sec7ia de votare unde a fost arondat conform reședin7ei, în
cazul în care acesta a fost înscris în Registrul electoral cu adresa de reședin7ă;

d) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista
electorală permanentă, are domiciliul sau reședin7a în raza teritorială a sec7iei de votare respective;
în cazul în care persoana omisă este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă sec7ie de
votare, președintele biroului electoral al acelei sec7ii de votare va fi notificat de către sistemul
informatic în acest sens și va radia persoana respectivă din lista electorală permanentă; după ce
alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredin7ează buletinele de vot și ștampila
cu men7iunea „VOTAT”;

e) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, are domiciliul sau
reședin7a în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul aceleiași circumscrip7ii electorale; în cazul
în care persoana este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă sec7ie de votare, președintele
biroului electoral al acelei sec7ii de votare va fi notificat de către sistemul informatic în acest sens și va
radia persoana respectivă din lista electorală permanentă; după ce alegătorul semnează în lista
electorală suplimentară îi încredin7ează buletinele de vot și ștampila cu men7iunea „VOTAT”;

f) permite alegătorului care îndeplinește condi7iile prevăzute de lege și este înscris în lista
electorală permanentă să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală
permanentă îi încredin7ează buletinele de vot și ștampila cu men7iunea „VOTAT”.

(5) În situa7ia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către președintele
biroului electoral al sec7iei de votare, nu poate semna în lista electorală permanentă, președintele face
o men7iune în lista electorală, confirmată prin semnătura sa și a unui alt membru al biroului electoral.

(6) Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu men7iunea „VOTAT” în
patrulaterul care cuprinde lista de candida7i sau numele candidatului pe care îl votează.

(7) Ștampila cu men7iunea „VOTAT” trebuie să fie rotundă și astfel dimensionată încât să fie mai
mică decât patrulaterul în care se aplică.

(8) După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă
ștampila de control să rămână în afară și le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea
greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

(9) În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este
asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot,
făcându-se men7iune despre aceasta în procesul-verbal al opera7iunilor de votare.

* Modificată prin Legea nr. 288/2015.
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(10) Ștampila cu men7iunea „VOTAT”, încredin7ată pentru votare, se restituie președintelui,
care o aplică pe actul de identitate, men7ionând și data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează
pe baza căr7ii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu men7iunea
„VOTAT” și data scrutinului.

(11) Președintele poate lua măsuri ca sta7ionarea unui alegător în cabina de votare să nu se
prelungească nejustificat.

(12) Președintele biroului electoral al sec7iei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru
ca alegerile să decurgă în bune condi7ii. Atribu7iile acestuia, în această privin7ă, se întind și în afara
localului de vot, în sediul sec7iei de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul sediului
sec7iei de votare, precum și pe străzi și în pie7e publice până la o distan7ă de 50 m.

(13) Pentru men7inerea ordinii, președintele biroului electoral al sec7iei de votare va avea la
dispozi7ie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar și de prefect, împreună cu
reprezentan7ii Ministerului Afacerilor Interne.

(14) În afară de membrii biroului electoral al sec7iei de votare, de candida7i și de delega7ii și de
observatorii acredita7i, nicio altă persoană nu poate sta7iona în locurile publice din zona de votare
sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

(15) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale și persoanelor acreditate să
poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.

(16) Operatorii de calculator au statut de personal tehnic auxiliar.
Art. 85. — (1) Candida7ii și membrii birourilor electorale ale sec7iilor de votare au dreptul să

conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În acest caz, identitatea se stabilește de
președintele biroului electoral al sec7iei de votare prin orice mijloace legale.

(2) În cazul în care contesta7ia este întemeiată, președintele biroului electoral al sec7iei de votare
va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces-verbal și va sesiza
această situa7ie autorită7ilor competente.

(3) Președintele biroului electoral al sec7iei de votare poate suspenda votarea pentru motive
temeinice.

(4) Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră. Suspendarea este anun7ată prin afișare
la ușa localului sec7iei de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declanșat suspendarea.

(5) În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și celelalte documente
și materiale ale biroului electoral al sec7iei de votare vor rămâne sub pază permanentă. În timpul
suspendării nu pot părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului
electoral al sec7iei de votare în același timp.

(6) Candida7ii și persoanele acreditate care asistă la votare în condi7iile prezentei legi nu pot fi
obligate să părăsească sala de votare în acest timp.

(7) Prezen7a oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
(8) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al sec7iei

de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un înso7itor ales de
el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau membrilor biroului electoral al
sec7iei de votare.

(9) Președintele biroului electoral al sec7iei de votare sau, în lipsa acestuia, loc7iitorul este obligat
să primească și să înregistreze orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul
procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al sec7iei de votare, candida7i,
observatori acredita7i, reprezentan7i acredita7i ai presei scrise, radioului și televiziunii, români și
străini, ori alegători prezen7i în sec7ia de votare pentru exercitarea dreptului de vot. În cazul în care
i se înaintează sesizarea în dublu exemplar, președintele biroului electoral al sec7iei de votare,
respectiv loc7iitorul acestuia va men7iona pe copia care rămâne la persoana care înaintează sesizarea
faptul că a luat cunoștin7ă de sesizarea respectivă și numărul sub care aceasta este înregistrată.

(10) Pentru cetă7enii cu drept de vot din circumscrip7ia electorală respectivă care nu se pot
deplasa la sediul sec7iei de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral
al sec7iei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, înso7ită de copii ale actelor din care
rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată la cea mai apropiată sec7ie de votare de
locul în care se află în ziua votării, ca o echipă formată din cel pu7in 2 membri ai biroului electoral
să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării — ștampilă cu men7iunea
„VOTAT” și buletine de vot — la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza
unei sec7ii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai
de membrii biroului electoral al sec7iei de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului
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Afacerilor Interne. În cazul cetă7enilor care nu se pot deplasa la sediul sec7iei de votare, cererile
scrise se pot transmite prin intermediul altor persoane sau prin intermediul personalului de
specialitate din unită7ile medicale unde se află interna7i, după caz.

(11) În cazurile prevăzute la alin. (10), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal
de către președintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă sau suplimentară existentă la
sec7ia respectivă. Extrasul se semnează de către președinte și se ștampilează, iar persoanele cuprinse în
aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste electorale existente la sec7ie.

(12) În modalitatea prevăzută la alin. (10) și (11) pot vota numai persoanele care domiciliază pe
raza teritorială a circumscrip7iei electorale din 7ară.

(13) Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri potrivit alin. (10) sunt
preînregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezen7ei la vot și de prevenire a votului
ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei prevăzute la alin.
(10) pe baza semnăturilor în extrasul prevăzut la alin. (11).

(14) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al sec7iei de votare să se deplaseze cu o
urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la sec7ia de votare potrivit legii, președintele
biroului electoral al sec7iei de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective și-
au mai exercitat dreptul de vot în aceeași zi.

[…]
Art. 87. — (1) Disfunc7ionalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezen7ei la vot și de

prevenire a votului ilegal nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării. În această
situa7ie, prin excep7ie de la prevederile art. 84 alin. (2), alegătorii prezintă actul de identitate opera-
torului de calculator sau membrului biroului electoral al sec7iei de votare desemnat de președintele
acestuia, care consemnează pe suport electronic ori hârtie, după caz, codurile numerice personale
ale alegătorilor și ora la care s-au prezentat la vot. Prevederile art. 84 alin. (4)—(10) se aplică în mod
corespunzător.

(2) Durata disfunc7ionalită7ii Sistemului informatic de monitorizare a prezen7ei la vot și de
prevenire a votului ilegal se consemnează de către președintele biroului electoral al sec7iei de votare
într-un proces-verbal. Atât apari7ia, cât și încetarea disfunc7ionalită7ii Sistemului informatic de
monitorizare a prezen7ei la vot și de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic biroului
electoral ierarhic superior de către președintele biroului electoral al sec7iei de votare.

(3) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (1) și (2) este stabilită prin hotărâre a Autorită7ii
Electorale Permanente.

Art. 88. — (1) La ora 21,00, președintele biroului electoral al sec/iei de votare declară votarea
încheiată și dispune închiderea localului de vot.

(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul sec/iei de votare, precum și cei care se află la
rând în afara sediului sec/iei de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul
de vot, în condi/iile prezentei legi.

(3) La ora 21,00, urna specială trebuie să se afle în localul sec/iei de vot.
(4) Alegătorii afla/i în situa/iile prevăzute la alin. (2) pot vota până cel mult la ora 23,59.
(5) 2 membri desemna/i de biroul electoral al sec/iei de votare, din cadrul acestuia, verifică

la ora 21,00 dacă în afara sediului sec/iei de votare se află alegători care așteaptă să își exercite
dreptul de vot și constată și monitorizează ordinea în care aceștia au acces în localul de vot.*

CAPITOLUL IX
Observarea alegerilor

Art. 89. — (1) La toate opera7iunile efectuate de birourile electorale ale sec7iilor de votare pot
asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator și a personalului de pază, candida7ii,
persoanele acreditate în condi7iile prezentei legi, reprezentan7ii Autorită7ii Electorale Permanente,
membrii birourilor electorale de circumscrip7ie, ai oficiilor electorale și ai Biroului Electoral Central.

(2) În sensul prezentei legi, prin persoane acreditate se în7elege următoarele:
a) observatori interni, desemna7i de către asocia7ii sau funda7ii, care desfășoară activită7i de

apărare a democra7iei și a drepturilor omului, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă;
b) reprezentan7i ai institu7iilor mass-media românești, acreditate de către Autoritatea Electorală

Permanentă;

* Modificat prin Legea nr. 202/2020.
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c) observatori interna7ionali, desemna7i de către organiza7ii străine sau interna7ionale pentru
observarea alegerilor ori invita7i de către autorită7ile române, acredita7i de către Autoritatea
Electorală Permanentă;

d) reprezentan7i ai institu7iilor mass-media străine, acredita7i de către Autoritatea Electorală
Permanentă;

e) delega7i ai partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale și ai organiza7iilor
cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale, acredita7i de către birourile electorale de
circumscrip7ie, conform legii.

(3) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, asocia7ia sau funda7ia care dorește să
își desemneze observatori interni trebuie să depună o cerere la Autoritatea Electorală Permanentă
prin care solicită acreditarea la scrutinul respectiv. Cererea trebuie să fie înso7ită de documente din
care rezultă că asocia7ia sau funda7ia desfășoară activită7i de apărare a democra7iei și a drepturilor
omului și este legal constituită cu cel pu7in 6 luni înaintea datei alegerilor.

(4) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, institu7ia mass-media care dorește să
își desemneze reprezentan7i trebuie să depună o cerere la Autoritatea Electorală Permanentă prin
care solicită acreditarea la scrutinul respectiv. Cererea trebuie să fie înso7ită de documente din care
rezultă că institu7ia desfășoară activită7i în domeniul mass-media.

(5) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă,
asocia7ia, funda7ia sau institu7ia mass-media poate desemna ca observatori interni sau
reprezentan7i, după caz, numai persoane care nu au apartenen7ă politică.

(6) Acreditarea observatorilor interna7ionali și a reprezentan7ilor institu7iilor mass-media
străine care solicită acest lucru se face de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(7) Contesta7ia privind acreditarea sau respingerea solicitării de acreditare se solu7ionează de
către Curtea de Apel București, în termen de două zile de la data înregistrării. Hotărârea dată este
definitivă.

(8) Acreditarea emisă de Autoritatea Electorală Permanentă asocia7iilor, funda7iilor și
institu7iilor mass-media românești dă dreptul acestora de a desemna observatori interni și
reprezentan7i interni pe lângă toate birourile electorale ale sec7iilor de votare.

(9) Observatorii interni și reprezentan7ii institu7iilor mass-media românești pot asista la
opera7iunile birourilor electorale ale sec7iilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către
asocia7ia, funda7ia sau institu7ia mass-media românească acreditată de către Autoritatea Electorală
Permanentă, înso7ite de actul de identitate.

(10) Procedura de acreditare, modelele documentelor de acreditare și ale ecusoanelor sunt
stabilite prin hotărâre a Autorită7ii Electorale Permanente.

(11) Acreditarea delega7ilor partidelor politice se face de către birourile electorale de
circumscrip7ie, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, la cererea
scrisă a conducerilor organiza7iilor jude7ene ale partidelor politice, ale alian7elor politice și ale
alian7elor electorale sau ale organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale, care nu
au reprezentan7i în birourile electorale ale sec7iilor de votare, făcută cu cel pu7in 5 zile înaintea datei
alegerilor.

(12) Observatorii interna7ionali și reprezentan7ii institu7iilor mass-media străine pot asista la
opera7iunile birourilor electorale ale sec7iilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis
de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, înso7it de actul de identitate.

(13) Delega7ii acredita7i ai partidelor politice pot asista la opera7iunile birourilor electorale ale
sec7iilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către biroul electoral de
circumscrip7ie, care este valabil și în copie, înso7it de actul de identitate.

Art. 90. — (1) Persoanele acreditate pot asista la opera7iunile electorale în ziua votării, începând
cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al
sec7iei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în sec7ia respectivă.

(2) Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea
alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul
constatării unei neregularită7i. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice
mod a prevederilor prezentei legi atrag aplicarea sanc7iunilor legale, suspendarea acreditării de
către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei
respective din sec7ia de votare.

(3) La biroul electoral al sec7iei de votare, persoanele acreditate pot sta7iona numai în spa7iul
stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al sec7iei de votare.
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CAPITOLUL X
Numărarea voturilor și constatarea rezultatelor

Art. 91. — La toate opera7iunile ce 7in de numărarea voturilor participă membrii birourilor
electorale ale sec7iilor de votare și pot asista candida7ii, persoanele acreditate în condi7iile prezentei
legi, reprezentan7ii Autorită7ii Electorale Permanente, membrii birourilor electorale de
circumscrip7ie, ai oficiilor electorale și ai Biroului Electoral Central.

Art. 92. — (1) După închiderea localului sec7iei de vot, președintele, în prezen7a membrilor
biroului electoral și a persoanelor acreditate, verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează
fanta urnelor de votare și introduce ștampilele cu men7iunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează
prin aplicarea ștampilei de control a sec7iei de votare. Dispari7ia uneia sau a mai multor ștampile se
consemnează în procesul-verbal prevăzut la art. 93.

(2) După efectuarea opera7iunii prevăzute la alin. (1) președintele biroului electoral al sec7iei de
votare anulează buletinele de vot rămase neîntrebuin7ate și consemnează distinct, în procesele-verbale
pentru fiecare tip de alegere, numărul buletinelor de vot anulate. În cazul în care există pachete intacte
cu buletine de vot, men7iunea „ANULAT” se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv și se aplică
o singură dată ștampila de control.

(3) Se numără to7i alegătorii din listele electorale permanente și suplimentare care au participat
la vot și se consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale. Se
îndosariază listele electorale suplimentare în ordinea întocmirii lor.

(4) Pentru fiecare tip de alegere se adună buletinele de vot utilizate așa cum rezultă din listele
de alegător cu buletinele de vot neutilizate și anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă cu
numărul de buletine primite în cadrul sec7iei de votare, se consemnează în procesul-verbal. În cazul
în care suma lor este alta decât numărul de buletine de vot primite, se precizează în procesul-verbal
motivul pentru care apare eroarea, luându-se în considerare și întâmpinările și contesta7iile adresate
biroului electoral al sec7iei de votare.

(5) În cazul în care suma nu se verifică, membrii biroului electoral al sec7iei de votare pot avea
opinii separate. Acestea se consemnează în procesul-verbal.

(6) După aceste opera7iuni se procedează la deschiderea urnelor. Deschiderea urnelor se face
în mod succesiv. Următoarea urnă se deschide numai după ce se efectuează numărătoarea
buletinelor de vot și se consemnează rezultatele în procesul-verbal de la urna anterioară.

(7) Președintele va citi, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, denumirea competitorului
electoral votat și va arăta buletinul de vot celor prezen7i.

(8) Pe formularul tipizat elaborat de Autoritatea Electorală Permanentă, unul dintre membrii
biroului electoral, asistat de cel pu7in încă un membru al acestuia, consemnează op7iunea ce rezultă prin
citirea fiecărui buletin de vot.

(9) Fiecare buletin de vot citit și consemnat în formular este așezat de către președinte, ajutat
de ceilal7i membri ai biroului electoral, într-un pachet separat pentru fiecare competitor electoral.

(10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum și pentru cele contestate se fac pachete
separate.

(11) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ștampila de control a biroului electoral al sec7iei
de votare, buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat sau la care ștampila este aplicată
pe mai multe patrulatere ori în afara acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor
valabil exprimate.

(12) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind valabilitatea
votului, acesta va fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul, în func7ie de părerea majorită7ii
membrilor biroului electoral al sec7iei de votare.

(13) Sunt voturi albe buletinele care nu au aplicată ștampila „VOTAT”. Aceste buletine nu intră
în calculul voturilor valabil exprimate.

Art. 93. — (1) Rezultatul se consemnează în câte un tabel separat și se încheie, în două
exemplare originale, câte un proces-verbal.

(2) Procesul-verbal cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în sec/ia de votare, cu

respectarea formulei:
pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3;*
a1) numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente, cu respectarea formulei:
pct. a1 ≥ pct. b1;

* Modificată prin Legea nr. 51/2018.
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a2) numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale suplimentare, cu respectarea formulei:
pct. a2 ≥ pct. b2;
a3) numărul total al alegătorilor potrivit extrasului de pe listele electorale permanente și

suplimentare, cu respectarea formulei:
pct. a3 ≥ pct. b3;*
b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale

existente în sec/ia de votare, cu respectarea formulei:
pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3;**
b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală

permanentă;
b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală

suplimentară;
b3) numărul total al alegătorilor care au votat prin intermediul urnei speciale;*
c) numărul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei:
pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g;
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuin7ate și anulate;
e) numărul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:
pct. e ≤ [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h;
f) numărul voturilor nule;
g) numărul voturilor albe;
h) numărul voturilor valabil exprimate ob7inute de fiecare competitor electoral;
i) numărul voturilor contestate;
j) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contesta7iilor și a modului de solu7ionare a lor, precum

și a contesta7iilor înaintate biroului electoral de circumscrip7ie;
k) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.
(3) Procesele-verbale se semnează de președinte, de loc7iitorul acestuia, precum și de membrii

biroului electoral al sec7iei de votare și vor purta ștampila de control a acesteia.
(4) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al sec7iei de votare nu influen7ează

asupra valabilită7ii procesului-verbal. Președintele va men7iona motivele care au împiedicat
semnarea.

(5) Fiecare membru al biroului electoral al sec7iei de votare are dreptul de a ob7ine o copie a
procesului-verbal, semnată de către președintele sec7iei de votare sau de către loc7iitorul acestuia,
după caz, și de către ceilal7i membri ai biroului.

(6) În timpul opera7iunilor de votare și de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări și
contesta7ii cu privire la aceste opera7iuni. Acestea se solu7ionează pe loc de către președintele biroului
electoral al sec7iei de votare.

(7) Contesta7iile se prezintă președintelui biroului electoral al sec7iei de votare. Ele se
formulează în scris în două exemplare, din care unul, semnat și ștampilat de președinte, rămâne la
contestator.

(8) Președintele biroului electoral al sec7iei de votare hotărăște, de îndată, asupra contesta7iilor
a căror rezolvare nu suferă întârziere.

(9) Separat pentru Senat și Camera Deputa7ilor se întocmește câte un dosar care cuprinde:
procesul-verbal, în două exemplare originale, contesta7iile privitoare la opera7iunile electorale ale
biroului electoral al sec7iei de votare, buletinele de vot nule și cele contestate, buletinele de vot
întrebuin7ate și necontestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor,
precum și listele electorale utilizate în cadrul sec7iei de votare, îndosariate pe tipuri de liste.
Dosarele, sigilate și ștampilate, înso7ite de listele electorale utilizate la sec7ia de votare respectivă,
se înaintează biroului electoral de circumscrip7ie, respectiv oficiului electoral, în cel mult 24 de ore
de la încheierea votării, de către președintele biroului electoral al sec7iei de votare, cu pază militară
și înso7it, la cerere, de reprezentan7ii partidelor politice, alian7elor politice, alian7elor electorale,
organiza7iilor cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale din biroul electoral al sec7iei de votare,
candida7ii sau persoanele acreditate conform prezentei legi.

(10) Președin7ii birourilor electorale ale sec7iilor de votare vor preda dosarele întocmite conform
prevederilor alin. (9) la:

* Introdusă prin Legea nr. 51/2018.
** Modificată prin Legea nr. 51/2018.
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a) sediile birourilor electorale de circumscrip7ie, în cazul sec7iilor de votare organizate pe
teritoriul jude7elor;

b) sediul oficiului electoral de sector pe raza căruia și-au desfășurat activitatea, în cazul sec7iilor
de votare organizate în municipiul București;

c) sediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din 7ara în care au fost
organizate.

[…]
Art. 98. — Constituie contraven7ii, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condi7ii încât să constituie

potrivit legii penale infrac7iuni, următoarele fapte:
a) încălcarea prevederilor art. 49 alin. (2); înscrierea, cu bună știin7ă, a unui alegător în mai

multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu
au drept de vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu încălcarea legisla7iei
în vigoare;

b) neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral la termenele stabilite potrivit
prezentei legi;

c) efectuarea de opera7iuni în Registrul electoral sau în listele electorale permanente de către
persoane neautorizate;

d) încălcarea dispozi7iilor referitoare la afișarea propunerilor de candidaturi;
e) refuzul de a pune la dispozi7ia agen7ilor constatatori prevăzu7i la art. 99 documentele și actele

necesare efectuării controlului;
f) neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfășurării normale a adunărilor

electorale, precum și distribuirea și consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;
g) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor

electorale, a platformelor-program afișate sau a oricăror altor afișe ori anun7uri de propagandă
electorală tipărite;

h) nerespectarea dispozi7iilor art. 49 alin. (4); nerespectarea dispozi7iilor art. 79;
i) acceptarea de către un cetă7ean a candidaturii în mai multe circumscrip7ii electorale sau atât

pentru Senat, cât și pentru Camera Deputa7ilor, cu excep7ia candidaturilor propuse de organiza7iile
cetă7enilor apar7inând minorită7ilor na7ionale;

j) nerespectarea deciziilor și hotărârilor birourilor și oficiilor electorale; nerespectarea
hotărârilor, deciziilor și instruc7iunilor Autorită7ii Electorale Permanente;

k) nerespectarea dispozi7iilor legale privind actualizarea delimitării sec7iilor de votare;
l) nerespectarea dispozi7iilor art. 65 alin. (2)—(6), art. 66—75, art. 77 și 78 de către alte persoane

decât radiodifuzori;
m) tipărirea fără drept de buletine de vot, cu excep7ia specimenului anulat pus la dispozi7ia

competitorilor electorali;
n) refuzul de a permite accesul în sec7ia de votare al candida7ilor, al persoanelor acreditate, al

membrilor birourilor și oficiilor electorale și al reprezentan7ilor Autorită7ii Electorale Permanente
să asiste la desfășurarea opera7iunilor electorale;

o) refuzul de a se primi și înregistra o sesizare, întâmpinare, contesta7ie sau plângere scrisă
înaintată în conformitate cu prevederile prezentei legi;

p) refuzul de a se conforma dispozi7iilor președintelui biroului electoral al sec7iei de votare cu
privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi;

q) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză
să semneze în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot și a ștampilei
de votare;

r) neaplicarea pe actul de identitate a ștampilei cu men7iunea „VOTAT” sau a timbrului
autocolant, precum și re7inerea actului de identitate, fără motive întemeiate, de către membrii
biroului electoral al sec7iei de votare;

s) întocmirea proceselor-verbale cu încălcarea dispozi7iilor prezentei legi;
t) încălcarea prevederilor art. 16; continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia,

precum și sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul sec7iilor de votare să voteze sau să nu
voteze un anumit partid politic, o anumită alian7ă politică, alian7ă electorală, organiza7ie a cetă-
7enilor apar7inând unei minorită7i na7ionale ori un candidat independent;

u) purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor electorale ale sec7iilor de votare sau
de către persoanele acreditate de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;
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v) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obliga7iei de a participa la activitatea
acestor birouri;

w) refuzul președintelui biroului electoral sau al loc7iitorului acestuia de a elibera o copie
certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptă7ite potrivit prevederilor prezentei legi;

x) încălcarea de către asocia7ii, funda7ii și institu7ii mass-media românești a condi7iilor
prevăzute de lege pentru desemnarea observatorilor interni și a reprezentan7ilor institu7iilor mass-
media;

y) încălcarea de către persoanele acreditate a prevederilor art. 90;
z) încălcarea prevederilor art. 88, 92 și 93.
Art. 99. — (1) Contraven7iile prevăzute la art. 98 lit. b)—e), g)—i), k), l), n)—p), r), s), u)—w),

x) și y), se sanc7ionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), f), j), m), q), t) și z), cu
amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contraven7iilor prevăzute la art. 98 și aplicarea sanc7iunilor prevăzute la
alin. (1) se fac de către:

a) ofi7erii și agen7ii de poli7ie din cadrul Poli7iei Române și ofi7erii și subofi7erii din cadrul
Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. a), d), f), g), a doua teză a lit. h), lit. l),
m), n), p), q), r), t), u), x), y), precum și pentru fapta prevăzută la art. 98 lit. j), în cazul în care aceasta
este săvârșită de către persoane fizice sau de către persoane juridice de drept privat;

b) biroul electoral ierarhic superior, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. j), o), s), v), w) și z)
săvârșite de birourile electorale;

c) Biroul Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. d) și i);
d) împuternici7ii președintelui Autorită7ii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la

art. 98 lit. a), b), c), e), prima teză a lit. h), lit. k), pentru fapta prevăzută la art. 98 lit. j) în cazul în
care aceasta este săvârșită de partide politice, alian7e politice, organiza7ii ale cetă7enilor apar7inând
minorită7ilor na7ionale, autorită7i ale administra7iei publice centrale sau locale.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând men7iune despre această posibilitate în procesul-
verbal.

(4) Contraven7iilor prevăzute la art. 98 le sunt aplicabile dispozi7iile Ordonan7ei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven7iilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

[…]
Art. 109. — (1) Guvernul asigură, pentru sprijinirea activită7ii birourilor electorale, statisticienii

necesari, Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, personalul
tehnic auxiliar necesar, iar Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Ministerul Afacerilor
Externe, asigură personalul auxiliar la biroul electoral al circumscrip7iei pentru românii cu
domiciliul sau reședin7a în afara 7ării.

(11) Primarii pot asigura personal tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activită/ii
birourilor electorale ale sec/iilor de votare.*

(2) Pe perioada cât func7ionează birourile și oficiile electorale, membrii acestora, statisticienii,
personalul tehnic auxiliar și operatorii de calculator se consideră detașa7i și primesc o indemniza7ie
stabilită prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorită7ii Electorale Permanente. Președin7ii
birourilor electorale, loc7iitorii acestora și membrii primesc indemniza7ia de la data încheierii
proceselor-verbale de învestire.

(3) Pentru indemniza7iile prevăzute la alin. (2) se re7ine, se datorează și se virează numai
impozitul pe venit, potrivit legii.

Art. 1091. — (1) Pe durata func/ionării birourilor și a oficiilor electorale, autorită/ile și
institu/iile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la art. 109 le asigură acestora plata
drepturilor salariale, a indemniza/iilor de detașare, precum și a oricăror alte diurne și drepturi
bănești cuvenite potrivit legii.

(2) Primirea indemniza/iei stabilite conform art. 109 alin. (2) nu afectează dreptul de a primi
alte diurne, indemniza/ii, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.

(3) Membrii birourilor electorale ale sec/iilor de votare din /ară și operatorii de calculator ai
acestora au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua

* Introdus prin Legea nr. 202/2020.
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următoare zilei votării, pe baza adeverin/ei eliberate în acest sens de către biroul electoral
jude/ean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau Autoritatea Electorală
Permanentă, după caz.

(4) La cerere, membrii birourilor electorale ale sec/iilor de votare din străinătate primesc
adeverin/e de la președin/ii birourilor electorale ale sec/iilor de votare din străinătate care atestă
activitatea desfășurată în sec/ia de votare.

(5) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la
procesul electoral ale președin/ilor birourilor electorale ale sec/iilor de votare din străinătate,
ale loc/iitorilor acestora, precum și ale membrilor birourilor electorale pentru sec/iile de votare
din străinătate propuși de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare se asigură din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea
Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obliga/ii ale personalului român trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările
ulterioare.*

[…]
Art. 117. — (1) Persoanele lipsite de drepturile electorale prin hotărâre judecătorească definitivă

nu participă la vot și nu sunt avute în vedere la stabilirea numărului total al alegătorilor, pe întreaga
durată stabilită prin hotărâre.

(2) Pentru persoanele re7inute, de7inute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra
cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă
privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale se aplică în mod corespunzător
dispozi7iile art. 85 alin. (11) și (12) privind urna specială, în măsura în care se solicită această
modalitate de vot. Procedura de exercitare a dreptului de vot de către această categorie de alegători
este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central.

(3) În condi7iile alin. (2) votează numai persoanele care sunt înscrise în listele electorale
permanente ale circumscrip7iei electorale în care au loc alegeri.

* Introdus prin Legea nr. 202/2020.
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ORDINUL nr. 2.009/166/2020
din 18/19 noiembrie 2020

privind stabilirea unor măsuri și ac.iuni de sănătate publică
necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguran.ă

a procesului electoral din .ară la alegerile pentru Senat și Camera
Deputa.ilor din anul 2020

Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1108 din 19 noiembrie 2020

�inând seama de propunerile cuprinse în Hotărârea Comitetului Na0ional pentru Situa0ii de
Urgen0ă nr. 54/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,

luând în considerare Adresa Autorită0ii Electorale Permanente nr. 27.338 din 16.11.2020,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind

organizarea și func0ionarea Ministerului Sănătă0ii, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 7 alin. (5) din Ordonan0a de urgen0ă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și
func0ionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu
modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătă0ii și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:
Art. 1. — Pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii răspândirii infec0iilor cu SARS-CoV-

2, se stabilesc măsurile și ac0iunile de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea
în siguran0ă a procesului electoral din 0ară la alegerile pentru Senat și Camera Deputa0ilor din anul
2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătă0ii, Ministrul afacerilor interne,
Nelu Tătaru Marcel Ion Vela

ANEXĂ
MĂSURI ȘI AC�IUNI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguran0ă a procesului electoral din 0ară la alegerile
pentru Senat și Camera Deputa0ilor din anul 2020

I. Obiective:
1. protejarea sănătă0ii individuale a cetă0enilor și a sănătă0ii publice;
2. evitarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 a participan0ilor la procesul electoral1, a

apropia0ilor și a familiilor acestora;
3. evitarea aglomerării în sediul sec0iei de votare și în localul de vot;
4. asigurarea distan0ării fizice între participan0ii la procesul electoral;

75

1 Care pot fi: alegători, membrii birourilor electorale ale sec0iilor de votare, operatorii de calculator, persoanele
acreditate, candida0ii, delega0ii acredita0i, personalul de pază, personalul tehnic al birourilor electorale ale sec0iilor de
votare, informaticieni, personalul centrelor operative de interven0ie pentru remedierea disfunc0ionalită0ilor Sistemului
informatic de monitorizare a prezen0ei la vot și de prevenire a votului ilegal — SIMPV, membrii biroului electoral de
circumscrip0ie ierarhic superior.
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5. reducerea la minimum a schimburilor de obiecte și a contactelor între participan0ii la procesul
electoral;

6. evitarea/reducerea riscului de contact al mâinilor cu suprafe0e sau obiecte poten0ial
contaminate.

II. Reguli de bază pentru prevenirea contaminării și limitarea riscului de îmbolnăvire:
1. purtarea măștii de protec0ie, astfel încât să acopere nasul și gura, de către participan0ii la

procesul electoral pe toată perioada în care se află în sediul sec0iei de votare și în localul de vot;
2. asigurarea distan0ării fizice de minimum 1 metru între participan0ii la procesul electoral;
3. dezinfec0ia periodică și după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participan0ilor

la procesul electoral;
4. dezinfec0ia sediilor sec0iilor de votare, potrivit reglementărilor în vigoare.
III. Măsuri și ac0iuni organizatorice pentru sediul sec0iei de votare2 și localul de vot3 din 0ară:
1. afișarea în locuri vizibile a regulilor de protec0ie individuală, de distan0are fizică, de igienă

și de acces în sediul sec0iei de votare și în localul de vot;
2. stabilirea, pe cât posibil, a unor circuite separate de intrare și de ieșire în sediul sec0iei de

votare și în localul de vot, precum și marcarea corespunzătoare a acestora cu indicatoare;
3. marcarea locurilor de sta0ionare în sediul sec0iei de votare și în afara acestuia, astfel încât să

se asigure men0inerea distan0ei fizice de minimum 1 metru între participan0ii la procesul electoral;
4. amplasarea, în sediul sec0iei de votare și în localul de vot, a flacoanelor cu dezinfectant pe

bază de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum și a recipientelor cu saci menajeri (ce
vor fi schimba0i periodic) în care se vor arunca măștile și mănușile folosite;

5. asigurarea personalului tehnic care va măsura temperatura participan0ilor la procesul
electoral, la intrarea în sediul sec0iei de votare și care va îndruma alegătorii către localul de vot,
respectiv către ieșirea din sediul sec0iei de votare, astfel încât aceștia să petreacă un timp cât mai
scurt în interiorul acestuia;

6. dezinfec0ia sediilor sec0iilor de votare și asigurarea dotării grupurilor sanitare ale acestora cu
materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie și uscătoare de mâini;

7. localurile de vot vor fi amenajate în sălile cu cele mai mari dimensiuni din cadrul sediilor
sec0iilor de votare, astfel încât să se poată asigura distan0area fizică;

8. la amenajarea localurilor de vot va fi eliminat mobilierul care nu este necesar;
9. birourile sau băncile la care vor sta membrii biroului electoral al sec0iei de votare și operatorul

de calculator vor fi dispuse astfel încât să fie ob0inută o distan0ă de minimum 1 metru între
persoane, fără a bloca accesul în localul de vot, la urna de vot sau la cabinele de vot; în cazul în care
distan0area nu este posibilă se va asigura montarea de separatoare transparente;

10. locurile membrilor biroului electoral al sec0iei de votare și al operatorului de calculator în
localul de vot vor rămâne fixe pe toată durata votării, aceștia trebuind să evite, pe cât posibil, să
schimbe locurile între ei;

11. la intrarea în localul de vot va fi organizat un spa0iu dedicat pentru dezinfec0ia mâinilor
alegătorilor, dotat cu flacoane cu dezinfectant pe bază de alcool și șerve0ele de hârtie;

12. pe toată durata votării și a desfășurării activită0ii biroului electoral al sec0iei de votare se va asigura
aerisirea localului de vot, prin men0inerea deschisă a ferestrei/ferestrelor; în cazul în care aerisirea
permanentă a localului de vot nu este posibilă acesta va fi aerisit prin deschiderea ferestrei/ferestrelor, cel
pu0in 10 minute, la fiecare 2 ore; dacă imobilul unde este amenajat localul de vot nu permite deschiderea
ferestrelor și este prevăzut cu instala0ie centralizată de ventila0ie, se vor lua măsuri, împreună cu
administratorul imobilului, ca instala0ia să nu fie setată pe recircularea aerului.

IV. Măsuri și ac0iuni organizatorice pentru membrii birourilor electorale ale sec0iilor de votare,
operatorii de calculator, persoanele acreditate, candida0ii, delega0ii acredita0i, personalul de pază,
personalul tehnic al birourilor electorale ale sec0iilor de votare, informaticieni, personalul centrelor
operative de interven0ie pentru remedierea disfunc0ionalită0ilor Sistemului informatic de
monitorizare a prezen0ei la vot și de prevenire a votului ilegal — SIMPV, membrii biroului electoral
de circumscrip0ie ierarhic superior din 0ară:

1. se vor supune unui triaj observa0ional și termometrizării, cu termometru noncontact, atât în
preziua votării (unde este cazul), cât și la începerea activită0ii; persoanele febrile (cu temperatură
de peste 37,3°C) sau cu simptome respiratorii evidente (tuse, rinoree, dificultă0i în respira0ie) nu vor

2 Imobilul în care este amplasat localul de vot/sunt amplasate localurile de vot.
3 Sala sau încăperea unde se votează.
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avea acces în sediul sec0iei de votare și vor fi înlocuite de către autorită0ile și/sau organismele
competente;

2. vor purta masca de protec0ie, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată perioada în care
se află în sediul sec0iei de votare și în localul de vot;

3. vor men0ine o distan0ă fizică de minimum 1 metru fa0ă de celelalte persoane care participă
la procesul electoral;

4. își vor spăla și/sau dezinfecta frecvent mâinile sau vor purta mănuși; în cazul în care vor
utiliza mănuși, acestea vor fi schimbate frecvent, evitându-se atingerea fe0ei;

5. vor evita pe cât posibil contactul direct cu alte persoane, își vor dezinfecta mâinile după
fiecare contact direct cu alte persoane care participă la procesul electoral și își vor schimba masca
la fiecare 4 ore sau ori de câte ori este nevoie;

6. își vor putea da masca jos pentru a consuma, cu precau0ie, băuturi sau alimente, asigurându-se
că men0in o distan0ă de minimum 1,5 m fa0ă de alte persoane;

7. în cazul în care, în timpul desfășurării activită0ii în sediul sec0iei de votare, dezvoltă febră
și/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, rinoree, dificultă0i în respira0ie) sau alte
simptome de boală infec0ioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată) vor anun0a
președintele biroului electoral al sec0iei de votare; persoana simptomatică va fi izolată într-o sală
separată, evitând contactul cu alegătorii sau cu alte persoane și va fi supravegheată, de la distan0ă,
până când va fi preluată de personalul medical; locul și obiectele atinse de persoanele simptomatice
vor fi dezinfectate imediat, prin pulverizare cu un dezinfectant pe bază de alcool și prin ștergere cu
o lavetă curată ce va fi aruncată după folosire, iar președintele biroului electoral al sec0iei de votare
sau loc0iitorul acestuia, după caz, va contacta serviciul 112 în vederea trimiterii ambulan0ei, iar apoi
biroul electoral de circumscrip0ie, pentru a solicita, dacă este cazul, înlocuirea persoanei
simptomatice;

8. președintele biroului electoral al sec0iei de votare sau loc0iitorul acestuia, după caz, se va
asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot,
exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15.

V. Accesul și fluxul alegătorilor în sediul sec0iei de votare din 0ară:
1. accesul alegătorilor în sediul sec0iei de votare se va face eșalonat, spre a evita aglomerările din

interiorul acestuia. Alegătorii sunt obliga0i să poarte masca de protec0ie, astfel încât să acopere nasul și
gura, și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul sec0iei de votare și la ieșirea din acesta;

2. în situa0ia în care se formează aglomerări la intrarea în sediile sec0iilor de votare, personalul
de pază va asigura distan0area de minimum 1 metru între persoane; în această situa0ie este
obligatorie purtarea măștii de protec0ie, astfel încât să acopere nasul și gura. Persoanele care
prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă gravă de COVID-19 (de exemplu, vârsta peste 65 de
ani, persoane ce se declară cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară)
pot solicita acces prioritar în localul de vot. Accesul va fi dispus de președin0ii birourilor electorale
ale sec0iilor de votare prin măsuri organizatorice;

3. distan0area de minimum 1 metru poate fi asigurată și prin marcarea acesteia între persoanele ce
așteaptă în curtea sau în fa0a sediului sec0iei de votare. Este recomandabil ca și în curtea sau în fa0a sediului
sec0iei de votare, alegătorii să poarte masca de protec0ie, astfel încât să acopere nasul și gura;

4. la intrarea în sediul sec0iei de votare va fi organizat un filtru asigurat de către personalul
tehnic al birourilor electorale ale sec0iilor de votare desemnat, dotat cu termometru, materiale de
protec0ie sanitară și flacon cu dezinfectant;

5. alegătorii vor fi supuși unui triaj observa0ional și vor fi termometriza0i cu ajutorul unui
termometru noncontact;

6. dacă nu sunt eviden0iate temperatură de peste 37,3°C și/sau simptome respiratorii evidente
(de exemplu, tuse, rinoree, dificultă0i în respira0ie), alegătorul își va dezinfecta mâinile, va intra în
sediul sec0iei de votare, păstrând distan0a de minimum 1 metru fa0ă de celelalte persoane și evitând
atingerea pe cât posibil a suprafe0elor;

7. personalul tehnic al birourilor electorale ale sec0iilor de votare desemnat se va asigura că
alegătorii vor respecta distan0area fizică, vor purta corect masca și nu se vor abate de la traseul
indicat către localul de vot. În cazul în care un alegător nu dispune de mască de protec0ie, acestuia
i se va pune la dispozi0ie o mască de protec0ie, pe care o va purta pe tot parcursul prezen0ei în
interiorul sediului sec0iei de votare și în localul de vot;

8. după exprimarea votului, alegătorii nu vor sta0iona în interiorul localului de vot sau al
sediului sec0iei de votare și vor părăsi imediat sediul sec0iei de votare, urmând traseele indicate;
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9. în cazul în care un alegător prezintă simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse,
rinoree, dificultă0i în respira0ie) sau este febril (este depistat cu temperatură de peste 37,3°C),
personalul tehnic al birourilor electorale ale sec0iilor de votare va organiza accesul prioritizat al
acestuia în localul de vot după cum urmează:

a) alegătorul va purta mască, astfel încât să acopere nasul și gura, și va fi men0inut la distan0ă
de celelalte persoane în exteriorul sediului sec0iei de votare;

b) se va identifica rapid numărul sec0iei de votare la care alegătorul este arondat și va fi anun0at
președintele biroului electoral al sec0iei de votare de existen0a cazului unui alegător ce necesită
acces prioritizat;

c) în localul de vot se vor face pregătirile necesare, astfel încât respectivul alegător să petreacă
cât mai pu0in timp în interiorul acestuia;

d) alegătorul își va dezinfecta mâinile la intrarea în sediul sec0iei de votare;
e) alegătorul va fi condus de către un membru al personalului tehnic al biroului electoral al

sec0iei de votare în interiorul sediului sec0iei de votare până la intrarea în localul de vot, evitând
contactul fizic cu suprafe0ele sau cu alte persoane;

f) după îndeplinirea cu celeritate a formalită0ilor prevăzute de lege, alegătorul va vota în cabina
de vot care este mai apropiată de intrarea în localul de vot;

g) după finalizarea procedurilor de votare prevăzute de lege, alegătorul va fi condus în afara
sediului sec0iei de votare;

h) cabina de vot va fi dezinfectată prin ștergerea suprafe0elor prin pulverizare cu un
dezinfectant pe bază de alcool și prin ștergere cu o lavetă curată ce va fi aruncată după folosire;
acolo unde este posibil, după primul alegător febril și/sau cu simptome respiratorii, cabina va fi
rezervată până la sfârșitul zilei de votare doar alegătorilor febrili și/sau cu simptome respiratorii;

i) alegătorului i se va recomanda purtarea măștii de protec0ie până la domiciliu, evitarea
transportului în comun, contactarea medicului de familie sau a serviciului 112, după caz;

j) în cazul în care starea medicală a alegătorului este deteriorată, se va contacta serviciul 112,
iar acesta va fi izolat într-o sală separată, evitând contactul cu al0i alegători sau cu alte persoane și
va fi supravegheat până când va fi preluat de personalul medical.

VI. Accesul și fluxul alegătorilor în localul de vot din 0ară:
1. accesul alegătorilor în localul de vot se va face eșalonat, astfel încât în sala unde se votează

să nu fie prezen0i, în același timp, mai mult de 5 alegători și să se respecte distan0area de minimum
1 metru între persoane; alegătorii sunt obliga0i să poarte masca de protec0ie, astfel încât să acopere
nasul și gura, și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în localul de vot și la ieșirea din acesta;

2. alegătorul va fi instruit să pozi0ioneze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul
terminalului informatic astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic
de monitorizare a prezen0ei la vot și de prevenire a votului ilegal – SIMPV; dacă acest lucru nu este posibil,
operatorul de calculator va realiza această procedură, după care își va dezinfecta mâinile prin aplicarea
unei solu0ii dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănușile;

3. în vederea identificării de către operatorul de calculator și de către membrii biroului electoral
al sec0iei de votare, alegătorul va fi instruit să își îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi
identificat, la o distan0ă de minimum 1,5 m fa0ă de operatorul de calculator și membrii biroului
electoral al sec0iei de votare; după identificare, alegătorul își va repozi0iona masca, astfel încât să
acopere nasul și gura;

4. alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul biroului electoral al
sec0iei de votare care îi va prelua semnătura în lista electorală și va pozi0iona actul de identitate
sau documentul de identitate, după caz, pe biroul sau banca respectivă astfel încât atingerea
acestuia de către membrii biroului electoral al sec0iei de votare să nu fie necesară;

5. se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al sec0iei de votare în timp ce
alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu men0iunea
„VOTAT”. Pe cât posibil, buletinele de vot, ștampila cu men0iunea „VOTAT” și pixurile ce vor fi
utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua
singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al sec0iei de votare, sub
supravegherea și la indica0ia acestora. Dacă alegătorul și-a dezinfectat mâinile la intrarea în localul
de vot și a purtat mască de protec0ie pe durata sta0ionării în localul de vot, ștampila cu men0iunea
„VOTAT”, buletinele de vot, pixul și documentele atinse vor fi considerate necontaminate;
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6. după exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica singur, la indica0ia și sub
supravegherea membrilor biroului electoral al sec0iei de votare, timbrul autocolant ori ștampila cu
men0iunea „VOTAT”, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate.

VII. Măsuri de protec0ie la utilizarea urnei speciale:
1. în ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele

solicitan0ilor din alte cauze decât COVID-19, la unită0ile sanitare non-COVID, la unită0ile medico-
sociale, azile de bătrâni, penitenciare și centre de re0inere și arestare preventivă;

2. echipa care transportă urna specială se va deplasa la unită0ile sanitare COVID-19 și la adresele
persoanelor izolate și carantinate numai după ce a asigurat exercitarea dreptului de vot de către
categoriile de alegători prevăzute la pct. 1;

3. membrii birourilor electorale ale sec0iilor de votare și personalul de pază care înso0esc urna
specială trebuie să poarte mască și mănuși ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o solu0ie
dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei incinte;

4. membrii birourilor electorale ale sec0iilor de votare și personalul de pază care înso0esc urna
specială nu vor intra în locuin0a în care se află alegătorul și vor realiza toate formalită0ile la intrarea
în aceasta, asigurând o distan0ă de minimum 1 metru fa0ă de alegător;

5. alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale și celelalte persoane prezente în
incintă vor purta obligatoriu mască. Alegătorul își va dezinfecta mâinile înainte de preluarea
buletinelor de vot și a ștampilei cu men0iunea „VOTAT”, își va înlătura pentru scurt timp masca spre
a fi identificat și își va repozi0iona masca acoperind nasul și gura. Alegătorul va semna în lista
electorală utilizând ori de câte ori este posibil pixul personal. Ștampila cu men0iunea „VOTAT” și,
dacă este cazul, pixul utilizat de alegător se dezinfectează după votare de către unul dintre membrii
echipei care transportă urna specială prin pulverizare/ștergere cu solu0ie dezinfectantă sau prin
ștergere cu șerve0el/lavete impregnate cu dezinfectant pe bază de alcool;

6. în cazul persoanelor internate în unită0i sanitare votul cu urna specială va fi asigurat cu
implementarea măsurilor specifice; echipamentul de protec0ie pentru membrii birourilor electorale
ale sec0iilor de votare și personalul de pază care înso0esc urna specială va fi asigurat de către
unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător sec0iei respective. Toate
materialele de protec0ie utilizate vor fi introduse într-un sac dedicat.

VIII. Măsuri de protec0ie la numărarea voturilor din 0ară:
1. membrii birourilor electorale ale sec0iilor de votare, operatorii de calculator și persoanele

acreditate vor purta mască și mănuși pe tot parcursul numărării voturilor și vor men0ine o distan0ă
de minimum 1 metru fa0ă de celelalte persoane;

2. numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, pe durata
numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20;

3. după finalizarea procesului și sigilarea sacilor cu buletinele de vot, membrii birourilor
electorale ale sec0iilor de votare, operatorii de calculator și persoanele acreditate își vor scoate
mănușile și își vor dezinfecta mâinile.
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HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL
PENTRU ALEGEREA SENATULUI

ȘI A CAMEREI DEPUTA�ILOR DIN ANUL 2020 nr. 1
din 12 septembrie 2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare
și func.ionare a birourilor și oficiilor electorale constituite la alegerile

pentru Senat și Camera Deputa.ilor din anul 2020

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 14 septembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 7—15, precum și ale art. 17 și 18 din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului și a Camerei Deputa0ilor, precum și pentru organizarea și func0ionarea
Autorită0ii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozi0iile art. 8 și 9 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin
coresponden0ă, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
și a Camerei Deputa0ilor, precum și pentru organizarea și func0ionarea Autorită0ii Electorale
Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (9) și al art. 12 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de organizare și func0ionare a birourilor și oficiilor electorale

constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputa0ilor din anul 2020, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,
Maricela Cobzariu

ANEXĂ
REGULAMENT

de organizare și func0ionare a birourilor și oficiilor electorale constituite
la alegerile pentru Senat și Camera Deputa0ilor din anul 2020

Art. 1. — (1) Birourile și oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetă0eni cu drept de vot.
(2) Candida0ii în alegeri, so0ul/so0ia, rudele și afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv

nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.
(3) În realizarea atribu0iilor ce revin birourilor și oficiilor electorale, membrii acestora exercită

o func0ie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și impar0ială a func0iei de membru al
biroului sau al oficiului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obliga0ii atrage răspunderea
contraven0ională sau penală, după caz.

(4) Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau al mai multor birouri sau oficii
electorale constituite la aceleași alegeri.

(5) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării birourilor și oficiilor
electorale atestă calitatea de membru al biroului sau oficiului electoral, după caz.

Art. 2. — (1) Reprezentan0ii partidelor politice, ai alian0elor politice și ai alian0elor electorale,
precum și ai organiza0iilor cetă0enilor apar0inând minorită0ilor na0ionale în birourile și oficiile
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electorale nu pot primi și nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa0ilor, precum și pentru organizarea și
func0ionarea Autorită0ii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și de
Legea nr. 288/2015 privind votul prin coresponden0ă, precum și modificarea și completarea Legii
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa0ilor, precum și organizarea și
func0ionarea Autorită0ii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Reprezentan0ii partidelor politice, alian0elor politice, alian0elor electorale și ai organiza0iilor
cetă0enilor apar0inând minorită0ilor na0ionale în birourile și oficiile electorale pot fi înlocui0i la
cererea celor care i-au propus în condi0iile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare. Biroul sau oficiul electoral din care reprezentantul face parte ia act de
înlocuirea acestuia prin proces-verbal.

(3) Membrii birourilor și oficiilor electorale care nu reprezintă partide politice, alian0e politice,
alian0e electorale sau, după caz, organiza0ii ale cetă0enilor apar0inând minorită0ilor na0ionale pot fi
înlocui0i potrivit dispozi0iilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare.

(4) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în condi0iile
art. 10 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — (1) Birourile și oficiile electorale lucrează în prezen0a majorită0ii membrilor care le
compun și iau decizii sau hotărâri, după caz, cu votul majorită0ii membrilor prezen0i. În caz de
egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

(2) Dispozi0iile din prezentul regulament referitoare la membrii birourilor și oficiilor electorale
se aplică atât președin0ilor, cât și loc0iitorilor acestora.

Art. 4. — (1) Ședin0ele birourilor și oficiilor electorale sunt conduse de președin0i.
(2) În lipsa președintelui biroului sau oficiului electoral, atribu0iile acestuia sunt îndeplinite de

loc0iitorul său.
(3) Prezen0a la ședin0e a membrilor birourilor și oficiilor electorale este obligatorie.
(4) În cazuri justificate, președin0ii birourilor și oficiilor electorale pot aproba ca unii membri ai

acestora să lipsească de la ședin0e, cu aplicarea corespunzătoare a art. 3 alin. (1).
(5) Ședin0ele birourilor și oficiilor electorale se pot desfășura și prin mijloace electronice, în

sistem de videoconferin0ă. Președintele biroului sau al oficiului electoral stabilește, după
consultarea membrilor, modalitatea concretă de desfășurare a ședin0ei.

(6) La ședin0ele birourilor și oficiilor electorale nu participă decât membrii birourilor și ai
oficiilor electorale și personalul din aparatul tehnic auxiliar care asigură secretariatul ședin0elor;
atunci când este cazul, pot participa reprezentan0ii autorită0ilor publice având atribu0ii, potrivit
legii, în desfășurarea alegerilor, cu aprobarea prealabilă a biroului sau a oficiului electoral.

(7) Publicitatea hotărârilor și a deciziilor adoptate, precum și a măsurilor luate de biroul sau
oficiul electoral se asigură în condi0iile prevăzute de lege, inclusiv ale dispozi0iilor referitoare la
protec0ia datelor cu caracter personal.

Art. 5. — (1) Convocarea membrilor birourilor și ai oficiilor electorale la ședin0e se face telefonic,
prin mesaj text sau prin e-mail, de regulă cu cel pu0in 6 ore înainte, cu excep0ia situa0iilor urgente,
când se face de îndată, de către secretariatul biroului sau al oficiului electoral, la dispozi0ia
președintelui acestuia.

(2) În convocarea membrilor birourilor și ai oficiilor electorale se precizează data, ora,
modalitatea și locul de desfășurare a ședin0ei și se comunică proiectul ordinii de zi, împreună cu
materialele ce urmează a fi dezbătute.

Art. 6. — (1) Proiectul ordinii de zi a ședin0ei se propune de către președinte și se aprobă cu
votul majorită0ii membrilor biroului sau ai oficiului electoral prezen0i.

(2) Membrii biroului sau ai oficiului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii
de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.

(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului sau oficiului electoral.
Dacă acestea sunt aprobate, președintele este obligat să le supună dezbaterii.

Art. 7. — (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi se supun dezbaterii biroului sau oficiului
electoral în ordinea înscrierii.

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai
cu aprobarea membrilor biroului sau ai oficiului electoral, la propunerea președintelui, loc0iitorului
sau a unuia dintre membri.
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Art. 8. — (1) Membrii biroului sau ai oficiului electoral pot participa la dezbateri în ordinea
înscrierii la cuvânt și numai după acordarea acestuia de către președinte.

(2) În luările de cuvânt, membrii birourilor sau ai oficiilor electorale au obliga0ia de a se limita
strict la problema pusă în discu0ie.

(3) Președintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situa0ia în care vorbitorul se abate
de la subiectul aflat în discu0ie. Dacă cel în cauză nu se supune, președintele poate suspenda ședin0a.

(4) Membrii birourilor și ai oficiilor electorale trebuie să păstreze solemnitatea ședin0elor.
(5) La finalizarea dezbaterilor privind o problemă înscrisă pe ordinea de zi, președintele

biroului sau al oficiului electoral sintetizează solu0iile propuse și le supune votului membrilor
biroului electoral.

(6) Președintele biroului sau al oficiului electoral asigură, cu sprijinul personalului tehnic
auxiliar, numărarea voturilor exprimate și consemnarea acestora în procesul-verbal de ședin0ă.

(7) În cadrul dezbaterilor biroului sau ale oficiului electoral, membrii acestuia pot solicita
punctul de vedere al personalului tehnic auxiliar prezent la ședin0ă.

Art. 9. — (1) În îndeplinirea atribu0iilor prevăzute de lege, birourile și oficiile electorale adoptă
hotărâri și/sau decizii și iau măsuri cu votul majorită0ii membrilor prezen0i și cu respectarea
prevederilor art. 3 alin. (1).

(2) Votul se exprimă deschis și poate fi numai „pentru” sau „împotrivă” și va fi consemnat ca
atare în procesul-verbal de ședin0ă.

(3) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.
(4) Hotărârile și deciziile se semnează de președinte, de loc0iitorul acestuia și de membrii care

au participat la adoptarea lor.
(5) Lipsa semnăturilor unor membri nu influen0ează valabilitatea hotărârii sau a deciziei, după

caz, dacă aceasta a fost adoptată în condi0iile alin. (1), a căror îndeplinire trebuie consemnată în
procesul-verbal de ședin0ă.

(6) Hotărârea, decizia sau măsura adoptată se motivează de către un reprezentant al majorită0ii
membrilor care a condus la adoptarea acesteia, numit prin dispozi0ia președintelui, cu sprijinul
personalului tehnic auxiliar.

(7) Deciziile se aduc la cunoștin0ă publică, după caz, prin afișare la sediul propriu, prin
comunicare către păr0ile interesate, prin orice alt mijloc de publicitate, precum și prin postare pe
internet conform prezentului regulament.

(8) Hotărârile, deciziile și măsurile adoptate se aduc la cunoștin0ă publică sub semnătura
președintelui biroului sau al oficiului electoral, prin afișare la sediul propriu sau prin orice alt mijloc
de publicitate, inclusiv prin postare pe internet, și se comunică persoanelor interesate prin e-mail,
fax sau poștă.

Art. 10. — (1) Birourile și oficiile electorale sunt obligate să 0ină eviden0a tuturor întâmpinărilor,
contesta0iilor și a cererilor privind procesul electoral, a hotărârilor și a deciziilor adoptate, precum
și a măsurilor dispuse.

(2) După fiecare ședin0ă, birourile și oficiile electorale întocmesc un proces-verbal de ședin0ă,
care se semnează de președinte sau de către loc0iitorul acestuia, în cazul în care a condus ședin0a
biroului sau a oficiului electoral, precum și de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat,
la cerere, de către membrii biroului sau oficiului electoral și nu poate fi făcut public.

(3) În procesul-verbal prevăzut la alin. (2) se vor consemna următoarele:
a) membrii biroului ori ai oficiului electoral prezen0i la ședin0ă;
b) problemele înscrise pe ordinea de zi;
c) ordinea de zi aprobată de biroul sau oficiul electoral;
d) solu0iile propuse pentru fiecare punct al ordinii de zi;
e) pe scurt, eventualele dezbateri asupra punctelor ordinii de zi;
f) voturile exprimate;
g) hotărârea, decizia sau măsura adoptată pentru fiecare punct al ordinii de zi.
(4) În cazul înregistrării audio sau audiovideo a ședin0elor birourilor și oficiilor electorale, prin

excep0ie de la prevederile alin. (2), procesul-verbal va cuprinde numai men0iunile de la alin. (3) lit. a),
c), f) și g). Înregistrările pot fi consultate, la cerere, de către membrii birourilor și ai oficiilor
electorale și nu pot fi făcute publice.

Art. 11. — (1) Programul de lucru cu publicul al Biroului Electoral Central, al birourilor
electorale de circumscrip0ie și al oficiilor electorale nu poate avea mai pu0in de 8 ore, în fiecare zi a
săptămânii, acesta trebuind să fie fixat între orele 9,00 și 18,00. Rela0ia cu publicul și accesul la
informa0iile de interes public se asigură, de regulă, prin telefon și alte mijloace electronice.
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(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activită0i care 0in de competen0a lor, Biroul
Electoral Central, birourile electorale de circumscrip0ie și oficiile electorale își încheie programul de
lucru cu publicul la ora 24,00.

(3) În ziua votării, birourile și oficiile electorale asigură permanen0a.
(4) Birourile electorale de circumscrip0ie vor asigura permanen0a pe durata ședin0elor Biroului

Electoral Central, acestea fiind anun0ate în prealabil, prin mijloace electronice, cu privire la proiectul
ordinii de zi, data și ora ședin0ei.

Art. 12. — Deciziile birourilor și oficiilor electorale prin care se solu0ionează întâmpinări,
contesta0ii și, după caz, plângeri trebuie să con0ină în mod obligatoriu:

a) denumirea, numărul și adresa sediului biroului sau al oficiului electoral, precum și, dacă
este cazul, adresa de e-mail, numărul de telefon și/sau fax;

b) data ședin0ei;
c) datele de identificare ale contestatorului;
d) obiectul întâmpinării/contesta0iei;
e) probele care au fost administrate;
f) sus0inerile altor păr0i interesate, dacă este cazul;
g) solu0ia dată și măsurile luate de biroul sau oficiul electoral, cu arătarea motivelor de fapt și

de drept;
h) calea de atac și termenul de exercitare a acesteia;
i) semnăturile membrilor biroului sau oficiului electoral, conform art. 9.
Art. 13. — (1) Activitatea membrilor Biroului Electoral Central, ai birourilor electorale de

circumscrip0ie și ai oficiilor electorale se poate desfășura atât la sediul biroului sau al oficiului, cât
și la distan0ă, prin mijloace electronice.

(2) Ședin0ele Biroului Electoral Central se pot desfășura prin mijloace electronice, cu aplicarea
corespunzătoare a art. 4—9.

(3) Ședin0ele Biroului Electoral Central se înregistrează cu aplicarea corespunzătoare a art. 10
alin. (4).

Art. 14. — (1) Pentru aplicarea prevederilor legale, precum și pentru solu0ionarea cererilor,
întâmpinărilor și contesta0iilor, Biroul Electoral Central adoptă decizii care sunt obligatorii pentru
toate autorită0ile, institu0iile publice, birourile și oficiile electorale, organismele cu atribu0ii în
materie electorală și competitorii electorali de la data aducerii la cunoștin0a publică.

(2) Pentru interpretarea unitară a legii, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care sunt general
obligatorii și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Hotărârile se semnează de președinte, de loc0iitorul acestuia și de membrii care au participat
la adoptarea lor. Lipsa semnăturilor unor membri nu influen0ează valabilitatea hotărârii, dacă
aceasta a fost adoptată în condi0iile art. 3 alin. (2).

(4) Hotărârile și deciziile Biroului Electoral Central se afișează pe site-ul propriu.
(5) Hotărârile și deciziile Biroului Electoral Central se aduc la cunoștin0a publică numai cu

semnătura președintelui acestuia.
(6) După fiecare ședin0ă, Biroul Electoral Central emite un comunicat cu privire la hotărârile și

deciziile adoptate, ce se transmite către mass-media și se publică pe site-ul propriu.
(7) Hotărârile și deciziile Biroului Electoral Central, precum și orice alte acte adoptate de acesta

pot fi semnate cu semnătură electronică calificată, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (3).
Art. 15. — Președintele Biroului Electoral Central poate desemna unul sau mai mul0i membri

pentru întocmirea, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar, a unor puncte de vedere asupra
problemelor ce urmează a fi dezbătute.

Art. 16. — Loc0iitorii reprezentan0ilor partidelor politice, alian0elor politice, alian0elor electorale,
precum și ai organiza0iilor cetă0enilor apar0inând minorită0ilor na0ionale în Biroul Electoral Central
pot înlocui, cu aceleași drepturi și obliga0ii, titularii, când aceștia nu pot participa la ședin0ele
Biroului Electoral Central.

Art. 17. — (1) Rela0ia cu mass-media a Biroului Electoral Central, a birourilor electorale de
circumscrip0ie și a oficiilor electorale se asigură, sub coordonarea președintelui biroului sau oficiului
electoral, prin intermediul purtătorului de cuvânt desemnat din cadrul personalului tehnic auxiliar
de către institu0ia publică al cărei angajat este.

(2) În cazul în care se consideră necesară emiterea unui comunicat de presă, con0inutul acestuia
se aprobă de președintele biroului sau oficiului electoral.

Art. 18. — (1) Pentru îndeplinirea atribu0iilor stabilite potrivit legii, precum și pentru
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solu0ionarea plângerilor, întâmpinărilor și a contesta0iilor, birourile electorale de circumscrip0ie
adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul circumscrip0iei în care func0ionează, pentru toate
birourile electorale ale sec0iilor de votare, birourile electorale pentru votul prin coresponden0ă,
competitorii electorali, autorită0ile și institu0iile publice.

(2) Deciziile biroului electoral de circumscrip0ie a municipiului București sunt obligatorii și
pentru oficiile electorale de sector.

(3) Deciziile biroului electoral de circumscrip0ie se aduc la cunoștin0ă în ședin0ă publică și prin
afișare pe site-ul propriu și se comunică păr0ilor interesate.

(4) Deciziile biroului electoral de circumscrip0ie pentru cetă0enii români cu domiciliul sau
reședin0a în afara 0ării sunt obligatorii pentru birourile electorale pentru votul prin coresponden0ă
și pentru birourile electorale ale sec0iilor de votare din străinătate.

(5) Deciziile biroului electoral de circumscrip0ie pentru cetă0enii români cu domiciliul sau
reședin0a în afara 0ării și ale birourilor electorale pentru votul prin coresponden0ă se afișează pe site-
ul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 19. — (1) Pentru îndeplinirea atribu0iilor prevăzute de lege, precum și pentru solu0ionarea
întâmpinărilor și a contesta0iilor, oficiile electorale adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul
sectorului în care func0ionează pentru toate birourile electorale ale sec0iilor de votare, competitorii
electorali, autorită0ile și institu0iile publice.

(2) Deciziile oficiului electoral se aduc la cunoștin0ă în ședin0ă publică și prin afișare pe site-ul
propriu și se comunică păr0ilor interesate.

Art. 20. — (1) Contesta0iile împotriva constituirii, componen0ei și activită0ii birourilor electorale
ale sec0iilor de votare din străinătate și ale birourilor electorale pentru votul prin coresponden0ă din
străinătate sunt transmise, de îndată, prin mijloace electronice la biroul electoral al circumscrip0iei
electorale pentru cetă0enii români cu domiciliul sau reședin0a în afara 0ării, prin grija misiunilor
diplomatice și a consulatelor.

(2) Biroul electoral al circumscrip0iei electorale pentru cetă0enii români cu domiciliul sau
reședin0a în afara 0ării asigură comunicarea, în condi0iile prevăzute de alin. (1), către păr0ile
interesate a deciziilor prin care s-au solu0ionat contesta0iile împotriva constituirii, componen0ei și
activită0ii birourilor electorale ale sec0iilor de votare din străinătate și ale birourilor electorale pentru
votul prin coresponden0ă din străinătate.

Art. 21. — Birourile electorale ale sec0iilor de votare din 0ară nu pot func0iona cu mai pu0in de
5 membri, respectiv președinte, loc0iitorul acestuia și 3 reprezentan0i ai partidelor politice, alian0elor
politice, alian0elor electorale și ai organiza0iilor cetă0enilor apar0inând minorită0ilor na0ionale care
participă la alegeri, iar birourile electorale din afara 0ării nu pot func0iona cu mai pu0in de 3 membri,
respectiv președinte și 2 membri.

Art. 22. — (1) Membrul biroului electoral al sec0iei de votare are obliga0ia de a face cunoscute
alegătorilor numele, prenumele și func0ia în biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat
în mod vizibil asupra sa.

(2) În rela0iile cu ceilal0i membri ai biroului electoral al sec0iei de votare, precum și cu alegătorii
și persoanele acreditate, membrul biroului electoral al sec0iei de votare este obligat să aibă un
comportament bazat pe respect, bună-credin0ă, corectitudine și amabilitate, fiindu-i interzise
manifestările indecente.

Art. 23. — Biroul Electoral Central, fiecare birou electoral de circumscrip0ie și oficiu electoral
stabilesc, prin hotărâre, măsuri organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Art. 24. — Birourile electorale de circumscrip0ie, birourile electorale pentru votul prin
coresponden0ă, oficiile electorale și birourile electorale ale sec0iilor de votare își încetează activitatea
la data încheierii verificării proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor pe care le-au întocmit.

Art. 25. — Biroul Electoral Central își încetează activitatea la 48 de ore de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit art. 12 alin. (6) din Legea
nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. — (1) Pe toată perioada exercitării atribu0iilor privind organizarea și desfășurarea
alegerilor pentru Senat și Camera Deputa0ilor, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor
și oficiilor electorale a căror activitate o sprijină, fiind degrevat de sarcinile de serviciu.

(2) Personalul tehnic auxiliar are obliga0ia de a respecta normele de conduită profesională
prevăzute de lege.

Art. 27. — Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribu0ii:
a) realizează lucrările de secretariat ale biroului sau oficiului electoral;



b) asigură primirea, înregistrarea și arhivarea documentelor, precum și secretariatul ședin0elor
biroului sau ale oficiului electoral;

c) asigură redactarea proceselor-verbale de ședin0ă, hotărârilor și a oricăror altor acte emise de
birourile și oficiile electorale;

d) elaborează proiecte de hotărâri, decizii și puncte de vedere la solicitarea biroului sau oficiului
electoral;

e) asigură rela0ia cu publicul a biroului sau a oficiului electoral, precum și accesul la informa0iile
de interes public, conform legisla0iei aplicabile;

f) efectuează opera0iunile materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și
opera0iunile materiale de predare-primire a materialelor electorale;

g) întocmește și certifică listele de prezen0ă;
h) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de birourile și oficiile electorale, necesare îndeplinirii

atribu0iilor acestora.
Art. 28. — (1) Solicitările de informa0ii de interes public adresate verbal Biroului Electoral

Central, birourilor electorale de circumscrip0ie și oficiilor electorale vor fi solu0ionate pe loc de către
personalul tehnic auxiliar al acestora.

(2) Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscrip0ie și oficiile electorale pot stabili
ca solicitările de informa0ii de interes public, formulate în scris sau prin e-mail, să fie solu0ionate de
către personalul tehnic auxiliar, răspunsurile urmând a fi semnate de către coordonatorul desemnat
în acest sens.

(3) Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscrip0ie și oficiile electorale pot stabili
ca peti0iile greșit îndreptate, precum și acelea care excedează în mod evident competen0ei acestora
să fie solu0ionate de către personalul tehnic auxiliar, răspunsurile și adresele de transmitere spre
competentă solu0ionare, dacă este cazul, urmând a fi semnate de către coordonatorul desemnat în
acest sens.

(4) Activită0ile prevăzute la alin. (1)—(3) vor fi monitorizate de către birourile și oficiile
electorale.
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DECIZIA
BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA SENATULUI
ȘI A CAMEREI DEPUTA�ILOR DIN ANUL 2020 nr. 35

din 15 octombrie 2020

privind aplicarea unitară a prevederilor art. 83 alin. (1) – (3) din Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa/ilor, precum
și pentru organizarea și func/ionarea Autorită/ii Electorale Permanente

Având în vedere prevederile art. 83 alin. (1) — (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputa1ilor, precum și pentru organizarea și func1ionarea Autorită1ii
Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc tipurile de acte în
baza cărora alegătorii își pot exercita dreptul de vot,

observând că prevederile legale antereferite utilizează no1iunea de act de identitate într-un sens
mai larg fa1ă de cel prevăzut de art. 12 alin. (3) din Ordonan1a de urgen1ă nr. 97/2005 privind
eviden1a, domiciliul, reședin1a și actele de identitate ale cetă1enilor români, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare, aceasta cuprinzând
și documentele de călătorie prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) — g) din Legea nr. 248/2005 privind
regimul liberei circula1ii a cetă1enilor români în străinătate, cu modificările și completările
ulterioare, precum și carnetul de serviciu militar,

văzând dispozi1iile art. 14 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgen1ă pe teritoriul României, ale art. 18 din Decretul Președintelui României nr. 240/2020
privind prelungirea stării de urgen1ă pe teritoriul României, ale art. 12 din Ordonan1a militară
nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, ale art. 45 și 47 alin. (1) din Ordonan1a
de urgen1ă nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în
contextul situa1iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, a Legii educa1iei na1ionale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, precum și ale art. 4
alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei
alegerilor pentru Senat și Camera Deputa1ilor din anul 2020,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,

BIROUL ELECTORAL CENTRAL decide:

Art. 1. — Alegătorul care de1ine un act de identitate dintre cele prevăzute la art. 83 alin. (1) –
(3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa1ilor, precum și pentru
organizarea și func1ionarea Autorită1ii Electorale Permanente, cu modificările și completările
ulterioare, al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020,
își poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputa1ilor din data de
6 decembrie 2020 în baza acestuia.

Art. 2. — Prezenta decizie se aduce la cunoștin1ă publică prin afișare pe pagina de internet a
Biroului Electoral Central.

PREȘEDINTE,
Judecător Maricela Cobzariu
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DECIZIA
BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA SENATULUI
ȘI A CAMEREI DEPUTA�ILOR DIN ANUL 2020 nr. 40

din 27 octombrie 2020

privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale

Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1) ultima teză și ale art. 85 alin. (10) — (14) din Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa1ilor, precum și pentru organizarea și
func1ionarea Autorită1ii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

văzând și Ordinul comun al ministrului sănătă1ii și al ministrului afacerilor interne
nr. 1.594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri și ac1iuni de sănătate publică necesar a fi respectate
pentru desfășurarea în siguran1ă a procesului electoral,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,

BIROUL ELECTORAL CENTRAL decide:

Art. 1. — (1) Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul sec1iei de votare din cauză de boală sau
invaliditate pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale,
dacă au domiciliul sau reședin1a în circumscrip1ia electorală în care se află sec1ia de votare.

(2) Cererea de vot prin intermediul urnei speciale se depune la sec1ia de votare cea mai
apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei prevăzute de art. 3 alin. (2).

(3) Cererea de vot prin intermediul urnei speciale poate fi depusă prin intermediul oricărei
persoane, trebuie să fie datată și semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială și
cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau
reședin1a, conform men1iunilor din actul de identitate ori dovada de reședin1ă, după caz, adresa
imobilului unde se solicită deplasarea echipei prevăzute de art. 3 alin. (2), seria și numărul actului
de identitate, precum și numărul de telefon.

4) Cererea de vot prin intermediul urnei speciale trebuie să fie înso1ită de copii ale oricărui act
din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate; din con1inutul înscrisurilor primite
trebuie să se poată stabili lipsa posibilită1ii alegătorului de a se autodeplasa la sediul sec1iei de
votare, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”.

(5) În solu1ionarea cererilor de vot prin intermediul urnei speciale, președintele biroului
electoral al sec1iei de votare va putea să întreprindă și 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 informa1ii să se aprecieze, în măsura posibilului pentru o
persoană informată în mod rezonabil, asupra compatibilită1ii bolii cu posibilitatea de autodeplasare
a alegătorului.

(6) Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de alegătorii prevăzu1i la alin. (1)
pot fi depuse la biroul electoral al sec1iei de votare cel mai târziu în preziua votării — 5 decembrie
2020, între orele 18.00 – 20.00.

(7) Cererile de vot prin intermediul urnei speciale, depuse la biroul electoral de circumscrip1ie
sau la oficiul electoral, vor fi transmise prin grija acestuia, prin orice mijloace, biroului electoral al
sec1iei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.

Art. 2. — (1) Alegătorii care, la data scrutinului, vor fi interna1i într-o unitate sanitară publică
sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau
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private, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul
sau reședin1a în jude1ul sau în municipiul București, după caz, pe raza căruia se află unitatea
respectivă.

(2) Cererile de votare prin intermediul urnei speciale, formulate de către alegătorii prevăzu1i
la alin. (1), trebuie datate și semnate olograf și vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric
personal, domiciliul sau reședin1a, seria și numărul actului de identitate al fiecărui alegător.

(3) Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de alegătorii prevăzu1i la alin. (1)
pot fi depuse în preziua votării — 5 decembrie 2020, între orele 18.00 – 20.00, la sec1iile de votare
din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin decizie a biroului electoral de
circumscrip1ie jude1eană sau a biroului electoral de circumscrip1ie a municipiului București, după
caz, pe raza căreia se află imobilul unde acestea sunt internate.

(4) Cererile de vot prin intermediul urnei speciale, depuse la biroul electoral de circumscrip1ie
sau la oficiul electoral, vor fi transmise prin grija acestuia, prin orice mijloace, biroului electoral al
sec1iei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea echipei prevăzute
la art. 3 alin. (2).

(5) Președin1ii birourilor electorale ale sec1iilor de votare la care se depun cererile prevăzute la
alin. (1) vor informa biroul electoral de circumscrip1ie asupra numărului de persoane internate la
care urmează să se deplaseze echipa prevăzută la art. 3 alin. (2).

Art. 3. — (1) Președintele biroului electoral al sec1iei de votare analizează cererile pentru
exercitarea votului prin intermediul urnei speciale, iar, în cazul în care acestea îndeplinesc condi1iile
prevăzute de prezenta decizie, asigură înscrierea datelor de identificare ale persoanelor
netransportabile în extrasul din listele electorale, pe care îl va semna și parafa cu ștampila de control
a sec1iei de votare.

(2) Componen1a echipei formate conform art. 85 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu
modificările și completările ulterioare, din cel pu1in doi membri ai biroului electoral al sec1iei de
votare, pentru votul prin intermediul urnei speciale, se stabilește prin decizie a biroului electoral
al sec1iei de votare.

(3) Echipa formată pentru votul prin intermediul urnei speciale se va deplasa la locurile unde
se află alegătorii înscriși în extrasul din listele electorale, sub paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne, cu următoarele materiale necesare exercitării dreptului de vot:

a) urna specială, sigilată cu ștampila de control a sec1iei de votare;
b) extrasul din listele electorale care cuprinde toate datele de identificare ale persoanelor ce

urmează a vota prin intermediul urnei speciale;
c) o tușieră;
d) o ștampilă cu men1iunea „VOTAT”;
e) cel pu1in un pix, cu pastă de culoare albastră;
f) buletine de vot, pe care este aplicată ștampila de control a sec1iei de votare și timbre

autocolante, în număr necesar corespunzător extrasului din listele electorale.
(4) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) pot vota numai în baza unui act de

identitate.
(5) Membrii echipei prevăzute la alin. (2) înmânează alegătorului buletinele de vot și ștampila

cu men1iunea „VOTAT” numai după ce acesta a prezentat actul de identitate și a semnat extrasul
din listele electorale în dreptul datelor privind identitatea sa.

(6) Accesul urnei speciale în unită1ile prevăzute la art. 2 alin. (1) se va face conform normelor
de protec1ie sanitară aplicabile acestora.

Art. 4. – (1) În vederea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, președin1ii
birourilor electorale ale sec1iilor de votare au obliga1ia de a dispune măsurile impuse de prevederile
de art. 85 alin. (10) – (14) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru a primi cererile de vot prin intermediul urnei speciale în preziua votării, președin1ii
birourilor electorale ale sec1iilor de votare vor asigura permanen1a la sediul sec1iei de votare, în
preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 18.00 – 20.00.

(3) Președin1ii birourilor electorale ale sec1iilor de votare vor dispune măsurile necesare, astfel
încât la ora încheierii votării, respectiv ora 21.00, urna specială să se afle în localul de vot.

Art. 5. – Prezenta decizie se aduce la cunoștin1ă publică prin afișare pe pagina de internet a
Biroului Electoral Central.

PREȘEDINTE,
Judecător Maricela Cobzariu
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din 27 octombrie 2020

privind aplicarea prevederilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 208/2015
privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa/ilor, precum și pentru

organizarea și func/ionarea Autorită/ii Electorale Permanente

Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1) ultima teză, ale art. 85 alin. (10) — (14) și ale
art. 117 alin. (2) și (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa1ilor,
precum și pentru organizarea și func1ionarea Autorită1ii Electorale Permanente, cu modificările și
completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,

BIROUL ELECTORAL CENTRAL decide:

Art. 1. — (1) Persoanele de1inute în baza unui mandat de arestare preventivă și persoanele care
execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale și care sunt
înscrise în listele electorale permanente ale circumscrip1iei electorale, pe raza căreia se află
penitenciarul sau locul de de1inere, votează prin intermediul urnei speciale, potrivit procedurii
prevăzute de prezenta decizie.

(2) Cu suficient timp înainte de ziua votării, dar nu mai târziu de data de 4 decembrie 2020,
directorii penitenciarelor și ai locurilor de de1inere sunt obliga1i să aducă la cunoștin1a alegătorilor
de1inu1i în baza unui mandat de arestare preventivă sau care sunt în executarea unei pedepse
privative de libertate, dar cărora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, faptul că pot
vota prin intermediul urnei speciale, la alegerile pentru Senat și Camera Deputa1ilor din anul 2020,
dacă sunt înscrise în listele electorale permanente în respectivul jude1 sau în municipiul București,
după caz.

(3) Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris de persoanele prevăzute la
alin. (1) și se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de de1inere, cel mai târziu în preziua
votării, 5 decembrie 2020, orele 12.00.

(4) Cererea de votare prin intermediul urnei speciale trebuie datată și semnată olograf și va
cuprinde numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, domiciliul, seria și numărul
actului de identitate.

(5) Directorul penitenciarului sau al locului de de1inere asigură depunerea cererilor întocmite
potrivit alin. (3) și (4), cel mai târziu în preziua votării, între orele 18.00 — 20.00, la sec1iile de votare
din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral de circumscrip1ie
pe raza căruia se află penitenciarul.

(6) Președin1ii birourilor electorale ale sec1iilor de votare la care se depun cererile prevăzute la
alin. (5) vor informa biroul electoral de circumscrip1ie asupra numărului de persoane de1inute la
care urmează să se deplaseze cu urna specială.

Art. 2. — (1) Președintele biroului electoral al sec1iei de votare analizează cererile pentru
exercitarea votului prin intermediul urnei speciale, iar în cazul în care acestea îndeplinesc condi1iile
prevăzute de prezenta decizie, asigură înscrierea datelor de identificare ale persoanelor prevăzute
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la art. 1 alin. (1) în extrasul din listele electorale, pe care îl va semna și parafa cu ștampila de control
a sec1iei de votare.

(2) Componen1a echipei formate conform art. 85 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu
modificările și completările ulterioare, din cel pu1in doi membri ai biroului electoral al sec1iei de
votare, pentru votul prin intermediul urnei speciale, se stabilește prin decizie a biroului electoral
al sec1iei de votare.

(3) Echipa formată pentru votul prin intermediul urnei speciale se va deplasa la penitenciar
sau locul de de1inere, după caz, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne,
cu următoarele materiale necesare exercitării dreptului de vot:

a) urna specială, sigilată cu ștampila de control a sec1iei de votare;
b) extrasul din listele electorale care cuprinde toate datele de identificare ale persoanelor ce

urmează a vota prin intermediul urnei speciale în penitenciarul sau locul de de1inere respectiv;
c) o tușieră;
d) o ștampilă cu men1iunea „VOTAT”;
e) cel pu1in un pix, cu pastă de culoare albastră;
f) buletine de vot, pe care este aplicată ștampila de control a sec1iei de votare și timbre

autocolante, în număr necesar corespunzător extrasului din listele electorale.
(4) În ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de de1inere, după caz, permite

accesul echipei formate pentru votul prin intermediul urnei speciale, în spa1iul anume amenajat
pentru votare, care trebuie să beneficieze de dotări minime pentru asigurarea secretului votului.

(5) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot vota numai în baza unui act de identitate. În acest
sens, directorul penitenciarului sau al locului de deten1ie, după caz, îi eliberează temporar, numai
pentru exercitarea dreptului de vot, actul de identitate aflat în dosarul individual.

(6) Membrii echipei prevăzute la alin. (2) înmânează alegătorului buletinele de vot și ștampila
cu men1iunea „VOTAT” numai după ce acesta a prezentat actul de identitate și a semnat extrasul
din listele electorale în dreptul datelor privind identitatea sa.

(7) Prevederile art. 1 și alin. (1) – (6) se aplică în mod corespunzător și persoanelor re1inute.
Art. 3. — (1) Persoanele aflate în arest la domiciliu își exercită dreptul de vot prin intermediul

urnei speciale, în condi1iile în care depun o cerere în acest sens, cel mai târziu în preziua votării între
orele 18.00 și 20.00, la biroul electoral al celei mai apropiate sec1ii de votare, dacă sunt înscrise în
listele electorale permanente ale circumscrip1iei electorale pe raza căreia execută măsura.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va con1ine și numărul de telefon și va fi înso1ită, în mod
obligatoriu, de copia hotărârii judecătorești în baza căreia s-a dispus măsura arestului la domiciliu.

(3) Prevederile art. 1 alin. (4), precum și ale art. 2 alin. (1) – (3), (5) și (6) se aplică în mod
corespunzător persoanelor aflate în arest la domiciliu.

Art. 4. — (1) În vederea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, președin1ii
birourilor electorale ale sec1iilor de votare au obliga1ia de a dispune măsurile impuse de prevederile
art. 85 alin. (10) – (14) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Președin1ii birourilor electorale ale sec1iilor de votare vor dispune măsurile necesare, astfel
încât, la ora 21.00 din data de 6 decembrie 2020, urna specială să se afle în localul de vot.

Art. 5. — Prezenta decizie se aduce la cunoștin1ă publică prin afișare pe pagina de internet a
Biroului Electoral Central.

PREȘEDINTE,
Judecător Maricela Cobzariu
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BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA SENATULUI
ȘI A CAMEREI DEPUTA�ILOR DIN ANUL 2020 nr. 45

din 31 octombrie 2020

privind aplicarea dispozi/iilor art. 84 alin. (3) lit. e) și alin. (4) lit. a)
ultima teză din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului

și a Camerei Deputa/ilor, precum și pentru organizarea și func/ionarea
Autorită/ii Electorale Permanente

Având în vedere prevederile art. 84 alin. (3) lit. e) și alin. (4) lit. a) ultima teză, precum și ale
art. 110 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa1ilor, precum și
pentru organizarea și func1ionarea Autorită1ii Electorale Permanente, cu modificările și completările
ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin
coresponden1ă, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
și a Camerei Deputa1ilor, precum și pentru organizarea și func1ionarea Autorită1ii Electorale
Permanente, așa cum au fost modificate prin Legea nr. 148/2019, potrivit cărora „alegătorul pentru
care biroul electoral pentru votul prin coresponden#ă a înregistrat primirea plicului exterior [...] nu își poate
exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul sec#iei de votare”,

1inând cont de prevederile art. 3 lit. e) și h), art. 5 alin. (6) lit. c) și f), art. 15 alin. (3) lit. a),
alin. (4) și (5), art. 27 – 29 din Normele metodologice privind func1ionarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezen1ei la vot și de prevenire a votului ilegal, selec1ia, desemnarea și atribu1iile
operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sec1iilor de votare, verificarea corela1iilor din
procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condi1iile de înregistrare
audiovideo a opera1iunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale sec1iilor de votare
pentru numărarea voturilor, aprobată prin Hotărârea Autorită1ii Electorale Permanente nr. 36/2019,
cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice,

întrucât, potrivit art. 27 alin. (1) lit. h) și 28 alin. (1) lit. g) raportat la art. 15 alin. (5) din Normele
metodologice, Sistemul informatic de monitorizare a prezen1ei la vot și de prevenire a votului
ilegal – SIMPV semnalează cazurile în care alegătorii figurează că au votat prin coresponden1ă, pe
baza listei alegătorilor prin coresponden1ă ale căror plicuri exterioare au fost scanate înaintea datei-
limită prevăzute de lege,

observând și faptul că prevederile art. 84 alin. (4) lit. a) ultima teză din Legea nr. 208/2015, cu
modificările și completările ulterioare, trebuie aplicate prin raportare la art. 3 alin. (3) din Legea
nr. 288/2015, așa cum rezultă mutatis mutandis și din paragrafele nr. 63 și 64 din Decizia Cur1ii
Constitu1ionale nr. 799/2015 referitoare la obiec1ia de neconstitu1ionalitate a dispozi1iilor Legii
privind votul prin coresponden1ă, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului și a Camerei Deputa1ilor, precum și pentru organizarea și func1ionarea
Autorită1ii Electorale Permanente,

observând că, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din Normele metodologice,
Ministerul Afacerilor Interne are acces on-line la notificările furnizate de SIMPV privind cazurile
în care un alegător figurează că ar fi votat de mai multe ori, văzând că prevederile art. 42 alin. (3)
din Normele metodologice instituie obliga1ia înaintării de îndată, către organele de poli1ie, a
declara1iilor alegătorilor care figurează în SIMPV că și-au mai exercitat dreptul de vot la același
scrutin, indiferent de modul în care au fost consemnate,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,
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BIROUL ELECTORAL CENTRAL decide:

Art. 1. — (1) În cazul în care Sistemul informatic de monitorizare a prezen1ei la vot și de
prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, semnalează, la o sec1ie de votare din 1ară,
faptul că alegătorul care s-a prezentat la vot figurează deja în SIMPV, președintele biroului electoral
al sec1iei de votare va lua următoarele măsuri:

a) informează alegătorul că SIMPV a semnalat faptul că s-a mai prezentat la vot la același
scrutin;

b) aduce la cunoștin1a alegătorului prevederile art. 387 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora fapta unei persoane
care votează de două sau mai multe ori constituie infrac1iunea de fraudă la vot care se pedepsește
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi;

c) în cazul în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-și exercita dreptul de vot, chiar și după
ce i s-au făcut precizările de la lit. a) și b), președintele biroului electoral al sec1iei de votare va
contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispozi1ie de Serviciul de Telecomunica1ii
Speciale, președintele biroului electoral al sec1iei de votare unde alegătorul figurează deja înscris
în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de
identificare din listele electorale;

d) în situa1ia în care sec1ia indicată în mesaj este o sec1ie de votare din străinătate, care este deja
închisă (în afara orarului de votare, între orele 7,00 și 21.00), sau o sec1ie de votare din 1ară unde
votarea s-a încheiat, operatorul Centrului de preluare a apelurilor îi va comunica acest lucru
președintelui biroului electoral al sec1iei de votare, iar acesta va permite alegătorului să își exercite
dreptul de vot;

e) în situa1ia în care sec1ia de votare respectivă este deschisă inclusiv în situa1iile prevăzute la
art. 88 alin. (2) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, i se va face
legătura și va solicita președintelui biroului electoral al sec1iei de votare cu care i s-a făcut legătura
să îi confirme dacă alegătorul pentru care s-a primit mesajul că figurează deja în SIMPV, a semnat
în lista electorală permanentă sau suplimentară, după caz.

(2) În cazul în care președintele biroului electoral al sec1iei de votare apelate infirmă existen1a
unei semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, se va permite exercitarea
dreptului de vot.

(3) În cazul în care președintele biroului electoral al sec1iei de votare apelate confirmă existen1a
unei semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, i se va permite să voteze după ce
va completa și semna, împreună cu președintele biroului electoral al sec1iei de votare și operatorul
de calculator din sec1ie, procesul-verbal al cărui formular este prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Art. 2. — (1) în cazul în care SIMPV semnalează, la o sec1ie de votare din străinătate, faptul că
alegătorul care s-a prezentat la vot figurează deja în SIMPV, președintele biroului electoral al sec1iei
de votare va lua următoarele măsuri:

a) informează alegătorul că SIMPV a semnalat faptul că s-a mai prezentat la vot la același
scrutin;

b) aduce la cunoștin1a alegătorului prevederile art. 387 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora fapta unei persoane
care votează de două sau mai multe ori constituie infrac1iunea de fraudă la vot care se pedepsește
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi;

c) în cazul în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-și exercita dreptul de vot, chiar și după
ce i s-au făcut precizările de la lit. a) și b), președintele biroului electoral al sec1iei de votare din
străinătate va apela un număr de telefon fix comunicat de Serviciul de Telecomunica1ii Speciale și
va solicita să i se facă legătura cu președintele biroului electoral al sec1iei de votare men1ionate în
mesaj;

d) în situa1ia în care sec1ia de votare respectivă este închisă, operatorul Centrului de preluare
a apelurilor îi va comunica acest lucru președintelui biroului electoral al sec1iei de votare din
străinătate, iar acesta va permite alegătorului să își exercite dreptul de vot;

e) în situa1ia în care sec1ia de votare respectivă este deschisă i se va face legătura și va solicita
președintelui biroului electoral al sec1iei de votare cu care i s-a făcut legătura să îi confirme dacă
alegătorul pentru care s-a primit mesajul că figurează deja în SIMPV a semnat în lista electorală
permanentă sau suplimentară, după caz.
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(2) În cazul în care președintele biroului electoral al sec1iei de votare apelate infirmă existen1a
unei semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, se va permite exercitarea
dreptului de vot.

(3) În cazul în care președintele biroului electoral al sec1iei de votare apelate confirmă existen1a
unei semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, i se va permite să voteze după ce
va completa și semna, împreună cu președintele biroului electoral al sec1iei de votare și operatorul
de calculator sau membrul care îndeplinește acest rol, procesul-verbal al cărui formular este
prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Art. 3. — Procesul-verbal prevăzut la art. 1 alin. (3) se înaintează, de îndată, organelor de poli1ie
de către președintele biroului electoral al sec1iei de votare.

Art. 4. — Prevederile art. 84 alin. (4) lit. a) ultima teză din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputa1ilor, precum și pentru organizarea și func1ionarea Autorită1ii
Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai în cazul
alegătorilor pentru care biroul electoral pentru votul prin coresponden1ă sau biroul electoral al
sec1iei de votare din străinătate cu atribu1ii privind votul prin coresponden1ă a înregistrat primirea
plicurilor exterioare.

Art. 5. — Prezenta decizie se aduce la cunoștin1ă publică prin afișare pe pagina de internet a
Biroului Electoral Central.

PREȘEDINTE,
Judecător Maricela Cobzariu

ANEXĂ
Proces-verbal

Localitatea:..............................................
Statul:........................*)
Sec1ia de votare nr. ................................

Subsemnatul ........................................................................................................................ domiciliat
în ...............................................................................................................................................................
având CNP ...................................................................................................., deși mi s-a adus la

cunoștin1ă că SIMPV a semnalat împrejurarea că am mai fost înscris ca alegător care și-a exercitat
dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputa1ilor din anul 2020, precum și că fapta unei
persoane care votează de două sau mai multe ori constituie infrac/iunea de fraudă la vot prevăzută
de art. 387 alin. (1) lit. b) din Codul Penal și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă și interzicerea exercitării unor drepturi, solicit exercitarea dreptului de vot, întrucât nu am
mai votat la alegerile pentru Senat și Camera Deputa1ilor din anul 2020.

Data Semnătura alegătorului
............................................. .................................................

VĂZUT
Președintele biroului electoral Operatorul de calculator

al sec1iei de votare al sec1iei de votare
.................................................... .....................................................
(numele, prenumele și semnătura) (numele, prenumele și semnătura)

*) Se va completa în cazul sec#iilor de votare din străinătate.
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DECIZIA
BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA SENATULUI
ȘI A CAMEREI DEPUTA�ILOR DIN ANUL 2020 nr. 61

din 6 noiembrie 2020

privind normele tehnice de completare și verificare, precum și circuitul
proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile

pentru Senat și Camera Deputa/ilor din anul 2020
Având în vedere dispozi1iile art. 14 alin. (1) lit. f) și j), alin. (3) lit. d) și e), art. 18 lit. f), j) și h),

art. 92 alin. (2) — (13), art. 93 alin. (1 ) — (3), (9) — ( 12), art. 94 alin. (1) și art. 95 alin. (l) — (3) din
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa1ilor, precum și pentru
organizarea și func1ionarea Autorită1ii Electorale Permanente, cu modificările și completările
ulterioare,

1inând cont de prevederile art. 9 lit. e) și art. 17 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin
coresponden1ă, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
și a Camerei Deputa1ilor, precum și pentru organizarea și func1ionarea Autorită1ii Electorale
Permanente, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Autorită1ii Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea
modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat
și Camera Deputa1ilor, cu modificările și completările ulterioare,

văzând prevederile Normelor metodologice privind func1ionarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezen1ei la vot și de prevenire a votului ilegal, selec1ia, desemnarea și atribu1iile
operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sec1iilor de votare, verificarea corela1iilor din
procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condi1iile de înregistrare
audiovideo a opera1iunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale sec1iilor de votare
pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorită1ii Electorale Permanente nr. 36/2019,
cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozi1iilor art. 12 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare,

BIROUL ELECTORAL CENTRAL decide:

Art. 1. — (1) După numărarea voturilor, președintele biroului electoral al sec1iei de votare
încheie separat, pentru Senat, precum și pentru Camera Deputa1ilor, câte un proces-verbal privind
consemnarea rezultatului votării, în două exemplare originale.

(2) Procesele-verbale men1ionate la alin. (1) vor fi semnate olograf de către membrii biroului
electoral al sec1iei de votare, pe fiecare pagină, cu respectarea condi1iei 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 și vor purta ștampila de control a sec1iei de votare.

(3) Pe fiecare pagină a copiilor proceselor-verbale eliberate conform art. 18 lit. h) din Legea
nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, se va înscrie men1iunea „Copie certificată”
înso1ită de semnătura președintelui biroului electoral al sec1iei de votare, lângă care se va aplica
ștampila de control a sec1iei de votare.

Art. 2. — La încheierea proceselor-verbale men1ionate la art. 1 alin. (1) din prezenta decizie,
președintele biroului electoral al sec1iei de votare:
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a) va asigura verificarea electronică a datelor care urmează a fi consemnate în procesele-verbale
de către operatorul de calculator al biroului electoral al sec1iei de votare; verificarea electronică a
datelor care urmează a fi consemnate în procesele-verbale se va realiza cu sprijinul operatorului de
calculator al biroului electoral al sec1iei de votare prin înscrierea acestora în aplica1ia informatică
care asigură îndeplinirea func1ionalită1ilor prevăzute la art. 3 lit. n) și o) din Normele metodologice
privind func1ionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezen1ei la vot și de prevenire a
votului ilegal, selec1ia, desemnarea și atribu1iile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale
sec1iilor de votare, verificarea corela1iilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării,
precum și condi1iile de înregistrare audiovideo a opera1iunilor efectuate de către membrii birourilor
electorale ale sec1iilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorită1ii
Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, instalată pe terminalul
informatic (tableta) pus la dispozi1ie de către Serviciul de Telecomunica1ii Speciale; aplica1ia
informatică men1ionată va semnala eventualele erori sau neconcordan1e care trebuie
corectate/remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale conform legii;

b) se va asigura că numărul de alegători înscriși în listele electorale, respectiv al alegătorilor care
s-au prezentat la urne, atât cel total cât și cel din fiecare tip de listă electorală în parte, este identic
în toate procesele-verbale întocmite pentru alegerea Senatului, respectiv pentru alegerea Camerei
Deputa1ilor;

c) va verifica dacă denumirile partidelor politice, alian1elor politice, alian1elor electorale și ale
organiza1iilor cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale care participă la alegeri, precum și
numele și prenumele candida1ilor independen1i, înscrise în machetele personalizate ale proceselor-
verbale corespund cu cele înscrise în buletinele de vot utilizate în sec1ia de votare;

d) va asigura înscrierea corectă în procesele-verbale a voturilor valabil exprimate pentru fiecare
partid politic, alian1a politică, alian1ă electorală, organiza1ie a cetă1enilor apar1inând minorită1ilor
na1ionale și candidat independent, în conformitate cu rezultatele numărării voturilor, precum și a
totalizării acestora;

e) după confirmarea corela1iilor atât în aplica1ie, cât și în procesul-verbal și după realizarea
ac1iunilor de verificare de la lit. a) – d) și semnarea de către membrii biroului electoral al sec1iei de
votare a proceselor-verbale completate în sec1ia de votare, președintele biroului electoral al sec1iei
de votare va asigura încărcarea în Sistemul informatic de monitorizare a prezen1ei la vot și de
prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, atât a fotografiilor celor două procese-
verbale, cât și a datelor înscrise în aplica1ia informatică de verificare a corela1iilor;

f) în cazul în care nu se pot confirma corela1iile prevăzute la lit. e), respectiv ,,cheile legale de
control”, președintele biroului electoral al sec1iei de votare va întocmi procesele-verbale în baza
datelor rezultate prin aplicarea prevederilor art. 92 alin. (2) – (13) din Legea nr. 208/2015, cu
modificările și completările ulterioare, va men1iona motivele ce au condus la această situa1ie la pct. j)
din procesul-verbal și va asigura încărcarea în SIMPV a fotografiilor celor două procese-verbale.

Art. 3. — (1) După efectuarea opera1iunilor prevăzute la art. 1 și 2, președintele biroului
electoral al sec1iei de votare va asigura întocmirea a câte unui dosar distinct, pentru Senat și pentru
Camera Deputa1ilor, care va con1ine cele două exemplare originale ale proceselor-verbale,
întâmpinările și contesta1iile privitoare la opera1iunile electorale ale biroului electoral al sec1iei de
votare, buletinele de vot nule, conform art. 92 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare, voturile albe, conform art. 92 alin. (13) din aceeași lege, buletinele de vot
contestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor, precum și listele
electorale utilizate în cadrul sec1iei de votare, îndosariate pe tipuri de liste. Dosarele se sigilează prin
aplicarea unei benzi de hârtie care se semnează de președintele biroului electoral al sec1iei de votare
și de către ceilal1i membri, pe care se aplică ștampila de control a sec1iei de votare. Dosarele vor fi
etichetate corespunzător, prin înscrierea numărului sec1iei de votare, a denumirii localită1ii și a
tipului de scrutin, respectiv alegerea Senatului sau a Camerei Deputa1ilor, după caz.

(2) Materialele prevăzute la alin. (1), împreună cu sacii con1inând buletinele de vot întrebuin1ate
și necontestate, precum și sacii con1inând buletinele de vot neîntrebuin1ate și anulate, conform art. 84
alin. (9) și art. 92 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, se
transportă sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne și se predau biroului
electoral de circumscrip1ie sau oficiului electoral, după caz, de către președintele biroului electoral
al sec1iei de votare și loc1iitorul acestuia, înso1i1i, la cerere, de către al1i membri ai biroului electoral
al sec1iei de votare, candida1i și persoane acreditate.

(3) Președin1ii birourilor electorale ale sec1iilor de votare din străinătate vor asigura
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transmiterea, prin mijloace electronice, a proceselor-verbale întocmite și semnate de către membrii
prezen1i, înso1ite de contesta1iile primite, la biroul electoral al circumscrip1iei electorale pentru
cetă1enii români cu domiciliul sau reședin1a în afara 1ării. Exactitatea datelor din aceste procese-
verbale va fi confirmată telefonic președintelui sau loc1iitorului biroului electoral de circumscrip1ie,
care va contrasemna și va ștampila documentele primite.

Art. 4. — (1) Birourile electorale de circumscrip1ie și oficiile electorale verifică cu suportul
statisticienilor și al personalului tehnic auxiliar al acestora, la sediile acestora, exemplarele originale
ale proceselor-verbale pe suport hârtie întocmite la nivelul sec1iilor de votare, precum și
concordan1a datelor înscrise în acestea cu datele încărcate în SIMPV, în vederea asigurării coeren1ei
și a completării corecte a acestora.

(2) Verificarea men1ionată la alin. (1) trebuie să asigure:
a) respectarea cheilor de control, înscrise în procesele-verbale, precum și analiza eventualelor

neconcordan1e;
b) ca numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, respectiv cel al alegătorilor prezen1i la

urne, atât cel total, cât și cel din fiecare tip de listă electorală în parte să fie identic în cele două
tipuri de procese-verbale întocmite la o sec1ie de votare, pentru alegerea Senatului, respectiv pentru
alegerea Camerei Deputa1ilor.

(3) Verificarea proceselor-verbale pe suport hârtie se realizează, pentru sec1iile de votare din
1ară, în prezen1a președin1ilor birourilor electorale ale sec1iilor de votare, a membrilor biroului
electoral al sec1iei de votare, a candida1ilor și a persoanelor acreditate, care îi înso1esc.

(4) Eventualele neconcordan1e între datele înscrise în exemplarele originale ale proceselor-
verbale privind consemnarea rezultatelor votării pe suport hârtie sau între datele înscrise în
procesele-verbale și datele încărcate în SIMPV se vor rezolva de către birourile electorale de
circumscrip1ie și oficiile electorale, la sediile acestora, pe baza documentelor din dosarele prevăzute
la art. 3 alin. (1). Pentru sec1iile de votare din străinătate, eventualele neconcordan1e vor fi transmise
prin mijloace electronice președintelui biroului electoral al sec1iei de votare, care, în prezen1a a cel
pu1in al1i doi membri, le va rezolva pe baza materialelor utilizate în procesul electoral și va retrimite
procesele-verbale prin mijloace electronice.

(5) Corec1iile neconcordan1elor prevăzute la alin. (4) vor fi realizate pe baza deciziei biroului
electoral de circumscrip1ie sau a oficiului electoral, după caz. În cazul proceselor-verbale pe suport
hârtie, acestea se vor certifica prin semnătura președintelui biroului electoral al sec1iei de votare și
prin aplicarea ștampilei de control a biroului electoral al sec1iei de votare.

(6) Birourile electorale de circumscrip1ie sau oficiile electorale, după caz, vor verifica dacă
eventualele corec1ii au fost realizate în conformitate cu prevederile alin. (4) și (5) pe ambele
exemplare ale proceselor-verbale pe suport hârtie și vor atesta verificarea acestora și respectarea
condi1iilor prevăzute la alin. (1), prin semnarea de către președintele biroului electoral de
circumscrip1ie sau al oficiului electoral, după caz, a proceselor-verbale în partea dreaptă sus.

(7) Erorile materiale identificate de birourile electorale de circumscrip1ie și oficiile electorale
cu privire la cifrele care atestă voturile valabil exprimate ob1inute de partidele politice, alian1ele
politice, alian1ele electorale, organiza1iile cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale și candida1ii
independen1i, în cadrul procedurii de verificare prevăzute la alin. (1) și (2), se corectează, la cerere
sau din oficiu, pe baza deciziilor adoptate în acest sens.

(8) Pot fi făcute alte corec1ii ale cifrelor care atestă voturile valabil exprimate ob1inute de
partidele politice, alian1ele politice, alian1ele electorale, organiza1iile cetă1enilor apar1inând
minorită1ilor na1ionale și candida1ii independen1i numai ca urmare a deciziilor biroului electoral de
circumscrip1ie și ale oficiilor electorale prin care sunt solu1ionate contesta1ii referitoare la
valabilitatea unor voturi exprimate. În acest caz, corec1iile pe procesele-verbale pe suport hârtie se
realizează de către președintele biroului electoral de circumscrip1ie sau al oficiului electoral, după
caz, acestea fiind certificate prin semnătură și prin aplicarea ștampilei biroului electoral de
circumscrip1ie sau al oficiului electoral.

(9) Corec1iile cifrelor care atestă voturile valabil exprimate ob1inute de partidele politice,
alian1ele politice, alian1ele electorale, organiza1iile cetă1enilor apar1inând minorită1ilor na1ionale și
candida1ii independen1i, altele decât cele prevăzute la alin. (7) și (8), pot fi efectuate numai în baza
unei decizii a Biroului Electoral Central, adoptate în baza art. 12 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 208/2015,
cu modificările și completările ulterioare.

(10) Este interzis să se efectueze orice corec1ii ale datelor cuprinse la pct. a — h) din procesele-
verbale pe suport hârtie, în lipsa unor decizii ale biroului electoral de circumscrip1ie, ale oficiului
electoral sau ale Biroului Electoral Central, adoptate conform alin. (7) — (9).
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Art. 5. — (1) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale sec1iilor de votare organizate
în străinătate, semnate de către președinte și de către membrii prezen1i, înso1ite de contesta1ii, vor
fi transmise prin mijloace electronice la Biroul electoral de circumscrip1ie nr. 43 pentru cetă1enii
români cu domiciliul sau reședin1a în afara 1ării, de către președintele biroului electoral.

(2) Exactitatea datelor din procesele-verbale prevăzute la alin. (1) va fi confirmată telefonic de
către președintele biroului electoral al sec1iei de votare din străinătate președintelui biroului
electoral de circumscrip1ie nr. 43 pentru cetă1enii români cu domiciliul sau reședin1a în afara 1ării
sau loc1iitorului acestuia, care va contrasemna și va ștampila documentele primite. Procesele-
verbale contrasemnate vor intra în centralizarea rezultatelor votării.

(3) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (1), întocmite de birourile electorale ale sec1iilor de
votare din străinătate, vor fi transmise în 1ară și predate, prin grija Ministerului Afacerilor Externe,
Biroului electoral de circumscrip1ie nr. 43 pentru cetă1enii români cu domiciliul sau reședin1a în
afara 1ării, iar, în cazul în care acesta și-a încetat activitatea, Tribunalului București.

Art. 6. — (1) Dacă nu se confirmă corela1iile în aplica1ia informatică men1ionată la art. 2 lit. a),
președintele biroului electoral al sec1iei de votare va lua măsuri de reverificare a datelor și de
corectare a acestora.

(2) Dacă în momentul consemnării rezultatului votării nu se pot finaliza opera1iunile de
înscriere a datelor în aplica1ia informatică men1ionată la art. 2 lit. a), întrucât, chiar și după
reverificări, cheile de validare nu sunt respectate, președintele biroului electoral al sec1iei de votare
trebuie să apeleze numărul unic al centrului de suport tehnic de unde va fi redirec1ionat către
statisticienii din cadrul aparatului tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscrip1ie sau al
oficiului electoral.

(3) Dacă după efectuarea opera1iunilor prevăzute de alin. (1) și (2) cheile de validare nu sunt
respectate, președintele biroului electoral al sec1iei de votare va asigura încărcarea în SIMPV numai
a fotografiei procesului-verbal.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), precum și în situa1ia în care nu se poate finaliza încărcarea în
SIMPV a datelor înscrise în aplica1ia instalată pe terminalul informatic (tableta), acestea vor fi
corectate și/sau încărcate în SIMPV de președintele biroului electoral al sec1iei de votare, cu
asisten1a operatorului de calculator, numai în baza deciziei biroului electoral de circumscrip1ie
jude1eană sau a oficiului electoral, după caz, la sediul acestuia. În acest caz, la sediul biroului
electoral de circumscrip1ie jude1eană sau al oficiului electoral, după caz, se vor deplasa, în mod
obligatoriu, președintele biroului electoral al sec1iei de votare, loc1iitorul acestuia, precum și
operatorul de calculator.

(5) În cazul sec1iilor de votare din străinătate, corectarea și introducerea datelor în SIMPV pe
baza deciziei biroului electoral de circumscrip1ie se vor face de către președintele biroului electoral
al sec1iei de votare din străinătate.

(6) În cazul în care la sediul biroului electoral de circumscrip1ie sau al oficiului electoral se
identifică neconcordan1e ale datelor încărcate în SIMPV cu cele corect înscrise pe procesele-verbale
pe suport hârtie, corec1iile datelor se realizează numai pe baza deciziei biroului electoral de
circumscrip1ie sau a oficiului electoral, după caz.

Art. 7. — (1) Oficiile electorale solu1ionează contesta1iile privind opera1iunile birourilor electorale
ale sec1iilor de votare, totalizează rezultatul alegerilor pentru Senat, respectiv pentru Camera
Deputa1ilor, conform proceselor-verbale primite de la birourile electorale ale sec1iilor de votare din
subordine, și transmit rezultatele către Biroul Electoral de Circumscrip1ie al Municipiului București.

(2) Procesele-verbale privind consemnarea rezultatului votului prin coresponden1ă la alegerea
Senatului și Camerei Deputa1ilor, întocmite de biroul electoral pentru votul prin coresponden1ă
sau biroul electoral al sec1iei de votare din străinătate, după caz, se semnează de președinte, de
loc1iitorul acestuia, precum și de membrii biroului electoral, vor purta ștampila de control a acestuia
și se vor înainta Biroului electoral de circumscrip1ie nr. 43 pentru cetă1enii români cu domiciliul sau
reședin1a în afara 1ării, în cel mult 24 de ore de la data votării conform art. 17 alin. (2) din Legea
nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. — După primirea dosarelor prevăzute la art. 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare și solu1ionarea tuturor contesta1iilor privind opera1iunile birourilor electorale
ale sec1iilor de votare sau ale oficiilor electorale, după caz, biroul electoral de circumscrip1ie încheie,
separat pentru Senat și pentru Camera Deputa1ilor, câte un proces-verbal cuprinzând totalizarea
voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, organiza1ie a cetă1enilor apar1inând
minorită1ilor na1ionale, alian1ă politică, alian1ă electorală și candidat independent, pe care îl înaintează
Biroului Electoral Central în termen de 24 de ore de la data încheierii.
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Art. 9. — Procesele-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor
și atribuirea mandatelor de senator și de deputat, întocmite de către birourile electorale de
circumscrip1ie, în câte un exemplar original, împreună cu întâmpinările, contesta1iile și procesele-
verbale primite de la birourile electorale ale sec1iilor de votare și de la oficiile electorale, după caz,
formând un dosar, încheiat, sigilat, ștampilat și semnat de membrii biroului electoral, se înaintează,
de către președintele biroului electoral de circumscrip1ie sau loc1iitorul acestuia, sub paza
personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, la Biroul Electoral Central, în termen de
cel mult 48 de ore de la primirea comunicării Biroului Electoral Central referitoare la desfășurarea,
pe circumscrip1ii electorale, a mandatelor repartizate centralizat la nivel na1ional.

Art. 10. — Se aprobă modelul deciziei privind efectuarea de corec1ii ale datelor înscrise în procesele-
verbale și/sau în SIMPV, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 11. — Prezenta decizie se aduce la cunoștin1ă publică prin afișare pe pagina de internet a
Biroului Electoral Central.

PREȘEDINTE,
Judecător Maricela Cobzariu

Anexă

Modelul deciziei privind efectuarea de corec/ii ale datelor înscrise
în procesele-verbale și/sau în SIMPV

DECIZIE
privind efectuarea de corec1ii ale datelor din procesul-verbal privind consemnarea

rezultatelor votării pentru ............................................1 sec1ia de votare nr ...........................
din localitatea ...................................................................................

În urma verificării documenta1iei prezentate de președintele biroului electoral al sec1iei de
votare, dl/dna .........................................................................................................................................,

precum și a explica1iilor furnizate de echipa de verificare, s-au constatat neconcordan1e/erori
ale datelor înscrise în procesele-verbale și/sau în SIMPV pentru alegerea ................................1, urmând
a fi efectuate corec1ii după cum urmează:

a
Numărul total al alegătorilor prevăzu1i în
listele electorale existente în sec1ia de votare
(pct. a = pct. al + pct. a2 + pct. a3), din care:

Constatări
neconcordan1e2

Solicitări
de modificare3

Explica1ii
pe scurt

al - Numărul total al alegătorilor potrivit listei
electorale permanente (pct. al > pct. bl)

a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei
electorale suplimentare (pct. a2 > pct. b2)

a3 - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora
s-a folosit urna specială (pct. a3 > pct. b3)

b
Numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, înscriși în listele electorale
existente în sec1ia de votare (pct. b = pct. bl
+ pct. b2 + pct. b3), din care:

bl
- Numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, înscriși în lista electorală
permanentă

b2
- Numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, înscriși în lista electorală
suplimentară

b3
- Numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit
urna specială

c Numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥
pct. d + pct. e + pct. f + pct. g)
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h. Numărul voturilor valabil exprimate ob1inute de fiecare listă de candida1i și candidat
independent*):

d Numărul buletinelor de vot neîntrebuin1ate
și anulate

e
Numărul total al voturilor valabil exprimate
(pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e =
Suma voturilor valabil exprimate la pct. h)

f Numărul voturilor nule

g Numărul voturilor albe (buletine de vot pe
care nu s-a aplicat ștampila „VOTAT”)

Nr.
crt.

Denumirea partidelor
politice, a organiza1iilor
cetă1enilor apar1inând
minorită1ilor na1ionale,
a alian1elor politice, a

alian1elor electorale sau
prenumele și numele

candida1ilor
independen1i

Numărul voturilor
valabil exprimate

ob1inute

Constatări
neconcordan1e2

Solicitări de
modificare3

Explica1ii
pe scurt

1

2

3

4

5

NOTE:
....................................................4

1 Se înscrie, după caz, „Senatului” sau „Camerei Deputa1ilor”.
2 În cazul rubricilor unde se constată neconcordan1e se înscriu datele incorect men1ionate în procesul-verbal.
3 În cazul rubricilor unde se constată neconcordan1e se înscriu datele corecte care trebuie înscrise în procesul-
verbal.
4 Se semnează de către membrii oficiului electoral sau ai biroului electoral de circumscrip1ie, în condi1iile
legii.
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DECIZIA
BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA SENATULUI
ȘI A CAMEREI DEPUTA�ILOR DIN ANUL 2020 nr. 79

din 21 noiembrie 2020

privind preluarea, transportul, paza și predarea materialelor necesare
votării de către birourile electorale ale sec/iilor de votare din /ară

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) lit. g), j) și alin. (3) lit. c), art. 18 lit. a), b), f) și g),
art. 80 alin. (3) și (4), art. 81 alin. (3) – (5), (7), art. 84 alin. (9), art. 92 alin. (2), (11) și (13), art. 93 alin. (9) –
(11), din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa1ilor, precum și pentru
organizarea și func1ionarea Autorită1ii Electorale Permanente, cu modificările și completările
ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 2 alin. (2) și (5) lit. e) din Hotărârea nr. 754/2020 privind
stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și
Camera Deputa1ilor din anul 2020,

1inând cont de prevederile deciziilor Biroului Electoral Central nr. 45/31.10.2010 și nr.
61/6.11.2020,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,

BIROUL ELECTORAL CENTRAL decide:

Art. 1. – (1) În data de 5 decembrie 2020, președin1ii birourilor electorale ale sec1iilor de votare
din 1ară împreună cu loc1iitorii acestora primesc, pe bază de proces- verbal, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta decizie, următoarele:

a) un exemplar al listei electorale permanente;
b) buletinele de vot pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputa1ilor;
c) ștampila de control a sec1iei de votare;
d) ștampilele cu men1iunea „VOTAT”;
e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
f) formularele listei electorale suplimentare;
g) formularele extrasului din listele electorale;
h) formularele necesare pentru consemnarea situa1iilor semnalate de Sistemul informatic pentru

monitorizarea prezen1ei la vot și prevenirea votului ilegal, precum și tipizatele procesului-verbal
prevăzut de Decizia Biroului Electoral Central nr. 45/2020 privind aplicarea dispozi1iilor art. 84
alin. (3) lit. e) și alin. (4) lit. a) ultima teză din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a
Camerei Deputa1ilor, precum și pentru organizarea și func1ionarea Autorită1ii Electorale
Permanente;

i) timbre autocolante;
j) tuș de culoare albastră și tușiere;
k) două buletine de vot, câte unul pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputa1ilor, anulate

de către președintele biroului electoral de circumscrip1ie, pe care le vor afișa într-un loc vizibil, în
ziua premergătoare alegerilor;

l) ecusoanele membrilor biroului electoral al sec1iei de votare, ale căror rubrici vor fi completate
de către aceștia;

m) broșuri con1inând legisla1ia aplicabilă, precum și, dacă este cazul, circulare și decizii ale
birourilor electorale ierarhic superioare.
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(2) Președin1ii birourilor electorale ale sec1iilor de votare, împreună cu loc1iitorii acestora, primesc de
la primari și materiale de papetărie necesare desfășurării procesului de votare, precum pixuri albastre și
coli albe de hârtie, bandă adezivă, dosare plic, dosare cu șină, plicuri c4, b4, agrafe, marker permanent,
lipici lichid, cutter sau foarfece, sfoară, riglă, buretieră și saci de plastic rezisten1i.

(3) Pe lângă materialele prevăzute la alin. (1) și (2), președin1ii birourilor electorale ale sec1iilor
de votare, împreună cu loc1iitorii acestora, primesc, prin intermediul primarilor, materialele de
protec1ie sanitară destinate uzului membrilor birourilor electorale ale sec1iilor de votare și
operatorilor de calculator ai acestora.

(4) Transportul în localul de vot al materialelor prevăzute la alin. (1) – (3) este înso1it de
președin1ii birourilor electorale ale sec1iilor de votare și loc1iitorii acestora, sub paza personalului
structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

(5) Primarii asigură mijloacele de transport, sprijinul logistic și personalul tehnic auxiliar
necesar realizării opera1iunii prevăzute la alin. (4).

Art. 2. – (1) Președintele biroului electoral al sec1iei de votare și ceilal1i membri ai biroului
electoral al sec1iei de votare trebuie să fie prezen1i în localul de vot, în ajunul zilei alegerilor, între
orele 18,00 și 20,00, fiind obliga1i să verifice materialele prevăzute la art. 1.

(2) Înainte de a pleca din localul de vot, președintele biroului electoral al sec1iei de votare
realizează următoarele opera1iuni:

a) semnează benzi de hârtie pe care le va folosi ulterior pentru sigilarea localului de vot și aplică
ștampila de control pe acestea;

b) introduce ștampila de control într-un plic pe care îl sigilează și îl lasă în localul de vot;
c) aplică lipici pe benzile de hârtie prevăzute la lit. a), pe partea albă a acestora, pe care apoi le

lipește pe deschizăturile principale ale ferestrelor și ușilor din localul de vot.
(3) Este interzisă părăsirea localului de vot cu oricare dintre materialele prevăzute la art. 1

alin. (1) lit. a) – k).
(4) Este interzisă desigilarea și deschiderea pachetelor ce con1in buletinele de vot în preziua

votării.
Art. 3. – (1) După încheierea procesului de votare, completarea proceselor-verbale privind

consemnarea rezultatelor votării pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputa1ilor, și încărcarea
în Sistemul informatic de monitorizare a prezen1ei la vot și de prevenire a votului ilegal, atât a
fotografiilor celor două procese-verbale, cât și a datelor înscrise în aplica1ia informatică de verificare
a corela1iilor, conform Deciziei Biroului Electoral Central nr. 61/2020, președintele biroului electoral
al sec1iei de votare, cu sprijinul celorlal1i membri ai biroului electoral al sec1iei de votare întocmește
câte un dosar distinct, pentru Senat și pentru Camera Deputa1ilor.

(2) Dosarul privind alegerea Senatului va con1ine, în ordine, următoarele materiale:
a) două exemplare originale ale procesului-verbal privind consemnarea rezultatului votării

pentru Senat;
b) buletinele de vot nule pentru Senat, conform art. 92 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu

modificările și completările ulterioare;
c) voturile albe pentru Senat, conform art. 92 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările

și completările ulterioare;
d) buletinele de vot contestate pentru Senat;
e) formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor pentru alegerea Senatului;
f) întâmpinările și contesta1iile privitoare la opera1iunile electorale ale biroului electoral al

sec1iei de votare;
g listele electorale utilizate în cadrul sec1iei de votare, ordonate pe tipuri de liste, respectiv

listele electorale permanente, listele electorale suplimentare și extrasele din listele electorale;
h) formularele utilizate pentru consemnarea situa1iilor semnalate de Sistemul informatic pentru

monitorizarea prezen1ei la vot și prevenirea votului ilegal.
(3) Dosarul privind alegerea Camerei Deputa1ilor va con1ine:
a) două exemplare originale ale procesului-verbal privind consemnarea rezultatului votării

pentru Camera Deputa1ilor;
b) buletinele de vot nule pentru Camera Deputa1ilor, conform art. 92 alin. (11) din Legea

nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare;
c) voturile albe pentru Camera Deputa1ilor, conform art. 92 alin. (13) din Legea nr. 208/2015,

cu modificările și completările ulterioare;
d) buletinele de vot contestate pentru Camera Deputa1ilor;
e) formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor pentru alegerea Camerei

Deputa1ilor.
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(4) Dosarele prevăzute la alin. (1) se sigilează de către președintele biroului electoral al sec1iei
de votare prin aplicarea unei benzi de hârtie, după cum urmează:

a) semnează o bandă de hârtie împreună cu ceilal1i membri și aplică ștampila de control pe
aceasta;

b) aplică bandă adezivă transparentă sau lipici pe banda de hârtie prevăzută la lit. a) pe care
apoi o lipește de dosar, astfel încât semnăturile și ștampila de control să rămână vizibile, iar banda
de hârtie să nu se deterioreze pe parcursul transportului.

(5) Dosarele vor fi etichetate corespunzător, prin înscrierea numărului sec1iei de votare, a
denumirii localită1ii și a tipului de scrutin, respectiv alegerea Senatului sau a Camerei Deputa1ilor,
după caz.

(6) În sensul alin. (1), prin dosar se în1elege orice mijloc de împachetare a materialelor electorale,
sub condi1ia ca acesta să asigure gruparea laolaltă a acestora. (Ex: cutie de arhivare etc.)

(7) Președintele biroului electoral al sec1iei de votare, cu sprijinul celorlal1i membri ai biroului
electoral al sec1iei de votare, asigură introducerea în saci separa1i a buletinelor de vot întrebuin1ate
și necontestate pentru Senat, respectiv a celor întrebuin1ate și necontestate pentru Camera
Deputa1ilor, pe care îi va eticheta în mod corespunzător ca sac ce con1ine Buletine de vot folosite
pentru Senat în sec#ia de votare nr. .............................................................., respectiv ca sac ce con1ine
Buletine de vot folosite pentru Camera Deputa#ilor în sec#ia de votare nr. .......................................... și pe care
îi va lega cu sfoară sau cu coliere de plastic. După legarea sacilor, președintele biroului electoral al
sec1iei de votare îi va sigila cu câte o bandă de hârtie, după cum urmează:

a) semnează câte o bandă de hârtie pentru fiecare sac împreună cu ceilal1i membri și aplică
ștampila de control pe aceasta;

b) aplică bandă adezivă transparentă sau lipici pe benzile de hârtie prevăzute la lit. a) pe care
apoi le lipește de fiecare sac, astfel încât semnăturile și ștampila de control să rămână vizibile, iar
benzile de hârtie să nu se deterioreze pe parcursul transportului.

Art. 4. – Președintele biroului electoral al sec1iei de votare, cu sprijinul celorlal1i membri ai
biroului electoral al sec1iei de votare, asigură introducerea într-un sac a plicului sigilat con1inând
ștampilele cu men1iunea „VOTAT”, a buletinelor de vot neîntrebuin1ate și anulate, conform art. 84
alin. (9) și art. 92 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum
și a tuturor celorlalte materiale și documente utilizate în procesul electoral, atât pentru Senat, cât
și pentru Camera Deputa1ilor, cu excep/ia ștampilei de control a sec/iei de votare, pe care îl va
eticheta în mod corespunzător ca sac ce con1ine Buletine de vot anulate pentru alegerea Senatului și a
Camerei Deputa#ilor din sec#ia de votare nr. .............................., și îl va lega cu sfoară sau cu colier de
plastic. După legarea sacului, președintele biroului electoral al sec1iei de votare îl va sigila cu o
bandă de hârtie, după cum urmează:

a) semnează o bandă de hârtie împreună cu ceilal1i membri și aplică ștampila de control pe
aceasta;

b) aplică bandă adezivă transparentă sau lipici pe banda de hârtie prevăzută la lit. a) pe care
apoi o lipește de sac, astfel încât semnăturile și ștampila de control să rămână vizibile, iar banda de
hârtie să nu se deterioreze pe parcursul transportului.

Art. 5. – Materialele de protec1ie sanitară rămase neutilizate după încheierea activită1ii în sec1ia
de votare vor fi lăsate în sediul acesteia, urmând a fi preluate prin grija primarului.

Art. 6. – (1) Președintele biroului electoral al sec1iei de votare anun1ă telefonic finalizarea
opera1iunilor prevăzute la art. 3 și 4 biroului electoral de circumscrip1ie sau oficiului electoral, după
caz, precum și numărul de persoane care urmează să se deplaseze la sediul biroului de
circumscrip1ie sau al oficiului electoral, conform prevederilor art. 93 alin. (9) teza finală din Legea
nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Biroul electoral de circumscrip1ie sau oficiul electoral, după caz, împreună cu institu1ia
prefectului, stabilesc graficul de transport al materialelor prevăzute la art. 3 și 4 și al persoanelor
ce le înso1esc, la sediul biroului electoral de circumscrip1ie sau al oficiului electoral.

(3) Transportul materialelor prevăzute la art. 3 și 4 și al persoanelor care îl înso1esc se asigură
prin grija institu1iilor prefectului, acesta putând avea loc numai sub paza personalului Ministerului
Afacerilor Interne.

Art 7. – (1) Institu1iile prefectului și direc1iile teritoriale de statistică asigură personal suficient
pentru preluarea materialelor prevăzute la art. 3 și 4, precum și circuite separate de predare a
acestora, după cum urmează:

a) un circuit pentru materialele prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3) ce vor fi predate de către
președin1ii birourilor electorale ale sec1iilor de votare în cazul cărora SIMPV nu a furnizat mesaje
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de aten1ionare cu privire la posibile neconcordan1e; în acest caz se va organiza, de regulă, câte un
punct de preluare la 50 de sec1ii de votare;

b) un circuit pentru materialele prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3) ce vor fi predate de către
președin1ii birourilor electorale ale sec1iilor de votare în cazul cărora fie SIMPV a furnizat mesaje
de aten1ionare cu privire la posibile neconcordan1e, fie nu s-a reușit încărcarea în SIMPV a datelor
din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; în acest caz se va organiza, de
regulă, câte un punct de preluare la 25 de sec1ii de votare;

c) un circuit pentru sacii prevăzu1i la art. 3 alin. (7) și art. 4 ce vor fi preda1i de loc1iitorii
președin1ilor birourilor electorale ale sec1iilor de votare; în acest caz, prefec1ii vor organiza, de
regulă, câte un punct de preluare la 50 de sec1ii de votare.

(2) Președin1ii birourilor electorale ale sec1iilor de votare asigură predarea materialelor
prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3), cu respectarea celor două circuite prevăzute la alin. (1) lit. a) și b),
pe bază de proces-verbal, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2. La predare, se asigură
desigilarea dosarului și verificarea materialelor pe care acesta le con1ine, procesul-verbal fiind
încheiat după verificarea, validarea și certificarea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării conform Deciziei Biroului Electoral Central nr. 61/2020.

(3) Loc1iitorii președin1ilor birourilor electorale ale sec1iilor de votare asigură predarea
materialelor prevăzute la art. 3 alin. (7) și art. 4, pe bază de procese-verbale, în câte trei exemplare,
conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3 și 4, reprezentan1ilor biroului electoral de
circumscrip1ie, respectiv institu1iei prefectului, într-un spa1iu distinct din sediul biroului electoral
de circumscrip1ie sau al oficiului electoral, altul decât acela unde se face predarea materialelor
prevăzute la art. 3. Materialele prevăzute la art. 3 alin. (7) și art. 4 se predau sigilate. Un exemplar
al fiecărui proces-verbal se predă biroului electoral de circumscrip1ie sau oficiului electoral, după
caz.

(4) Prefec1ii asigură resursele logistice și umane necesare preluării în bune condi1ii a
materialelor prevăzute la art. 3 și 4. Birourile electorale de circumscrip1ie și oficiile electorale
stabilesc fluxurile opera1iunilor de preluare a materialelor prevăzute la art. 3 și 4, precum și
personalul tehnic implicat în aceste activită1i.

(5) Sacii prevăzu1i la art. 3 alin. (7) și art. 4, prelua1i conform alin. (3), se păstrează sigila1i, sub
pază, în sediile birourilor electorale de circumscrip1ie și ale oficiilor electorale, până la încetarea
activită1ii acestora. Sacii pot fi desigila1i în prezen1a majorită1ii membrilor biroului sau a oficiului
electoral, numai în urma unei decizii a biroului electoral de circumscrip1ie sau a Biroului Electoral
Central, în acest caz încheindu-se un proces-verbal.

(6) După încheierea predării materialelor prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3), președintele va preda
biroului electoral de circumscrip1ie sau oficiului electoral, după caz, ștampila de control a sec1iei de
votare. Aceasta va fi sigilată într-un plic pe care se va înscrie numărul sec1iei de votare.

Materialele prevăzute la art. 3 se păstrează în sediul biroului electoral de circumscrip1ie sau
oficiului electoral până la încetarea activită1ii acestuia.

Art. 8. – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta decizie.
PREȘEDINTE,

Judecător Maricela Cobzariu
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Anexa nr. 1

Proces-verbal
de predare-primire materiale electorale

la alegerile pentru Senat și Camera Deputa1ilor din anul 2020
sec1ia de votare nr. ..............................localitatea.................................................

jude1ul/sectorul............................................................................,
încheiat în 3 exemplare
în data de.....................
ora.............................

Nr.
crt. Tipul materialului electoral

Numărul
de exemplare

1. Lista electorală permanentă 1

2. Formularele listei electorale suplimentare ....................

3. Formularele extrasului din listele electorale ....................

4. Formularele necesare pentru consemnarea situa1iilor semnalate de Sistemul
informatic pentru monitorizarea prezen1ei la vot și prevenirea votului ilegal

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

5. Tipizatele procesului-verbal prevăzut de Decizia Biroului Electoral Central
nr. 45/2020 privind aplicarea dispozi1iilor art. 84 alin. (3) lit. e) și alin. (4) lit.
a) ultima teză din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputa1ilor, precum și pentru organizarea și func1ionarea Autorită1ii
Electorale Permanente

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

6. Buletinele de vot pentru alegerea Senatului (conform numerelor înscrise
pe pachete)

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

7. Buletinele de vot pentru alegerea Camerei Deputa1ilor (conform
numerelor înscrise pe pachete)

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

8. Ștampila de control ....................

9. Ștampilele cu men1iunea „VOTAT” ....................

10. Formulare pentru încheierea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării

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

11. Broșuri con1inând legisla1ia aplicabilă ....................

12. Circulare și decizii ale birourilor electorale ierarhic superioare ....................

13. Instructaj privind completarea proceselor-verbale întocmit de Institutul
Na1ional de Statistică

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

14. Timbre autocolante ....................

15. Tuș (de culoare albastră) ....................

16. Tușiere ....................

17. Ecusoanele membrilor biroului electoral al sec1iei de votare ....................

18. Buletine de vot anulate de către președintele biroului electoral de circumscrip1ie,
unul pentru alegerea Senatului și unul pentru alegerea Camerei Deputa1ilor

....................
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Anexa nr. 2
Proces-verbal

de predare-primire a dosarelor sigilate con1inând procesele-verbale privind consemnarea
rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputa1ilor din anul 2020, precum și

materialele electorale aferente stabilite prin Decizia Biroului Electoral Central nr. 79/2020,
sec1ia de votare nr. ........................, localitatea.................................................

jude1ul/sectorul............................................................................................
încheiat în 2 exemplare

în data de...................., ora ..........................

Nr.
crt Tipul materialului electoral Numărul de

exemplare Număr file

1. Procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor
votării pentru Senat

2 ...................

2. Buletinele de vot nule pentru Senat, conform
art. 92 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu
modificările și completările ulterioare

................... Nu este cazul

3. Voturile albe pentru Senat, conform art. 92 alin.
(13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare

................... Nu este cazul

4. Buletinele de vot contestate pentru Senat ................... Nu este cazul

5. Formularele tipizate care au fost folosite la
calculul rezultatelor pentru alegerea Senatului

Nu este cazul ...................

6. Procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor
votării pentru Camera Deputa1ilor

2 ...................

7. Buletinele de vot nule pentru Camera Deputa1ilor,
conform art. 92 alin. (11) din Legea nr. 208/2015,
cu modificările și completările ulterioare

................... Nu este cazul

8. Voturile albe pentru Camera Deputa1ilor,
conform art. 92 alin. (13) din Legea nr. 208/2015,
cu modificările și completările ulterioare

................... Nu este cazul

9. Buletinele de vot contestate pentru Camera
Deputa1ilor

................... Nu este cazul

10. Formularele tipizate care au fost folosite la
calculul rezultatelor pentru alegerea Camerei
Deputa1ilor

Nu este cazul ...................

11. Lista electorală permanentă Nu este cazul ...................

Am predat,
Președintele biroului electoral de circumscrip1ie,

Președintele oficiului electoral
............................................................................

(nume, prenume, semnătură, ștampilă)

Am primit,
Președintele biroului electoral

al sec1iei de votare
..................................................................

(nume, prenume, semnătură)

Pentru primar
....................................................................
(func1ie, nume, prenume, semnătură)



109

Decizia Biroului Electoral Central nr. 79/2020

Anexa nr. 3
Proces-verbal

de predare-primire a buletinelor de vot folosite
la alegerile pentru Senat și Camera Deputa1ilor din anul 2020

sec1ia de votare nr. .............................. localitatea .................................................
jude1ul/sectorul....................................................................................

încheiat în 3 exemplare
în data de ........................ ora ..................

Prin prezentul proces-verbal se constată că au fost preda1i ...................................... saci con1inând
buletinele de vot folosite pentru Senat și .............................. saci con1inând buletinele de vot folosite
pentru Camera Deputa1ilor.

Sacii con1inând buletinele de vot folosite pentru Senat și buletinele de vot folosite pentru
Camera Deputa1ilor au fost preda1i sigila1i și în bună stare.

Alte men1iuni privind starea sacilor ....................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Am primit, Am predat,
Loc1iitorul președintelui biroului electoral

Membrul biroului electoral de circumscrip1ie/ al sec1iei de votare
oficiului electoral ....................................................................

.................................................................................... (nume, prenume, semnătură)
(nume, prenume, semnătură)

Membrul biroului electoral de circumscrip1ie/
oficiului electoral

(nume, prenume, semnătură)
....................................................................................

Personal tehnic auxiliar
...................................................................................

(nume, prenume, semnătură)

Nr.
crt Tipul materialului electoral Numărul de

exemplare Număr file

12. Lista electorală suplimentară Nu este cazul ............................

13. Extrasul din listele electorale Nu este cazul ............................

14. Formularele utilizate pentru consemnarea
situa1iilor semnalate de Sistemul informatic
pentru monitorizarea prezen1ei la vot și
prevenirea votului ilegal

Nu este cazul ............................

Am primit,
Membrul biroului electoral

de circumscrip1ie/oficiului electoral
..........................................................................

(nume, prenume, semnătură)

Am predat,
Președintele biroului electoral

al sec1iei de votare
...................................................................

(nume, prenume, semnătură
și ștampila de control)

Membrul biroului electoral
de circumscrip1ie/oficiului electoral

..........................................................................
(nume, prenume, semnătură)
Personal tehnic auxiliar

..........................................................................
(nume, prenume, semnătură)



Anexa nr. 4

Proces-verbal
de predare-primire a buletinelor de vot neîntrebuin1ate și anulate, precum și a celorlalte materiale
rezultate din procesul electoral, conform art. 4 din Decizia Biroului Electoral Central nr. 79/2020

la alegerile pentru Senat și Camera Deputa1ilor din anul 2020
sec1ia de votare nr. .............................. localitatea .................................................

jude1ul/sectorul .................................................................................................................
încheiat în 3 exemplare

în data de .............................ora ............................

Prin prezentul proces-verbal se constată că au fost preda1i ................................ saci con1inând
buletinele de vot neîntrebuin1ate și anulate pentru Senat, buletinele de vot neîntrebuin1ate și anulate
pentru Camera Deputa1ilor, precum și celelalte materiale rezultate din procesul electoral, conform
art. 4 din Decizia Biroului Electoral Central nr. 79/2020.

Sacii con1inând buletinele de vot neîntrebuin1ate și anulate pentru Senat și pentru Camera
Deputa1ilor, precum și celelalte materiale rezultate din procesul electoral, conform art. 4 din Decizia
Biroului Electoral Central nr. 79/2020 au fost preda1i sigila1i și în bună stare.

Alte men1iuni privind starea sacilor .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Am primit, Am predat,
Pentru prefect, Loc1iitorul președintelui biroului electoral

al sec1iei de votare
.................................................................................... .........................................................................

(func1ie, nume, prenume, semnătură) (nume, prenume, semnătură)

Instruc#iuni și reglementări privind alegerile pentru Senat și Camera Deputa#ilor din anul 2020
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