INSTRUIREA
PREȘEDINȚILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE
SECȚIILOR DE VOTARE DIN ȚARĂ ȘI A LOCȚIITORILOR
ACESTORA
cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune
condiții a alegerilor
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

PRINCIPII DE BAZĂ
[art. 2 alin. (1) – (2), art. 6 alin. (1), art. 82 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare și art. 1 din
H.G. nr. 744/2020]

• Alegerile parlamentare în România se desfășoară cu respectarea
caracterului universal, egal, direct, secret și liber exprimat al votului.
• Cetățenii români au dreptul de vot și de a fi aleși, indiferent de rasă, sex,
naționalitate, origine etnică, limbă vorbită, religie, opinie politică, avere sau
origine socială, conform Constituției și legislației în vigoare.

În țară, ziua alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 este
duminică, 6 decembrie 2020.
În ziua de duminică, votarea începe la ora 7,00 și se încheie la ora 21,00.

PRINCIPII DE BAZĂ
[ art. 2 alin. (4) și (5), art. 3 alin. (1) – (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

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.
CINE ALEGE

• cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această
vârstă în ziua alegerilor.
NU POT ALEGE:

• debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție;

• persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin
hotărâre judecătorească definitivă.

PRINCIPII DE BAZĂ
[art. 7 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Biroul Electoral Central
www.bec.ro
biroul electoral de circumscripție al
municipiului București

oficiile electorale organizate la nivelul
sectoarelor municipiului București
birouri electorale ale secțiilor de
votare

birouri electorale de circumscripție
județeană,
biroul electoral de circumscripție pentru
cetățenii români cu domiciliul sau reședința
în afara ţării
birouri electorale ale secțiilor de
votare

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIROULUI
ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
[art. 15 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (2), (4) și (5) din HBEC nr. 1/2020]

Componența:
Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară sunt constituite din:
• Președinte;
• Locțiitor;
• cel mult 8 reprezentanți ai formațiunilor politice/electorale care participă la alegeri;
• Operator de calculator – desemnat prin decizie a Autorității Electorale Permanente.
• Personal tehnic auxiliar (Asigurat de primari pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale
secţiilor de votare)

IMPORTANT
•
Birourile electorale ale secțiilor de votare nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri.
•
Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multor birouri sau oficii
electorale constituite la aceleași alegeri.
•
Procesele-verbale întocmite de biroul electoral de circumscripție județeană cu prilejul
constituirii și completării birourilor atestă calitatea de membru al biroului electoral;
•
Candidații în alegeri, soțul/soția, rudele și afinii acestora până la gradul al doilea
inclusiv, nu pot fi membri ai birourilor electorale.

ATRIBUŢIILE BIROULUI ELECTORAL AL
SECȚIEI DE VOTARE
[art. 18 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare ]

Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții:
a) primesc de la primari, pe bază de proces-verbal, un exemplar al listelor electorale permanente, în
preziua votării;
b) primesc de la primari 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, câte unul pentru alegerea
Senatului și a Camerei Deputaților, anulate de către președintele biroului electoral de circumscripție, pe
care le vor afișa într-un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor;
c) asigură, în preziua votării – 5 decembrie 2020, permanența în intervalul orar 18:00 – 20:00,
pentru a primi cererile de vot prin intermediul urnei speciale;
d) conduc operațiunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în jurul
acestuia;
e) numără voturile și consemnează rezultatele votării;
f) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;

ATRIBUŢIILE BIROULUI ELECTORAL AL
SECȚIEI DE VOTARE
[art. 18 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții:
g) înaintează birourilor electorale de circumscripție sau oficiului electoral de sector
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;
h) predau prefectului, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot anulate și neutilizate,
ștampilele și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării;

ATRIBUŢIILE BIROULUI ELECTORAL AL
SECȚIEI DE VOTARE
[art. 18 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (2) din HBEC nr. 1/2020]

Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții:
i) 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 biroului
electoral al secției de votare;
j) 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;
k) 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 hotărâre a Biroului Electoral Central.
ATENȚIE!
În lipsa preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.
.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
5 DECEMBRIE 2020
ORA 18:00
[art. 81 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

În preziua alegerilor, în calitate de președinte al biroului electoral al secției de votare
trebuie:
◻ să primiți de la primar materialele necesare votării, pe bază de borderou de predareprimire, cuprinzând felul şi numărul de exemplare:
❑ un exemplar al listei electorale permanente;
❑ formularele listelor electorale suplimentare;
❑ formularele extraselor de pe listele electorale permanente şi suplimentare în care vor fi înscrişi alegătorii care

votează prin intermediul urnei speciale;
❑ două buletine de vot anulate de către președintele biroului electoral de circumscripție, unul pentru alegerea
Senatului şi unul pentru alegerea Camerei Deputaților.
❑ pachetele sigilate cu buletine de vot pentru Senat;
❑ pachetele sigilate cu buletine de vot pentru Camera Deputaților;
❑ ştampilele cu menţiunea „VOTAT„;
❑ ştampila de control; (stampila cu numărul secției de votare unde ați fost desemnat)
❑ tuş, tuşiere;
❑ timbrele autocolante;

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
5 DECEMBRIE 2020
ORA 18:00
[art. 81 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

În preziua alegerilor, în calitate de președinte al biroului electoral al secției de votare
trebuie:
❑ ecusoane

ale membrilor(presedinte/loctiitor/operatori) birourilor electorale ale sectiilor de votare
❑ Hotarari/decizii BEC
❑ tipizatele proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării într-un număr cel puțin egal cu
cel al membrilor biroului electoral;
❑ tipizatele formularelor pentru consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot;
❑ un plic din plastic transparent, înseriat, prevăzut cu sistem de sigilare, în care vor fi introduse
ștampilele cu mențiunea „VOTAT” după încheierea votării;
❑ tipizatele formularelor privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV;
❑ papetărie (Ex. coli de hârtie, pix, lipici, banda adezivă);

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
5 DECEMBRIE 2020
ORA 18:00
(Ordinul comun al Ministrului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020)

◻ să primiți de la primar materialele sanitare necesare desfășurării activităților
❑ flacoane cu dezinfectant pe bază de alcool;
❑ şerveţele de hârtie;
❑ măști de protecție pentru fiecare membru al secției de votare și operator de calculator;
❑ mănuși pentru fiecare membru al secției de votare și operator de calculator;
❑ termometru noncontact.

Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare și operator de calculator
beneficiază, de regulă, de câte 5 măști de protecție și 5 perechi de mănuși.
Instituțiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a unei măști de protecție
fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul tehnic al biroului
electoral al secției de votare.
Personalul tehnic al biroului electoral al secției de votare asigură distribuirea unei
măști de protecție fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat și alegător care se prezintă
la secția de votare.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
5 DECEMBRIE 2020
ORA 18:00
[art. 81 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

◻ să asigurați, împreună cu locțiitorul biroului electoral, cu sprijinul logistic al primarului
transportul materialelor necesare votării în localul de vot, sub paza personalului
structurilor Ministerului Afacerilor Interne;

◻ să vă prezentați la sediul secției de votare la ora 1800. Ceilalți membri ai biroului
electoral al secției de votare și operatorul de calculator trebuie, de asemenea, să fie
prezenți la sediul secției de votare, în preziua alegerilor, la ora 1800;
◻ să identificați ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare comparând

datele de identificare înscrise în procesul-verbal de constituire și procesul-verbal de
completare a biroului electoral al secției de votare (acolo unde este cazul) cu datele de
identificare din actele de identitate ale acestora;
◻ să verificați, împreună cu ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare,

materialele necesare votării primite;

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
5 DECEMBRIE 2020
ORA 18:00
[art. 81 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. d) din Hotărârea AEP nr. 36/2019]

◻ să verificați datele de identificare înscrise în decizia Autorității Electorale
Permanente prin care a fost desemnat operatorul de calculator şi mențiunile din actul de
identitate al acestuia;
◻ să verificați, împreună cu operatorul de calculator, dacă numărul secţiei de votare
corespunde în ADV cu secţia de votare la care operatorul a fost repartizat, dacă
identitatea primei şi cea a ultimei persoane corespund cu cele înscrise în listele
electorale permanente la prima şi ultima poziţie, precum şi dacă numărul total al
alegătorilor în ADV este egal cu cel înscris în listele electorale permanente;
◻ să vă asigurați că localul secției de votare posedă un număr suficient de urne de vot
şi cabine de vot, precum şi o urnă specială de vot. Cabinele şi urnele trebuie așezate
numai în încăperea în care se află localul de vot;
◻ să afișați într-un loc vizibil cele două buletine de vot, unul pentru alegerea Senatului
şi unul pentru alegerea Camerei Deputaților, anulate de către preşedintele biroului
electoral de circumscripție;

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
5 DECEMBRIE 2020
ORA 18:00
[art. 81 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (2) lit. e) din Hotărârea AEP nr. 36/2019]

◻ să dispuneţi măsurile necesare pentru asigurarea ordinii, corectitudinii operațiunilor de
votare și a măsurilor de sănătate publică;
◻ să dispuneţi, unde este cazul, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală
de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare;
◻ să dispuneţi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot;
◻ să primiți cererile pentru urna specială, în intervalul orar 18:00 -20:00;
◻ Să solicitaţi operatorului de calculator să înscrie în ADV codurile numerice personale
ale alegătorilor, înscrise în cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul
urnei speciale;
◻ la plecare, să sigilaţi toate căile de intrare în localul de vot cu benzi de hârtie, pe
care le semnați după ce ați aplicat în prealabil ştampila de control.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
5 DECEMBRIE 2020
ORA 18:00
(Ordinul comun al Ministrului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020)

Măsuri şi acţiuni organizatorice pentru asigurarea sănătății publice

❑ afişarea în locuri vizibile a regulilor de protecţie individuală, de distanţare fizică, de igienă şi
de acces în sediul secţiei de votare şi în localul de vot;
❑ stabilirea, pe cât posibil, a unor circuite separate de intrare şi de ieşire în sediul secţiei de
votare şi în localul de vot, precum şi marcarea corespunzătoare a acestora cu indicatoare;
(spre exemplu puteți folosi banda adezivă pentru a crea indicatoare)

❑ marcarea locurilor de staţionare în sediul secţiei de votare şi în afara acestuia, astfel încât
să se asigure menţinerea distanţei fizice de minim 1 metru între participanţii la procesul
electoral;
❑ amplasarea, în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, a flacoanelor cu dezinfectant pe
bază de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum şi a recipientele cu saci menajeri
(ce vor fi schimbaţi periodic) în care se vor arunca măştile şi mănuşile folosite;
❑ la intrarea în localul de vot va fi organizat un spaţiu dedicat pentru dezinfecţia mâinilor
alegătorilor, dotat cu flacoane cu dezinfectant pe bază de alcool şi şerveţele de hârtie;

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
5 DECEMBRIE 2020
ORA 18:00
(Ordinul comun al Ministrului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020)

Măsuri şi acţiuni organizatorice pentru asigurarea sănătății publice
❑ birourile sau băncile la care vor sta membrii biroului electoral al secţiei de votare şi operatorul
de calculator vor fi dispuse astfel încât să fie obţinută o distanţă de minimum 1 metru între
persoane,
(locurile membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi al operatorului de calculator în localul de vot
vor rămâne fixe pe toată durata votării, aceştia trebuind să evite, pe cât posibil, să schimbe locurile între ei);

❑ pe toată durata votării şi a desfăşurării activităţii biroului electoral al secţiei de votare se va
asigura aerisirea localului de vot, prin menţinerea 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 puţin 10 minute la fiecare 2 ore;
❑ dacă imobilul unde este amenajat localul de vot nu permite deschiderea ferestrelor şi este
prevăzut cu instalaţie centralizată de ventilaţie, se vor lua măsuri împreună cu administratorul
imobilului ca instalaţia să nu fie setată pe recircularea aerului.

MODELUL ȘTAMPILELOR UTILIZATE
ÎN CADRUL SECȚIILOR DE VOTARE
(Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2016)

ATENȚIE!!!
Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de
control, ştampile cu menţiunea "VOTAT", buletine de vot
sau liste electorale.

VOTAREA
Pregătirea deschiderii secției de votare
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 06:00 – 07:00

Votarea în țară se desfășoară într-o singură zi,
duminică, 6 decembrie 2020.
În ziua alegerilor,
activitatea biroului electoral al secției de votare începe
la ora 6,00.
IMPORTANT
De la acest moment este permis accesul în secție a
persoanelor acreditate.

PERSOANE CARE POT ASISTA LA TOATE
OPERAȚIUNILE DIN SECȚIA DE VOTARE
(art. 89 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

La toate operațiunile efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare pot asista, în
afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator și a personalului de pază, candidații,
persoanele acreditate în condițiile prezentei legi, reprezentanții Autorității Electorale
Permanente, membrii birourilor electorale de circumscripție, ai oficiilor electorale și ai
Biroului Electoral Central.
Prin persoane acreditate se înțelege:
a) observatori interni, desemnați de către asociații sau fundații, care desfășoară activități de apărare a
democrației și a drepturilor omului, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă;
b) reprezentanți ai instituțiilor mass-media românești, acreditate de către Autoritatea Electorală
Permanentă;
c) observatori internaționali, desemnați de către organizații străine sau internaționale pentru observarea
alegerilor ori invitați de către autoritățile române, acreditați de către Autoritatea Electorală Permanentă;
d) reprezentanți ai instituțiilor mass-media străine, acreditați de către Autoritatea Electorală Permanentă;
e) delegați ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale, acreditați de către birourile electorale de circumscripție, conform
legii.

PERSOANE CARE POT ASISTA LA TOATE
OPERAȚIUNILE DIN SECȚIA DE VOTARE
(art. 90 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua
votării, începând cu ora 6:00 și terminând cu momentul încheierii și semnării
de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de
constatare a rezultatelor votării în secția respectivă.
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 neregularități. Orice act de
propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a prevederilor legale 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, persoanele acreditate pot
staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către
președintele biroului electoral al secției de votare.

PERSOANE CARE POT ASISTA LA TOATE
OPERAȚIUNILE DIN SECȚIA DE VOTARE
(art. 78 alin. 1 și 84 alin. (12) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Pot efectua sondaje de opinie la ieșirea de la urne institutele de sondare a opiniei
publice sau societățile comerciale ori organizațiile neguvernamentale care au în obiectul
de activitate realizarea de sondaje de opinie și care sunt acreditate de Biroul Electoral
Central, 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 votare prevăzută la art. 84 alin. (12) din Legea
nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, fără a avea acces în interiorul secției
de votare.
Zona de protecție a secției de votare - este zona din 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.

PREGĂTIREA DESCHIDERII SECȚIEI DE VOTARE
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Operațiuni ce trebuie efectuate în intervalul orar 06:00 – 07:00
(art. 82 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 39/2016)

1. să verificați împreună cu operatorul de calculator funcționarea tabletei, a comunicațiilor și
a aplicației informatice;
2. verificați în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare şi, după caz,
a persoanelor acreditate:
• urnele fixe;
• urna specială;
• listele electorale;
• pachetele sigilate cu buletine de vot;
• ștampile de vot,
• ștampila de control,
• tușiere,
• timbrele autocolante.

PREGĂTIREA DESCHIDERII SECȚIEI DE VOTARE
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Operațiuni ce trebuie efectuate în intervalul orar 06:00 – 07:00
(art. 82 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

3. consemnați în procesul – verbal de consemnare a rezultatelor votării la nivelul secţiei
de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare şi, după
caz, a persoanelor acreditate, separat pentru Senat și Camera Deputaților,
❑ numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, (la punctul a1);
Numărul alegătorilor din lista electorală permanentă poate fi identificat verificând ultima
rubrică din penultima pagină a listei electorale permanente.
❑ numărul de buletine de vot primite, (la punctul c);
❑ numărul ștampilelor cu mențiunea VOTAT, (la punctul l).

PREGĂTIREA DESCHIDERII SECȚIEI DE VOTARE
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Operațiuni ce trebuie efectuate în intervalul orar 06:00 – 07:00
(art. 82 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

4. închideți şi sigilați urnele de vot
Sigilarea se poate face prin lipirea de benzi de hârtie, pe care le semnați după ce aplicați,
în prealabil, ștampila de control, după ce vă asigurați că acestea sunt goale;
ATENȚIE
După sigilarea urnelor, acestea rămân sigilate până la închiderea votării!
5. afişaţi la loc vizibil, la sediul secţiei de votare ora la care începe, respectiv se încheie
votarea;
6. să luaţi măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii, inclusiv în
afara localului de vot, în sediul secţiei de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul
sediului secţiei de votare, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 50 m;
7. asiguraţi aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui
buletin de vot, pe măsură ce deschideţi pachetele sigilate cu buletinele
de vot;
Atenție! Verificați modul de ambalare a buletinelor de vot, asigurându-vă
că acestea nu sunt grupate în momentul aplicării ștampilei de control

VOTAREA
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 82 alin. (3) și art. 84 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul comun al Ministrului Sănătății și
Ministerului Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020)

VOTAREA începe la ora 7:00 şi se încheie la ora 21:00.
Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului
cabinelor.
Accesul alegătorilor în sediul secţiei de votare se va face eşalonat spre a evita
aglomerările din interiorul acestuia. Alegătorii sunt obligaţi să poarte masca de
protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, şi să îşi dezinfecteze mâinile la intrarea în
sediul secţiei de votare şi la ieşirea din acesta;
La intrarea în sediul secţiei de votare
Va fi organizat un filtru asigurat de către personalul tehnic al birourilor electorale ale
secţiilor de votare desemnat, dotat cu:
❑ termometru;
❑ materiale de protecţie sanitară;
❑ flacon cu dezinfectant;

VOTAREA
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 82 alin. (3) și art. 84 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul comun al Ministrului Sănătății și
Ministerului Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020)

La intrarea în sediul secţiei de votare
❑ Alegătorii vor fi supuşi un triaj observaţional şi vor fi termometrizaţi cu ajutorul unui
termometru noncontact;
❑ Alegătorii care nu prezintă o temperatură de peste 37,3°C şi/sau simptome
respiratorii evidente (de exemplu: tuse, rinoree, dificultăţi în respiraţie), îşi vor
dezinfecta mâinile, vor intra în sediul secţiei de votare, păstrând distanţa de minimum
1 metru faţă de celelalte persoane şi evitând atingerea pe cât posibil a suprafeţelor;
❑ Personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare desemnat se va
asigura că alegătorii vor respecta distanţarea fizică, vor purta corect masca şi nu se
vor abate de la traseul indicat către localul de vot.
❑ În cazul în care un alegător nu dispune de mască de protecţie, acestuia i se va
pune la dispoziţie o mască de protecţie, pe care o va purta pe tot parcursul
prezenţei în interiorul sediului secţiei de votare şi în localul de vot;
❑ Alegătorii nu vor staţiona în interiorul localului de vot sau al sediului secţiei de
votare şi vor părăsi imediat sediul secţiei de votare urmând traseele indicate, după
exprimarea votului.

VOTAREA
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 82 alin. (3) și art. 84 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul comun al Ministrului Sănătății și
Ministerului Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020)

La intrarea în sediul secţiei de votare
❑ Luați măsurile organizatorice necesare și dispuneți accesul pentru 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) care solicita acces prioritar în localul de vot.

❑ Pentru alegătorul care prezintă simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse,
rinoree, dificultăţi în respiraţie) sau este febril (este depistat cu temperatură de peste
37,3°C), personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor 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 şi gura, şi va fi menţinut la distanţă de
celelalte persoane în exteriorul sediului secţiei de votare;
b) se va identifica rapid numărul secţiei de votare la care alegătorul este arondat şi va fi anunţat
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare de existenţa 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 puţin timp în interiorul acestuia;
d) alegătorul îşi va dezinfecta mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare;

VOTAREA
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 82 alin. (3) și art. 84 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul comun al Ministrului Sănătății și
Ministerului Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020)

La intrarea în sediul secţiei de votare
e) alegătorul va fi condus de către un membru al personalului tehnic al biroului electoral al secţiei
de votare în interiorul sediului secţiei de votare până la intrarea în localul de vot, evitând
contactul fizic cu suprafeţele sau cu alte persoane;
f) după îndeplinirea cu celeritate a formalităţilor 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 secţiei de votare;
h) cabina de vot va fi dezinfectată prin ştergerea suprafeţelor prin pulverizare cu un dezinfectant
pe bază de alcool şi prin ştergere cu o lavetă curată ce va fi aruncată după folosire; acolo unde
este posibil, după primul alegător febril şi/sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervată
până la sfârşitul zilei de votare doar alegătorilor febrili şi/sau cu simptome respiratorii;
i) alegătorului i se va recomanda purtarea măştii de protecţie 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 alţi alegători sau cu alte persoane, şi
va fi supravegheat până când va fi preluat de personalul medical.

VOTAREA
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 82 alin. (3) și art. 84 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

IMPORTANT
Alegătorii votează numai la secția de votare la care este arondată strada sau
localitatea unde își au domiciliul ori reședința.
Circumscripţiile electorale sunt constituite la nivelul celor 41 de judeţe, o circumscripţie
în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau
reşedinţa în afara ţării.
În cazul în care, în ziua votării, alegătorii se află în altă unitate administrativ-teritorială
din cadrul aceleiași circumscripții electorale(județ sau municipiul Bucureşti), aceștia pot
vota la orice secție de votare din cadrul circumscripției electorale unde își au domiciliul
sau reședința.

VOTAREA
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 82 alin. (3) și art. 84 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul comun al Ministrului Sănătății și
Ministerului Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020)

1. Verificarea condiţiilor de exercitare a dreptului de vot
Fiecare alegător prezintă actul de identitate şi, după caz, documentul care
dovedește reședința operatorului de calculator;
Alegătorul va fi instruit să poziţioneze 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.
În vederea identificării de către operatorul de calculator şi de către membrii
biroului electoral al secţiei de votare, alegătorul va fi instruit să îşi îndepărteze
pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanţă de minimum 1,5 metri
faţă de operatorul de calculator şi membrii biroului electoral al secţiei de votare;

După identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca, astfel încât să acopere
nasul şi gura.

Documentele în baza cărora se exercită
DREPTUL DE VOT
(art. 1 din DECIZIA BEC nr. 35/2020, art. 83 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare)

Alegătorul care deține un act de identitate dintre cele prevăzute mai jos 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 2020 în baza acestuia.

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, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie;
b) buletinul de identitate;
c) pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic;
d) pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic;
e) carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

ATENȚIE!
În țară nu se poate vota cu:
• pașaport simplu;
• pașaport simplu electronic;
• pașaport simplu temporar.

VOTAREA
Desfășurarea votării
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 84 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a
verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției 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 corespondență;
b) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care este arondat la
altă secție de votare;
c) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare unde a fost arondat conform reședinței, în cazul în
care acesta a fost înscris în Registrul electoral cu adresa de reședință;
d) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista
electorală permanentă, are domiciliul sau reședința în raza teritorială a secției de votare respective; în
cazul în care persoana omisă 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;
e) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, 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.

VOTAREA
Desfășurarea votării
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 1 din Decizia BEC nr. 45/2020)

În cazul în care SIMPV semnalează, la o secție de votare din țară, faptul că
alegătorul care s-a prezentat la vot figurează deja în SIMPV, președintele biroului electoral al
secției de votare va lua următoarele măsuri:
1. informează alegătorul că SIMPV a semnalat faptul că s-a prezentat la vot la același
scrutin;
2. aduce la cunoștința 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 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;
• În cazul în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-și exercita dreptul de vot, chiar
și după ce i s-au făcut precizările menționate mai sus, președintele biroului electoral al
secției de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului 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;

VOTAREA
Desfășurarea votării
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 1 din Decizia BEC nr. 45/2020)

În situația în care, secția indicată în mesaj este o secție de votare din străinătate, care este deja
închisă 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-și exercite dreptul de vot;
În cazul în care secția de votare respectivă este deschisă inclusiv în situațiile prevăzute la art. 88
alin. (2) ți (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 sa îi
confirme dacă alegătorul pentru care s-a primit mesajul că figurează deja în SIMPV, a semnat în lista
electorală permanentă sau suplimentară;

3. În cazul în care președintele biroului electoral al secției de votare apelate infirmă existența unei
semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, se va permite exercitarea dreptului de vot.

VOTAREA
Desfășurarea votării
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 1 din Decizia BEC nr. 45/2020)

4. În cazul în care președintele biroului electoral
al secției de votare apelate confirmă existența
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 secției de
votare și operatorul de calculator din secție,
un proces – verbal, potrivit modelului.

CONTESTAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI
DUMINICĂ– 6 decembrie 2020
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 85 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Candidații și membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare au dreptul să
conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În acest caz, identitatea se stabilește de
președintele biroului electoral al secției de votare prin orice mijloace legale.

În cazul în care contestația este întemeiată, președintele biroului electoral al
secției de votare va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un
proces-verbal și va sesiza această situație autorităților competente.
După admiterea contestației împotriva identității unei persoane care se prezintă la
vot, veți proceda la întocmirea olografă a unui proces-verbal care va conține, în mod
obligatoriu, următoarele:
•
•
•
•
•
•

numărul secției de votare, denumirea localității, respectiv a județului;
numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei care s-a prezentat la vot, a cărei identitate a
fost contestată;
descrierea situației constatate și a mijlocului prin care a fost verificată identitatea persoanei;
numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare.
data întocmirii procesului-verbal.
În țară, procesul-verbal întocmit de președintele biroului electoral al secției de votare va fi predat
agentului care asigură paza secției de votare și care va anunța incidentul pe cale ierarhică.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 82 alin. (3), art. 84 alin. (4) lit. f) și alin. (5) și art. 98 lit. q) și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare)

2. Semnarea de către alegător în lista electorală.
După preluarea datelor în SIMPV, alegătorul va fi îndrumat către biroul sau banca la care
se află membrul biroului electoral al secției de votare care îi va prelua semnătura în lista
electorală şi va poziţiona actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, pe
biroul sau banca respectivă, astfel încât atingerea acestuia de către membrii biroului
electoral al secției de votare să nu fie necesară;
Membrii biroului electoral al secţiei de votare trebuie să evite pe cât posibil contactul
fizic atunci când alegătorul semnează în lista electorală.
După ce alegătorul semnează în lista electorală:
❑ preia buletinele de vot
❑ preia ştampila cu menţiunea "VOTAT"

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 82 alin. (3), art. 84 alin. (4) lit. f) și alin. (5) și art. 98 lit. q) și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare)

Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila cu menţiunea "VOTAT" şi 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 secţiei de
votare, sub supravegherea şi la indicaţia acestora. Dacă alegătorul şi-a dezinfectat mâinile
la intrarea în localul de vot şi a purtat mască de protecție pe durata staţionării în localul
de vot, ştampila cu menţiunea "VOTAT", buletinele de vot, pixul şi documentele
atinse vor fi considerate necontaminate.
Dacă veți constata că un alegător, din motive bine întemeiate, nu poate semna în
lista electorală, veți face o mențiune în lista electorală în acest sens, confirmată prin
semnătura dumneavoastră şi a unui alt membru al biroului electoral.
ATENȚIE! 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 şi a ștampilei de votare, constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.

LISTELE ELECTORALE
(art. 48, art. 49 alin. 1, art. 51 alin. (1) și art. 85 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Listele electorale cuprind cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral.
Acestea sunt:
LISTE ELECTORALE PERMANENTE - cuprind cetățenii cu drept de
vot înscriși în Registrul electoral, cu domiciliul sau reședința în România, se
întocmesc și se tipăresc de către primari, pe secții de votare, pe baza datelor și
informațiilor cuprinse în Registrul electoral.

🗐

🗐 LISTE ELECTORALE SUPLIMENTARE;
🗐 EXTRAS DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ SAU DE PE

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ (folosit pentru votarea cu
urna specială).

MODEL

MODEL

Numărul alegătorilor din lista electorală permanentă poate fi identificat verificând ultima rubrică din penultima
pagină a listei electorale permanente.
Numărul alegătorilor trebuie completat în procesul – verbal, la punctul a1.

MODEL

LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE
[art. 51 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare]

Listele electorale suplimentare se semnează de președintele biroului electoral al secției de votare
unde au fost întocmite.
În LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE utilizate în secțiile de votare din țară vor fi trecute, de
către președintele biroului electoral al secției de votare, următoarele persoane:
a) persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza secției de votare
respective, însă au fost omise din lista electorală permanentă;
b) persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că au reședința pe raza secției de votare respective, însă
nu au făcut cereri de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință;
c) persoanele care în ziua votării se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își au
domiciliul sau reședința și care fac dovada că au domiciliul sau reședința pe raza circumscripției electorale
în care se află secția de votare respectivă;
d) membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator, dacă au domiciliul sau
reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare respectivă;
e) persoanele însărcinate cu menținerea ordinii sau cu verificarea dispozitivului de menținere a ordinii,
dacă au domiciliul sau reședința pe raza circumscripției electorale în care se află secția de votare
respectivă;
f) candidații, dacă aceștia candidează în circumscripția electorală respectivă.

EXTRASUL DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ SAU DE PE LISTA
ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
(art. 85 alin. (10) și (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Pentru cetățenii cu drept de vot din circumscripția electorală respectivă care nu se pot
deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului
electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale
actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată la cea mai apropiată
secție de votare de locul în care se află în ziua votării, ca o echipă formată din cel puțin 2
membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării ștampilă cu mențiunea "VOTAT" și buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a
se efectua votarea.
În cazurile prevăzute mai sus, votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal
de către preşedintele biroului electoral de pe lista electorală permanentă sau suplimentară
existentă la secţia respectivă. Extrasul se semnează de către preşedinte şi se ştampilează, iar
persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste electorale existente
la secţie.

Radierea se face prin tăierea cu o linie orizontală a rubricii
aferente persoanei radiate

VOTAREA
Desfășurarea votării
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 84 alin. (5), (6) și (11) și art. 85 alin. (7) și (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

3. Intrarea în cabina de vot şi exercitarea dreptului de vot
IMPORTANT: Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în
afara celei care votează, este interzisă, cu excepția situației când alegătorul, din
motive temeinice, constatate de dumneavoastră, nu poate să voteze singur, acesta
având dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l
ajuta.
Însoțitorul nu poate fi din rândul observatorilor sau membrilor biroului
electoral al secției de votare.
Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea "VOTAT" în
patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează.
Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se
prelungească nejustificat.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 84 alin. (8), (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

4. Introducerea buletinului de vot în urnă

După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât
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.
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.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 84 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

5. Restituirea ștampilei de vot, aplicarea ștampilei sau a timbrului
autocolant, restituirea actului de identitate, părăsirea secției de votare.
După exercitarea dreptului de vot, alegătorul îşi va aplica singur, la
indicaţia şi sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare,
timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea "VOTAT", după caz, pe actul
de identitate sau documentul de identitate.

Urna specială (mobilă)
(art. 85 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Decizia BEC nr. 40/2020 și
Decizia BEC nr. 41/2020)

Pot vota prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de alegători:
•

Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau
invaliditate;

•

Alegătorii care, la data scrutinului, sunt internați într-o unitate sanitară publică sau
privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale
publice sau private;

•

Persoanele deținute 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 circumscripției
electorale, pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deținere;

•

Persoanele aflate în arest la domiciliu.

Urna specială (mobilă)
(art. 85 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din Decizia BEC nr. 40/2020)

1. Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală
sau invaliditate
⮚ Pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale dacă au
domiciliul sau reședința în circumscripția electorală în care se află secția de votare.

⮚ Cererile pot fi depuse la biroul electoral al secției de votare în preziua votării – 5 decembrie
2020, între orele 18.00-20.00.
⮚ Cererea se depune la secția de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea
urnei specială.
⮚ Cererea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie să fie datată și semnată de
către alegătorul care solicită urna specială și 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, seria și numărul actului de
identitate, precum şi numărul de telefon.

Urna specială (mobilă)
(art. 85 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din Decizia BEC nr.
40/2020)

⮚

Cererea 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”.

În soluționarea cererilor de vot prin intermediul urnei speciale, președintele biroului
electoral al secției 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 informații să se aprecieze,
în măsura posibilului pentru o persoană informată în mod rezonabil, asupra
compatibilității bolii cu posibilitatea de autodeplasare a alegătorului.

Urna specială (mobilă)
(art. 2 din Decizia BEC nr. 40/2020)

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, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei
speciale, dacă au domiciliul sau reședința în județul sau în municipiului București, după caz, pe raza
căruia se află unitatea respectivă.
⮚Cererile de votare prin intermediul urnei speciale 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.
⮚Cererile pot fi depuse la biroul electoral al secției de votare în preziua votării – 5 decembrie 2020,
între orele 18.00-20.00, 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 căreia se află imobilul unde acestea sunt internate.
⮚Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare la care se depun cererile menționate mai
sus vor informa biroul electoral de circumscripție asupra numărului de persoane internate la
care urmează să se deplaseze cu urna specială.

Urna specială (mobilă)
(Decizia BEC nr. 40/2020)

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.

Urna specială (mobilă)
(Decizia BEC nr. 40/2020)

După primirea cererilor pentru exercitarea votului prin intermediul urnei speciale,
președintele biroului electoral al secției de votare le analizează, iar în cazul în care îndeplinesc
condițiile legale, 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.
IMPORTANT

• Persoanele prevăzute mai sus pot vota numai în baza unui act de identitate.
• Membrii echipei 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.

• Accesul urnei speciale în unitățile sanitare publice sau private, cămine pentru persoane
vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private se va face conform
normelor de protecție sanitară aplicabile acestora.

Urna specială (mobilă)

(art. 117 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Decizia BEC nr. 41/2020)

3. Persoanele deținute 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 circumscripției
electorale, pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deținere
⮚ Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris de persoanele menționate mai sus și
se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deținere cel mai târziu în preziua votării,
5 decembrie 2020, orele 12:00
⮚ 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.

⮚ Directorul penitenciarului sau al locului de deținere asigură depunerea cererilor, cel mai târziu
în preziua votării, între orele 18:00-20:00, 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

Urna specială (mobilă)
(art. 117 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din Decizia BEC nr. 41/2020)

După primirea cererilor pentru exercitarea votului prin intermediul urnei speciale președintele
biroului electoral al secției de votare le analizează, iar în cazul în care îndeplinesc condițiile legale,
asigură înscrierea datelor de identificare ale persoanelor deținute în baza unui mandat de
arestare preventivă și ale persoanelor 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 căruia se află penitenciarul sau locul de deținere în extrasul
din listele electorale, pe care îl va semna și parafa cu ștampila de control a secției de votare.

IMPORTANT

Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare la care se depun cererile
vor informa biroul electoral de circumscripție asupra numărului de persoane deținute
la care urmează să se deplaseze

Urna specială (mobilă)
(art. 117 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din Decizia BEC nr. 41/2020)

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 votului.
IMPORTANT
• Persoanele prevăzute mai sus pot vota numai în baza unui act de identitate. În acest
sens, directorul penitenciarului sau al locului de detenție, după caz, îi eliberează
temporar, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul de identitate aflat
în dosarul individual.
• Membrii echipei înmânează alegătorului buletinele de vot și ștampila cu mențiunea
„VOTAT” numai după ce acesta a prezentat actul de identitate și a semnat în
extrasul din listele electorale în dreptul datelor privind identitatea sa.
.

Urna specială (mobilă)
(art. 117 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 din Decizia BEC nr. 41/2020)

4. Persoanele aflate în arest la domiciliu își exercită dreptul de vot prin
intermediul urnei speciale în condițiile în care depun o cerere în acest sens, cel mai
târziu în preziua votării, între orele 18:00 – 20:00, la biroul electoral al celei mai
apropiate secții de votare, dacă sunt înscrise în listele electorale permanente ale
circumscripției electorale pe raza cărei execută măsura.
Cererea va conține și numărul de telefon și va fi însoțită, în mod obligatoriu, de
copia hotărârii judecătorești în baza căreia s-a dispus măsura arestului la domiciliu.

Urna specială (mobilă)
(art. 117 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Decizia BEC nr. 41/2020)

IMPORTANT
Președinții birourilor electorale ale secțiilor 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.
În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială.
Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului
electoral al secției de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului
Afacerilor Interne.

Urna specială (mobilă)
(art. 117 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Decizia BEC nr. 40/2020 și Decizia BEC
nr. 41/2020)

Componența echipei formată din cel puțin doi membri ai biroului electoral al secției de votare
se stabilește prin decizie a biroului electoral al secției de votare
Echipa formată pentru votul prin intermediul urnei speciale din cel puțin 2 membri, conform
art. 85 alin. (10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 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 secției 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 mențiunea „VOTAT”;
e) cel puțin un pix, cu pastă de culoare albastră;
f) 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.

Urna specială (mobilă)
(Ordinul comun al Ministrului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020)

Măsuri de protecţie la utilizarea urnei speciale:
❑În ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la
adresele solicitanţilor din alte cauze decât COVID-19 (la unităţile sanitare nonCOVID, aziluri de bătrâni, penitenciare, centre de reţinere şi arestare preventive,
etc.) și ulterior se va deplasa la unităţile sanitare COVID-19 şi la adresele
persoanelor izolate şi carantinate.
❑Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care
însoţesc urna specială trebuie să poarte mască şi mănuşi ce trebuie schimbate
sau dezinfectate cu o soluţie dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei
incinte;
❑Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care
însoţesc urna specială nu vor intra în locuinţa în care se află alegătorul şi vor
realiza toate formalităţile la intrarea în aceasta, asigurând o distanţă de minimum 1
metru faţă de alegător;

Urna specială (mobilă)
(Ordinul comun al Ministrului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020)

Măsuri de protecţie la utilizarea urnei speciale:
❑ Alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale şi celelalte persoane prezente în
incintă vor purta obligatoriu mască. Alegătorul îşi va dezinfecta mâinile înainte de preluarea
buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea "VOTAT", îşi va înlătura pentru scurt timp
masca spre a fi identificat şi îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura. Alegătorul va
semna în lista electorală utilizând ori de câte ori este posibil cu pixul personal. Ştampila cu
menţiunea "VOTAT" şi, dacă este cazul, pixul utilizat de alegător se dezinfectează după
votare de către unul dintre membrii echipei care transportă urna specială prin
pulverizare/ştergere cu soluţie dezinfectantă sau prin ştergere cu şerveţele/lavete impregnate
cu dezinfectant pe bază de alcool;
❑ În cazul persoanelor internate în unităţi sanitare, votul cu urna specială va fi asigurat cu
implementarea măsurilor specifice; echipamentul de protecţie pentru membrii birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială va fi
asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător
secţiei respective. Toate materialele de protecţie utilizate vor fi introduse într-un sac
dedicat.

Urna specială (mobilă)
(Hotărârea AEP nr. 32/2016)

VOTAREA

SUSPENDAREA VOTĂRII
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 85 alin. (3) – (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

În calitate de președinte al biroului electoral al secției de votare, puteți
suspenda votarea pentru motive temeinice.
IMPORTANT
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.
Candidații și persoanele acreditate care asistă la votare în condițiile legii nu pot fi
obligate să părăsească sala de votare în acest timp.

ATENȚIE !
În timpul suspendării nu pot părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul
membrilor biroului electoral al secției de votare în același timp.

SUSPENDAREA VOTĂRII
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Intervalul orar 07:00 – 21:00
(art. 87 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Disfuncționalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de
prevenire a votului ilegal nu poate determina suspendarea sau întreruperea
votării.
În această situație, alegătorii prezintă actul de identitate operatorului de
calculator sau membrului biroului electoral al secției 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.

Durata disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței
la vot și de prevenire a votului ilegal se consemnează de către președintele biroului
electoral al secției de votare într-un proces-verbal.
Atât apariția, cât și încetarea disfuncționalității Sistemului informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic
biroului electoral ierarhic superior de către președintele biroului electoral al
secției de votare.

VOTAREA
Încheierea votării
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Ora 21:00
(art. 88 alin. (1) - (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

La ora 21,00
❑ președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată şi
dispune închiderea localului de vot.
❑ urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot.
❑ 2 membri desemnați de biroul electoral al secției de votare, din cadrul acestuia,
verifică 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.
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 de mai sus pot vota până cel mult la ora 23,59.

VOTAREA
Încheierea votării
DUMINICĂ – 6 DECEMBRIE
Ora 21:00
(art. 23 alin. (1) - (2) din HAEP nr. 36/2019)

După ce președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea
încheiată, operatorul de calculator are obligația de a încheia operațiunile de
preluare și verificare a codurilor numerice personale prin accesarea secțiunii
destinate acestui scop din interfața ADV.

După luarea măsurii prevăzute mai sus, operatorul de calculator va continua
să aibă acces în ADV la funcțiile necesare pentru citirea notificărilor transmise de
Biroul Electoral Central și Autoritatea Electorală Permanentă, pentru înregistrarea
audiovideo, pentru verificarea și transmiterea electronică a datelor din proceseleverbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și pentru fotografierea și
transmiterea electronică a fotografiilor proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
DUMINICĂ – 6 decembrie 2020
(art. 91, art. 92 alin. (1)–(5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

1.

După închiderea localului secției de vot și după încheierea operațiunile de
preluare și verificare a codurilor numerice personale, în prezența membrilor
biroului electoral şi a persoanelor acreditate, trebuie să vă asiguraţi că operatorul de
calculator a început înregistrarea audio-video a operaţiunilor din secţia de votare.

IMPORTANT:
Operatorul de calculator, la îndrumarea președintelui biroului electoral al secției de votare,
poziționează tableta într-un loc fix, astfel încât să ofere o perspectivă cât mai clară asupra locului în
care se desfășoară numărarea buletinelor de vot.
La toate operațiunile ce țin de numărarea voturilor participă membrii birourilor electorale ale
secțiilor de votare și pot asista candidații, persoanele acreditate în condițiile legii.

ATENŢIE!
Trebuie să luaţi măsuri pentru ca înregistrarea audio-video a operaţiunilor realizate de la
încheierea votării şi până la părăsirea localului secţiei de vot de către membrii biroului electoral
al secţiei de votare să decurgă în mod neîntrerupt, fără a fi obstrucţionată de către nicio persoană
prezentă în secţia de votare.

OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
După ora 21:00
(art. 92 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

După ce vă asigurați că a început înregistrarea audio-video, trebuie să:

1.
2.
3.

verificați starea sigiliilor de pe urnele de votare;
sigilați fanta urnelor de votare;
introduceți ștampilele cu mențiunea "VOTAT" în plicul care se sigilează prin aplicarea ștampilei
de control a secției de votare.

Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează în procesul-verbal
de consemnare a rezultatelor votării, la punctul l.

ATENŢIE!
Sigilaţi plicul numai după ce aţi introdus toate ştampilele cu menţiunea „VOTAT”.
Luaţi măsurile necesare ca această operațiune să fie înregistrată cât mai clar de camera
video a tabletei.

Operațiuni efectuate după încheierea votării
După ora 21:00
(art. 92 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

4. anulați buletinele de vot rămase neîntrebuințate;
5. consemnați distinct, în procesele-verbale pentru Senat, respectiv pentru
Camera Deputaților, 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 şi se aplică o singură
dată ştampila de control.

Operațiuni efectuate după încheierea votării
După ora 21:00
(art. 92 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

6. numărați toți alegătorii din listele electorale permanente și suplimentare
care au participat la vot și consemnați numărul lor în rubricile
corespunzătoare din procesele-verbale (la punctele b1, b2 și b3).

7. asigurați îndosarierea listelor electorale.

Operațiuni efectuate după încheierea votării
După ora 21:00
(art. 92 alin. (3) ți (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

IMPORTANT
• pentru fiecare tip de alegere se adună buletinele de vot utilizate, așa cum
rezultă din listele electorale, cu buletinele de vot neutilizate şi anulate.
• Suma acestora, care trebuie să corespundă cu numărul de buletine primite în
cadrul secţiei 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 şi întâmpinările şi contestaţiile adresate biroului electoral
al secţiei de votare.
În cazul în care suma nu se verifică, membrii biroului electoral al secţiei
de votare pot avea opinii separate. Acestea se consemnează în procesul-verbal.

Deschiderea urnelor și numărarea voturilor
(art. 92 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

8. După aceste operațiuni, 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.
IMPORTANT
Buletinul de vot introdus în altă urnă decât cea corespunzătoare tipului de
alegere este luat în calcul dacă votul este valabil exprimat.

Deschiderea urnelor și numărarea voturilor
(art. 92 alin. (7) și (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

•
•

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

Deschiderea urnelor și numărarea voturilor
(art. 92 alin. (9)–(10) și (12) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

• 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.
IMPORTANT
• Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum și pentru cele contestate
se fac pachete separate.
• 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 biroului electoral al
secției de votare.

BULETINELE DE VOT
(art. 92 alin. (11) – (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

Sunt NULE:
• buletinele 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;
• ștampila este aplicată pe mai multe patrulatere ori în afara acestora.

IMPORTANT
Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
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 biroului electoral al secției de votare.
Sunt VOTURI ALBE buletinele care nu au aplicată ștampila "VOTAT".

IMPORTANT
Aceste buletine nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

EXEMPLE DE BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE
▪ buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater;

EXEMPLE DE BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE
▪ buletinele de vot pe care ștampila aplicată depășește limitele patrulaterului, dar opțiunea
alegătorului este evidentă

EXEMPLE DE BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE
▪ buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată de mai multe ori în interiorul aceluiași
patrulater

EXEMPLE DE BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE
▪ buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater și în
afara patrulaterelor

EXEMPLE DE BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE
▪ buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater, dar
pe buletin sunt înscrise diferite mențiuni ale alegătorului.

VOTURILE ALBE
Sunt buletinele care nu au aplicată ștampila "VOTAT". Aceste buletine nu intră în
calculul voturilor valabil exprimate.

BULETINELE DE VOT NULE
• buletinele de vot care nu poartă ștampila de control a biroului electoral al secției de votare;

BULETINELE DE VOT NULE
• buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat;

BULETINELE DE VOT NULE
• buletinele de vot pe care ştampila atinge mai multe patrulatere;

BULETINELE DE VOT NULE
• buletinele de vot pe care ştampila este aplicată în afara patrulaterelor

BULETINELE DE VOT NULE
• buletinele de vot pe care ştampila 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;

BULETINELE DE VOT NULE
• buletinele de vot pe care ştampila aplicată are un alt model decât cel legal aprobat

BULETINE DE VOT ANULATE

Sunt buletinele de vot ANULATE:

- BULETINELE DE VOT rămase neîntrebuințate după
încheierea votării şi închiderea urnelor, anulate de președintele
biroului electoral al secției de votare conform art. 92 alin. (2) din
Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
- buletinele de vot vizate şi anulate, afişate cu o zi înainte de
alegeri la sediul fiecărei secţii de votare, conform art. 63 alin. (7) și
(8) din lege
- buletinele de vot anulate în cazurile în care buletinul de vot s-a
deschis înainte de introducerea acestuia în urnă iar secretul votului
nu a mai fost asigurat şi i s-a dat alegătorului un alt buletin de vot,
conform art. 84 alin. (9) din lege.

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării
(art. 93 alin. (1) și (3) – (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

După numărarea voturilor, se încheie, în câte două exemplare originale, un proces-verbal
pentru consemnarea rezultatelor votării pentru Senat și un proces-verbal pentru
consemnarea rezultatelor votării pentru Camera Deputaților.

• Procesele-verbale se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia, precum și de
membrii biroului electoral al secției de votare și vor purta ștampila de control a
acesteia.
• Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secției de votare nu influențează
asupra valabilității procesului-verbal. Președintele va menționa motivele care au
împiedicat semnarea.
• Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare are dreptul de a obține o copie a
procesului-verbal, semnată de către președintele secției de votare sau de către locțiitorul
acestuia, după caz, și de către ceilalți membri ai biroului.

Cotestarea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării
(art. 93 alin. (6) – (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare)

• În timpul operațiunilor de votare și de deschidere a urnelor se pot face

întâmpinări și contestații cu privire la aceste operațiuni. Acestea se soluționează
pe loc de către președintele biroului electoral al secției de votare.
• Contestațiile se prezintă președintelui biroului electoral al secției de votare. 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.

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor
votării
(art. 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 39/2016)

•

În
rubrica
CIRCUMSCRIPȚIA
ELECTORALĂ Nr. _, se va scrie numărul
circumscripției județene, în rubrica SECȚIA
DE VOTARE Nr._, se va scrie numărul secției
de votare unde ați fost desemnat, rubricile
(comuna, oraș municipiu), Sat, Str., Nr., se
vor completa cu adresa secției de votare.

•

Pct. a „Numărul total al alegătorilor prevăzuţi
în listele electorale existente în secţia de
votare” – trebuie să rezulte din însumarea
persoanelor înscrise în cele trei tipuri de liste
electorale.

Cheia de control este:
pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3

Se completează datele de identificare ale secţiei de votare
atât în antet, cât şi în subsolul fiecărei pagini (numărul
circumscripţiei electorale şi denumirea judeţului sunt
pretipărite).

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor
votării
(art. 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 39/2016)

•

În rubrica de la pct. a1 se va trece numărul total al
alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1
trebuie să fie mai mare sau egal decât pct. b1)

Cheia de control este: pct. a1 ≥ pct. b1
Cheie suplimentară: pct. a1 ≤ numărul alegatorilor din lista
electorală permanentă tipărită.
ATENŢIE: nu se vor lua în calcul pozițiile radiate din listă, în
urma notificărilor primite prin sistemul informatic și a înscrierii
în extrasul de pe lista permanentă utilizat pentru urna specială.
• În rubrica de la pct. a2 se completează numărul alegătorilor
înscrişi în lista electorală suplimentară. ATENŢIE: nu se vor
lua în calcul poziţiile radiate din listă în urma înscrierii în
extrasul de pe lista suplimentară utilizat pentru urna
specială.
Cheia de control este: pct. a2 ≥ pct. b2; de regulă este egalitate,
inegalitatea este excepţie şi se va menţiona motivul apariţiei
acesteia, la pct. j.

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor
votării
(art. 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 39/2016)

• În rubrica
alegătorilor
permanentă
întocmit de
votare.

de la punctul a3 se completează numărul
înscris în extrasul de pe lista electorală
sau suplimentară existentă la secţia de votare,
către preşedintele biroului electoral al secţiei de

Cheia de control este: pct. a3 ≥ pct. b3; de regulă este egalitate,
inegalitatea este excepţie şi se va menţiona motivul apariţiei
acesteia, la pct. j.

ATENŢIE:
În momentul înscrierii alegătorilor în extras, aceştia vor
fi radiaţi din celelalte liste existente la secţie.
IMPORTANT:
O persoană poate să apară pe o singură listă.

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării
(art. 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 39/2016)

•

Pct. b „Numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, înscrişi în listele electorale
existente în secţia de votare” – trebuie să rezulte
din însumarea semnăturilor persoanelor care s-au
prezentat la urne, înscrise în cele trei tipuri de liste
electorale.
Cheia de control este:
pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3
La pct. b1 se completează rezultatul numărării
semnăturilor înscrise în lista electorală permanentă.
La pct. b2 se completează rezultatul numărării
semnăturilor
înscrise
în
lista
electorală
suplimentară.
La pct. b3 se completează rezultatul numărării
semnăturilor înscrise în extrasul întocmit de către
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

IMPORTANT:
Punctele a, a1, a2, a3, b, b1, b2, b3, trebuie sǎ fie
identice în cele două tipuri de procese-verbale
întocmite la secţia de votare.

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării
(art. 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 39/2016)

• La pct. c „Numărul buletinelor de vot primite”
se înscrie numărul buletinelor de vot care au
fost primite de către secţia de votare (nu se ia în
calcul buletinul de vot anulat care a fost primit
pentru afişare; se scade sau se adaugă numărul
buletinelor de vot distribuite la sau de la altă
secţie de votare, după caz).
Cheia de control este: pct. c ≥ pct. d + pct. e +
pct. f + pct. g; este egal (sau mai mare – cazuri
excepţionale) decât suma dintre numărul
buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate,
numărul total al voturilor valabil exprimate,
numărul voturilor nule şi numărul voturilor albe
(inegalitatea poate să apară doar dacă alegătorul nu
a introdus buletinul de vot în urnă).
Cheia de control suplimentară este: pct c = pct.b
+ pct.d; este egal cu suma dintre numărul total al
alegătorilor care s-au prezentat la urne şi numărul
buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate. Pentru
situaţiile excepţionale veţi preciza la pct. j,
motivele care au condus la această situaţie.

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării
(art. 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 39/2016)

La pct. d „Numărul buletinelor de vot
neîntrebuinţate şi anulate” se înscrie
numărul buletinelor de vot care au rămas
nefolosite şi au fost anulate la finalul
scrutinului, respectiv buletinele de vot care
nu au ajuns în urnă (buletinul afişat la
avizierul secţiei ca model, nu se ia în calcul).
ATENŢIE: aici veţi include şi acele
buletine de vot care au fost anulate ca
urmare a solicitării participantului de a
primi un alt buletin de vot, deoarece a
aplicat ştampila greşit, cu condiţia să nu fi
introdus buletinul de vot în urnă
(operaţiunea se poate face o singură dată
pentru un alegător). Această situaţie se va
menţiona la pct. j.

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării
(art. 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 39/2016)

• La pct. e „Numărul total al voturilor
valabil exprimate” - se înscrie numărul
buletinelor de vot scoase din urnă şi care
au fost declarate valabile de către membrii
biroului electoral al secţiei de votare.
Cheile de control sunt:
pct. e ≤ [pct. b – (pct. f + pct. g)]; este
egal (sau mai mic – cazuri excepţionale) cu
diferenţa dintre numǎrul total al alegătorilor
care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele
electorale şi suma numǎrului voturilor nule şi
a numărului voturilor albe (inegalitatea poate
să apară doar dacă alegătorul nu a introdus
buletinul de vot în urnă),
şi
pct. e = suma voturilor valabil exprimate
la pct. h; este egal cu suma voturilor valabil
exprimate obţinute de fiecare competitor
electoral
În cazul în care la pct. e este inegalitate,
obligatoriu trebuie să existe inegalitate şi la
pct. c, cu aceeaşi diferenţă.

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării
(art. 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 39/2016)

• Pct. f „Numărul voturilor nule” – se
înscrie numărul buletinelor de vot scoase
din urnă şi care au fost declarate nule de
către membrii biroului electoral al secţiei
de votare.
• Pct. g „Numărul voturilor albe (buletine
de vot pe care nu s-a aplicat ştampila
„VOTAT”)” – se înscrie numărul
buletinelor de vot scoase din urnă şi care
nu au aplicată ştampila „VOTAT”.

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării
(art. 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 39/2016)

• La pct. h „Numărul voturilor valabil
exprimate
obţinute
de
fiecare
competitor electoral”
– se înscrie
numărul voturilor valabil exprimate
obţinute de fiecare competitor electoral
care este înscris în procesul verbal.
• Pct. i „Numărul voturilor contestate” –
se va înscrie numărul voturilor care au fost
contestate.

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării
(art. 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 39/2016)

•

•

•
•

La pct. j „Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a modului de soluţionare a acestora,
precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie” – în plus faţă de informaţiile solicitate,
se va înscrie, dacă este cazul:
Cauzele apariţiei inegalităţilor la punctele c şi e, acolo unde tableta semnalează atenţionari pe care Dvs. le
acceptaţi:
- numărul buletinelor de vot găsite în urnă (valabile, nule, albe) diferă de numărul alegătorilor
care au votat (pct. e < [pct. b – (pct. f + pct. g)])
- numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi
anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite (pct. c > pct. d + pct. e + pct. f +
pct. g),
- numărul buletinelor de vot primite diferă de cel rezultat din adunarea dintre numărul buletinelor
de vot neîntrebuinţate şi anulate şi numǎrul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne (pct. c
# pct. b + pct. d).
Menţiune privind anularea buletinelor de vot înmânate alegătorilor, dar care nu au fost introduse în urnă, aceştia
solicitând primirea unui alt buletin de vot, deoarece au aplicat greşit ştampila „VOTAT.
Motivele pentru care unii membrii ai biroului electoral al secţiei de votare nu au semnat procesul verbal.
Menţiune privind lipsurile constatate la numărarea buletinelor de vot primite şi transferul de buletine de vot
la/de la alte secţii de votare.

Completarea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării
(art. 93 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, HAEP nr. 39/2016)

• La pct. k „Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării” – se consemnează
dacă sigiliile de pe urne au fost intacte sau distruse.
• La pct. l „Numărul ştampilelor cu menţiunea VOTAT” – se înscrie în căsuţă
numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”, primite;
• „Dispariţia uneia sau mai multor ştampile se consemnează” – dacă este cazul, se
menţionează dispariţia uneia sau mai multor ştampile.

Întocmirea dosarelor în vederea predării
(art. 1 alin. (2) și (3) din Decizia BEC nr. 61/2020)

Procesele – verbale privind consemnarea rezultatului votării vor
fi semnate olograf de către membrii biroului electoral al secției de
votare, pe fiecare pagină, cu respectarea condiției 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 secției de votare.
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 mențiunea „Copie certificată” însoțită de
semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare, lângă care
se va aplica ștampila de control a secției de votare.

Întocmirea dosarelor în vederea predării
(art. 2 din Decizia BEC nr. 61/2020)

La încheierea proceselor – verbale privind consemnarea rezultatului
votării, președintele biroului electoral al secției de votare:
• va asigura verificarea electronică a datelor care urmează a fi consemnate în
procesele – verbale de către operatorul de calculator al biroului electoral al
secției 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 secției de votare prin înscrierea acestora în
aplicația informatică;
• Aplicația informatică va semnala eventualele erori sau neconcordanțe
care trebuie corectate/remediate pentru a asigura încheierea proceselor –
verbale conform legii.
• 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
lista electorală în parte, este identic în toate procesele – verbale întocmite.

Întocmirea dosarelor în vederea predării
(art. 2 din Decizia BEC nr. 61/2020)

•
•
•

va verifica dacă denumirile competitorilor electorali, 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;
va asigura înscrierea corectă în procesele – verbale a voturilor valabil exprimate pentru
fiecare competitor electoral , în conformitate cu rezultatele numărării voturilor, precum și a
totalizării acestora;
după confirmarea corelațiilor, atât în aplicație cât și în procesul – verbal, și după semnarea de
către membrii biroului electoral al secției de votare 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;

IMPORTANT
În cazul în care nu se pot confirma corelațiile, respectiv „cheile de control”, președintele biroului
electoral al secției 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 menționa motivele care au condus la această situație la pct. j) din procesul – verbal;
• va sigura încărcarea în SIMPV a fotografiilor celor două procese – verbale.

Întocmirea dosarelor în vederea predării
(art. 93 alin. (9)-(10) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 alin. (1) și art. 3 din Decizia BEC nr. 61/2020)

După numărarea voturilor, președintele biroului electoral al secției de votare întocmește pentru
SENAT, un dosar care cuprinde:
• Proces – verbal CD/SV privind consemnarea rezultatului votării pentru Camera Deputaților, în două exemplare
•
•
•
•

originale;
întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare;
buletinele de vot nule, cele contestate și cele albe;
formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor;
listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste.

Birourile electorale ale secțiilor de votare întocmesc pentru CAMERA DEPUTAȚILOR un dosar
care cuprinde:
• Procesul-verbal S/SV - privind consemnarea rezultatului votării pentru Senat, în două exemplare originale;
• întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare;
• buletinele de vot nule, cele contestate și cele albe;
• formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor;
• listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste.

Operațiuni ulterioare completării proceselor-verbale
(art. 3 alin. (2) din Decizia BEC nr. 61/2020)

Materialele prevăzute mai sus, împreună cu sacii conținând buletinele
de vot întrebuințate și necontestate, precum și sacii conținând buletinele de vot
neîntrebuințate 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 pază personalului structurilor Ministerului
Afacerilor Interne;
• se predau biroului electoral de circumscripție sau oficiului electoral,
după caz, de către președintele biroului electoral al secției de votare
și locțiitorul acestuia, însoțiți, la cerere, de către alți membri ai
biroului electoral al secției de votare, candidați și persoane
acreditate.

Operațiuni ulterioare completării proceselor-verbale
(art. 4 alin. (1) din Decizia BEC nr. 61/2020)

Birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale verifică cu suportul statisticienilor și al
personalului tehnic auxiliar al acestora, la sediile acestora:
• exemplarele originale ale proceselor – verbale întocmite pe suport de hârtie la nivelul secțiilor de
votare
• concordanța datelor înscrise în procesele – verbale cu datele înscrise în SIMPV.

IMPORTANT
Verificarea proceselor – verbale pe suport hârtie se realizează în prezența președinților
birourilor electorale ale secțiilor de votare, a membrilor biroului electoral al secției de votare,
a candidaților și a persoanelor acreditate care îi însoțesc.
•

Eventualele neconcordanțe între datele înscrise în exemplarele originale ale proceselor – verbale
privind consemnarea rezultatelor pe suport de hârtie sau între datele înscrise în procesele –
verbale și datele încărcate în SIMPV se vor rezolva de către birourile electorale de circumscripție
și oficiile electorale, la sediile acestora, pe baza documentelor din dosarele menționate anterior.

Operațiuni ulterioare completării proceselor-verbale
(art. 4 și art. 6 din Decizia BEC nr. 61/2020)

Eventualele neconcordanțe între datele înscrise în exemplarele originale ale proceselor –
verbale privind consemnarea rezultatelor pe suport de hârtie sau între datele înscrise în procesele –
verbale și datele încărcate în SIMPV se vor rezolva de către birourile electorale de circumscripție și
oficiile electorale, la sediile acestora, pe baza documentelor din dosarele menționate anterior.
În cazul proceselor – verbale pe suport hârtie, acestea se vor certifica prin
semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare.
IMPORTANT
Dacă nu se confirmă corelațiile în aplicația informatică, președintele biroului electoral al
secției de votare va lua măsuri de reverificare a datelor și de corectare a acestora.
În situația în care, la momentul consemnării rezultatului, nu se pot finaliza
operațiunile de înscriere a datelor în aplicația informatică deoarece, chiar și după reverificări,
cheile de validare nu sunt respectate, președintele biroului electoral al secției de votare 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

Operațiuni ulterioare completării proceselor-verbale
(art. 6 din Decizia BEC nr. 61/2020)

IMPORTANT
Dacă după efectuarea tuturor operațiunilor menționate anterior, cheile de validare
nu sunt respectate, președintele biroului electoral al secției de votare va asigura încărcarea în
SIMPV numai a fotografiei procesului – verbal.
În situația de mai sus, datele vor fi corectate și/sau încărcate în SIMPV de președintele
biroului electoral al secției de votare, cu asistența operatorului de calculator numai în baza deciziei
biroului electoral de circumscripție județeană sau a oficiului electoral, după caz, la sediul acestuia.
În acest caz, la sediul biroului electoral de circumscripție județeană sau al oficiului electoral,
după caz, se vor deplasa, ÎN MOD OBLIGATORIU, președintele biroului electoral al secției
de votare, locțiitorul acestuia, precum și operatorul de calculator.
În cazul în care la sediul biroului electoral de circumscripție sau al oficiului
electoral se identifică neconcordanțe ale datelor încărcate în SIMPV cu cele corect înscrise pe
procesele – verbale pe suport hârtie, corecțiile datelor se realizează numai în baza deciziei
biroului electoral de circumscripție sau a oficiului electoral, după caz.

Operațiuni ulterioare completării proceselor-verbale
(anexa la Decizia BEC nr. 61/2020)

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII
BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(art. 24 din HBEC nr. 1/2020)

Birourile electorale ale secțiilor de votare își încetează
activitatea la data încheierii verificării proceselor-verbale privind
rezultatele alegerilor pe care le-au întocmit.

Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Senat și Camera Deputaților din anul 2020

❑LEGEA

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și
pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și
completările ulterioare;

❑Hotărârea

Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și
Camera Deputaților din anul 2020;

❑Hotărârea

Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020,
cu modificările și completările ulterioare;

❑Hotărârea

Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei
organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Senat și Camera Deputaților din anul 2020

❑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 2020;

❑HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 2/2016 pentru
aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale și
parlamentare;

❑ HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 8/2016 pentru
aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral;

❑ HOTĂRÂREA

AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 16/2016
privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de
votare din ţară, precum şi a sediilor acestora;

❑HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 44/2016 privind
setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează
secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora;

Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Senat și Camera Deputaților din anul 2020

❑ HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr.
28/2016 pentru aprobarea modelelor, dimensiunilor şi condiţiilor de tipărire ale
buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților, rectificată;
❑ HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE NR.
29/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite la
alegerile pentru Senat și Camera Deputaților;
❑ HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE nr.
30/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile
pentru Senat și Camera Deputaților;
❑ HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE nr.
31/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare care vor fi
folosite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților;
❑ HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE nr.
32/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă și
suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților;

Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Senat și Camera Deputaților din anul 2020

❑ HOTĂRÂREA
AUTORITĂȚII
ELECTORALE
PERMANENTE
nr.
36/2016 privind consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor;
❑ HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 37/2016
pentru aprobarea modelului ștampilelor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului
București care va fi folosit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților;
❑ HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 39/2016
pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării
la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților;
❑ HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 1/29.09.2020 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a birourilor şi oficiilor
electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020;
❑ DECIZIA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 1/29.09.2020 privind
aplicarea unitară a prevederilor art. 83 alin. (1) — (3) din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;

Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Senat și Camera Deputaților din anul 2020

❑ DECIZIA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 40/2020 privind exercitarea
dreptului de vot prin corespondență;
❑ DECIZIA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 41/2020 privind aplicarea
prevederilor art. 117 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a
Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității
Electorale Permanente;
❑ DECIZIA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL 41/2020 privind exercitarea
dreptului de vot prin intermediul urnei speciale;
❑ DECIZIA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL 45/2020 privind aplicarea
dispozițiilor art. 84 alin. (3) lit. e) şi alin. (4) lit. a) ultima teză din Legea nr. 208/2015
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
❑ DECIZIA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL 61/2020 privind normele tehnice
de completare şi verificare, precum şi circuitul proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.

