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C U V Â N T- Î N A I N T E
Vă mulțumim pentru implicarea în procesul de organizare a alegerilor pentru membrii din România
în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019. Deținerea funcției de
membru al biroului electoral al secției de votare implică exercițiul autorității de stat. Atribuțiile cu
care ați fost învestit/ă sunt complexe; îndeplinirea acestora cu profesionalism și imparțialitate va
contribui la derularea corectă, transparentă și democratică a procesului electoral.
Prezentul Ghid a fost conceput ca un instrument de lucru pentru secţiile de votare din ţară care să vă
sprijine în activitatea pe care o veți desfășura în preziua votării, în ziua votării și până la momentul
predării materialelor electorale către biroul electoral ierarhic superior.
Ghidul are la bază texte din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare1, din Legea
nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare2, din Legea nr. 208/2015, cu modificările și
completările ulterioare3, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/20194, din Regulamentul
de organizare şi funcționare a birourilor electorale5 și deciziile Biroului Electoral Central6,
precum și din hotărârile Autorității Electorale Permanente7, acestea fiind indicate între paranteze
la începutul sau pe parcursul fiecărei secțiuni.
Ghidul este împărțit în 11 secțiuni:
secțiunile 1 – 2 includ reguli privind organizarea și funcționarea biroului electoral al secției de
votare și enumerarea atribuțiilor acestuia;
secțiunile 3 – 5 vă oferă informații despre tipurile de liste electorale, de ștampile și de buletine de
vot pe care le veți utiliza în cadrul secției de votare;
secțiunile 6 – 7 descriu principalele activități pe care biroul electoral al secției de votare le va
desfășura în data de 25 mai 2019;
1

Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată,
cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 33/2007.
2
Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfășurarea referendumului, cu modificările și completările
ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 3/2000.
3
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea
şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, denumită în
continuare Legea nr. 208/2015.
4
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare
a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, denumită în continuare
Ordonanța de urgență nr. 6/2019.
5
Regulamentul de organizare şi funcționare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii
din România în Parlamentul European din anul 2019, adoptat prin Hotărârea Biroului Electoral Central
nr. 1/2019, denumit în continuare Regulamentul de organizare şi funcționare a birourilor electorale.
6
Decizia BEC nr. 16D/29.03.2019 privind organizarea activității de verificare şi centralizare a proceselorverbale utilizate pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019,
denumită în continuare Decizia BEC nr. 16D/29.03.2019, Decizia BEC nr. 55D/12.04.2019 privind unele
măsuri pentru asigurarea ordinii publice la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European
din 26 mai 2019, denumită în continuare Decizia BEC nr. 55D/12.04.2019.
7
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și
desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, denumită în
continuare Hotărârea AEP nr. 11/2019.
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 secțiunile 8 – 9 descriu principalele activități pe care biroul electoral al secției de votare le
va desfășura în ziua votării și până la momentul predării materialelor electorale către biroul
electoral ierarhic superior. Vă recomandăm să efectuați aceste activități în ordinea descrisă în
Ghid, bifând în căsuțele din stânga/dreapta paginii fiecare activitate realizată;
 secțiunea 10 descrie contravențiile și infracțiunile prevăzute de legislația în vigoare;
 secțiunea 11 conține modele ale diverselor procese-verbale care se utilizează de către biroul
electoral al secției de votare.
Este necesar să acordați atenție sporită textelor marcate cu IMPORTANT: sau ATENȚIE! care fac
referire la acțiuni care trebuie duse la îndeplinire sau la diferite interdicții specifice operațiunilor
electorale.
IMPORTANT:
Este posibil ca după data publicării prezentului ghid Biroul Electoral Central să adopte hotărâri,
decizii și circulare privind activitatea dumneavoastră, care vor avea caracter prioritar și care vă vor
fi aduse la cunoștință, fie prin includerea unor copii ale acestora în materialele pe care le veți prelua,
fie prin intermediul tabletei electronice. De asemenea, în caz de dubiu privind modul de aplicare a
unor dispoziții legale, vă recomandăm să accesați site-ul Biroului Electoral Central www.bec.ro sau
să apelați biroul electoral ierarhic superior (veți găsi adresele de contact la finalul Ghidului).
Aplicarea hotărârilor Biroului Electoral Central este obligatorie de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Deciziile pentru aplicarea unitară a legii, adoptate de Biroul Electoral Central, sunt obligatorii de la
data aducerii lor la cunoștință publică, prin afișare pe site-ul Biroului Electoral Central.
Deciziile birourilor electorale județene și ale birourilor electorale de sector prin care se soluționează
întâmpinări, contestații sau alte cereri devin executorii de la datele la care expiră termenele de
contestare a acestora, respectiv, dacă este cazul, de la data aducerii la cunoștință publică a soluțiilor
adoptate cu privire la contestații.
Deciziile birourilor electorale ale secţiilor de votare prin care se soluționează întâmpinări, contestații
sau alte cereri devin executorii de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora, respectiv,
dacă este cazul, de la data aducerii la cunoștință publică a soluțiilor adoptate cu privire la contestații.
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1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
B I R O U L U I E L E C T O R A L A L S E C Ț I E I D E V O TA R E
[art. 21, art. 22, art. 23 și art. 29 alin. (1) din Legea nr. 33/2007,
Regulamentul de organizare şi funcționare a birourilor electorale]
¾
Biroul electoral al secției de votare este alcătuit dintr-un președinte, un locţiitor al acestuia,
precum şi din 7 reprezentanţi ai partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri.
Biroul electoral al secţiei de votare nu poate funcționa cu mai puţin de 5 membri, respectiv
preşedinte, locţiitorul acestuia şi 3 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi
alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care participă la alegeri.
¾
Biroul electoral al secţiei de votare lucrează în prezența majorității membrilor săi.
¾
Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii şi completării birourilor electorale atestă
calitatea de membru al biroului electoral. Calitatea de operator de calculator este atestată
prin decizia Autorității Electorale Permanente.
¾
În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii biroului electoral al secției de votare exercită
o funcție ce implică exercițiul autorității de stat. Exercitarea corectă şi imparțială a funcției de
membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea
civilă, contravențională sau penală, după caz.
¾
Reprezentanții partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
ai alianțelor politice sau electorale dintre acestea în biroul electoral al secției de votare nu pot
primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de Legea nr. 33/2007.
Înlocuirea membrilor biroului electoral poate avea loc astfel:
 reprezentanții partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
ai alianțelor politice sau electorale dintre acestea în birourile electorale pot fi înlocuiți, la cererea
celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua
votării. În caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, aceștia pot fi înlocuiți chiar şi în ziua votării
[art. 23 alin. (2) din Legea nr. 33/2007];
 președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare care nu se prezintă la secția de votare
la orele stabilite de lege sunt înlocuiți de îndată [art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență
nr. 6/2019];
 calitatea de membru al biroului electoral al secției de votare încetează de drept în cazul în
care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de Legea nr.
33/2007. Constatarea încetării de drept a calității de membru al biroului electoral se face, în
termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de către preşedintele biroului electoral ierarhic
superior. În acest caz, are loc înlocuirea membrului biroului electoral al secției de votare, la
cererea celor care l-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior [art. 23 alin. (3)
din Legea nr. 33/2007].
¾
Activitatea biroului electoral al secţiei de votare încetează la data stabilită prin decizie a
Biroului Electoral Central, după predarea către biroul electoral ierarhic superior a proceselorverbale de consemnare a rezultatelor votării pe care le-a întocmit, sub condiția confirmării
lipsei oricăror erori sau neconcordanțe în acestea. [art. 33 din Legea nr. 33/2007, art. 20 din
Regulamentul de organizare şi funcționare a birourilor electorale]
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IMPORTANT:
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii, precum şi operatorii de calculator
primesc 235 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile.
Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc 95 de lei pe zi de activitate, dar nu mai
mult de 3 zile.
2 . AT R I B U Ț I I L E B I R O U L U I E L E C T O R A L A L S E C Ț I E I D E V O TA R E
[art. 31 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, art. 19 alin. (3) din Regulamentul de organizare
şi funcționare a birourilor electorale]
 primește de la primar, pe bază de proces-verbal, listele electorale care se vor utiliza în
secția de votare, buletinele de vot, ştampila de control şi ștampilele cu mențiunea „VOTAT”,
formularele pentru încheierea proceselor-verbale, alte imprimate şi materiale necesare
desfășurării procesului electoral, precum şi un buletin de vot anulat, după caz, de către
preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului București, pe care îl va
afișa la sediul secţiei de votare într-un loc vizibil, în data de 25 mai 2019;
 conduce operațiunile de votare, ia toate măsurile de ordine necesare în localul secţiei de
votare şi în jurul acestuia;
 verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot de
către alegătorii români și alegătorii comunitari;
 numără voturile şi consemnează rezultatele votării;
 rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate;
 predă biroului electoral judeţean sau, după caz, biroului electoral al sectorului proceseleverbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule şi cele contestate, împreună
cu întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care acestea se referă, precum şi dosarele
cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste;
 predă, pe bază de proces-verbal, reprezentantului judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi
are sediul şi care se află la sediul biroului electoral judeţean sau, după caz, la sediul biroului
electoral de sector buletinele de vot întrebuințate şi necontestate, precum şi pe cele anulate,
ștampilele şi celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării;
 furnizează, în ziua alegerilor, date privind prezența populației la vot, conform programului
stabilit de Biroul Electoral Central;
 îndeplinește orice alte atribuții care îi revin potrivit legii.
ATENȚIE!
Locțiitorii și membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare efectuează, sub coordonarea
preşedinţilor acestora, operațiunile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin birourilor
electorale ale secțiilor de votare, conform legii.
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3 . L I S T E L E E L E C T O R A L E U T I L I Z AT E
Î N S E C Ț I A D E V O TA R E
A. LISTELE ELECTORALE PERMANENTE (2 exemplare – unul pentru alegeri și unul
pentru referendum)
Cuprind cetățenii români cu drept de vot înscriși în Registrul electoral, cu domiciliul în România,
arondați la secția de votare respectivă. [art. 11 din Legea nr. 33/2007, art. 49 alin. (1) și (5) din
Legea nr. 208/2015]
ATENȚIE!
În data de 26 mai 2019, în cadrul procedurii de votare pentru referendumul național vor fi folosite
liste electorale permanente distincte de cele ce vor fi folosite pentru alegerea membrilor din România
în Parlamentul European.

B. LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE (2 exemplare – unul pentru alegeri și unul
pentru referendum)
ATENȚIE!
În data de 26 mai 2019, în cadrul procedurii de votare pentru referendumul național vor fi folosite
liste electorale suplimentare distincte de cele ce vor fi folosite pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European.
Se completează, de către președintele biroului electoral al secției de votare, în ziua votării, cu
următoarele categorii de alegători [art. 13 alin. (1), (2), (4) – (6) din Legea nr. 33/2007, art. 1
alin. (6) din Ordonanța de urgență nr. 6/2019]:
1) alegătorii români care în ziua votării se află în altă localitate (municipiu, oraș, comună)
decât cea de domiciliu. Aceștia pot să îşi exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la
orice secţie de votare;
ATENȚIE!
Alegătorii cu domiciliul în municipiul București nu pot vota la o secție de votare din alt sector.
Sectoarele sunt subdiviziuni ale municipiului București și nu localități distincte.
2) membrii biroului electoral al secţiei de votare, care nu sunt înscriși în lista electorală
permanentă a secției de votare respective;
3) persoanele însărcinate cu menținerea ordinii în secția de votare, care nu sunt înscrise în
lista electorală permanentă a secției de votare respective;
4) alegătorii români care se prezintă la vot şi fac dovada cu actul de identitate că domiciliază
în raza teritorială a secţiei de votare respective, însă au fost omiși din lista electorală
permanentă existentă la secția de votare;
5) operatorul secției de votare, care nu este înscris în lista electorală permanentă a secției
de votare respective;
9
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ATENȚIE!
În data de 26 mai 2019, alegătorii comunitari nu vor putea vota la referendumul național și nu vor
putea fi înscriși în listele electorale suplimentare întocmite pentru referendumul național.
6) alegătorii comunitari care în ziua votării se află în altă localitate (municipiu, oraș, comună)
decât cea de domiciliu. Aceștia pot să îşi exercite dreptul de vot în localitatea respectivă,
la orice secţie de votare (numai la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul
European);
7) alegătorii comunitari care îşi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale (numai
la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European).
C. EXTRASUL DE PE LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ (2 exemplare – unul
pentru alegeri și unul pentru referendum)
Se utilizează pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale.
ATENȚIE!
În data de 26 mai 2019, în cadrul procedurii de votare pentru referendumul național vor fi folosite
extrase de pe lista electorală suplimentară distincte de cele ce vor fi folosite pentru alegerea
membrilor din România în Parlamentul European.
D. COPIILE DE PE LISTELE ELECTORALE SPECIALE (1 exemplar pentru alegeri)
Cuprind cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România
(cetățenii comunitari), care au domiciliul sau reședința în România și care au formulat cerere pentru
a fi înscriși în aceste liste.
Dacă intervin modificări în lista electorală specială, după predarea copiilor listei la biroul electoral
al secţiei de votare, primarul le va comunica, în scris, de îndată, biroului electoral al secţiei de
votare. [art. 12 alin. (1), (13) și (15) din Legea nr. 33/2007]
ATENȚIE!
În data de 26 mai 2019, copiile de pe listele electorale speciale NU vor fi folosite în cadrul procedurii
de votare pentru referendumul național.
4 . Ș TA M P I L E L E U T I L I Z AT E
Î N S E C Ț I A D E V O TA R E
A. ȘTAMPILA DE CONTROL a secției de votare. Se aplică de către președintele biroului electoral
al secției de votare:
 în ziua alegerilor, în intervalul orar 600 – 700, pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot (ultima
pagină a buletinelor de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European și ultima pagină a buletinelor de vot pentru referendumul național), pe
măsură ce deschide pachetele sigilate cu buletinele de vot;
 în ziua alegerilor, în intervalul orar 600 – 700, pe urnele de vot, în vederea sigilării acestora;
 pe plicul în care au fost introduse ștampilele cu mențiunea „VOTAT”, după încheierea
votării, în vederea sigilării acestuia;
10
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 pe buletinele de vot neîntrebuințate, după încheierea votării, în vederea anulării acestora;
 pe Procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votării la alegerile europarlamentare, după
completarea și semnarea acestuia;
 pe Procesul-verbal privind rezultatul referendumului național asupra primei întrebări
adresate alegătorilor: „Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni
de corupţie?”;
 pe Procesul-verbal privind rezultatul referendumului național asupra celei de-a doua
întrebări adresate alegătorilor: „Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a
ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu
extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?”.

B. ȘTAMPILA CU MENȚIUNEA „VOTAT” se înmânează alegătorilor împreună cu buletinele de
vot, după ce aceștia au semnat în listele electorale corespunzătoare, și se recuperează de la alegători
după ce au introdus buletinele de vot în urnele de vot.

5 . B U L E T I N E L E D E V O T U T I L I Z AT E
Î N S E C Ț I A D E V O TA R E

A. BULETINUL DE VOT PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN
PARLAMENTUL EUROPEAN
(acesta are formatul A4)
B. BULETINUL DE VOT AFERENT PRIMEI ÎNTREBĂRI DIN CADRUL REFERENDUMULUI NAŢIONAL: „Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru
infracţiuni de corupţie?”
(acesta are formatul A5)
C. BULETINUL DE VOT AFERENT CELEI DE-A DOUA ÎNTREBĂRI DIN CADRUL
REFERENDUMULUI NAŢIONAL: „Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către
Guvern a ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării
judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?”
(acesta are formatul A5)

6. OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
– 25 mai 2019 –
[art. 31 alin. (1), lit. a) şi b), art. 44 alin. (3) – (5) și art. 45 alin. (2) – (4) și (8)
din Legea nr. 33/2007, pct. 80, 83 – 84 din Programul calendaristic, art. 2 alin. (2)
din Decizia BEC nr. 55D/12.04.2019]
În data de 25 mai 2019, președintele biroului electoral al secției de votare trebuie:


să primească de la primar, pe bază de proces-verbal,
11

Ghidul birourilor electorale ale secţiilor de votare

A. materialele necesare votării pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European, respectiv:
1.

un exemplar al listei electorale permanente

2.

două copii de pe lista electorală specială

3.

formularele listelor electorale suplimentare

4.

formularele extraselor de pe lista electorală suplimentară în care vor fi înscrişi
alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale
pachetele sigilate cu buletine de vot

5.
6.
7.

un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al
sectorului municipiului Bucureşti, după caz
ştampilele cu menţiunea „VOTAT”

8.

ştampila de control a secției de votare

9.

tuş, tuşiere

10. timbrele autocolante
11.

formularele Procesului-verbal privind constatarea rezultatelor votării pentru
membrii din România în Parlamentul European
12. alte tipizate, papetărie etc.














B. materialele necesare votării pentru referendumul naţional, respectiv:
1.

un exemplar al listei electorale permanente

2.

formularele listelor electorale suplimentare

3.
4.

formularele extraselor din listele electorale în care vor fi înscrişi alegătorii care
votează prin intermediul urnei speciale
pachetele sigilate cu buletinele de vot pentru prima întrebare

5.

pachetele sigilate cu buletinele de vot pentru a doua întrebare

6.

câte un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al
sectorului municipiului Bucureşti, după caz
formularele Procesului-verbal privind rezultatul referendumului național asupra
primei întrebări
formularele Procesului-verbal privind rezultatul referendumului național asupra
celei de-a doua întrebări

7.
8.











să asigure, cu sprijinul logistic al primarului, transportul materialelor necesare votării în
localul de vot, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne;

să se prezinte la sediul secției de votare la ora 1800. Ceilalți membri ai biroului electoral al
secției de votare trebuie, de asemenea, să fie prezenți la sediul secției de votare, în data de
25 mai, la ora 1800;

să identifice 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 cu datele de identificare din actele de identitate ale acestora;
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să verifice, împreună cu ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare, materialele
necesare votării primite;

să se asigure 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 în aceeași încăpere
în care se află biroul electoral al secției de votare;

să se asigure că listele electorale primite sunt corespunzătoare secției de votare în care își
desfășoară activitatea;

să afișeze într-un loc vizibil, la sediul secției de votare, exemplarele din buletinele de vot, vizate
şi anulate de preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti,
după caz;

să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operațiunilor de votare;

să dispună, unde este cazul, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip
din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare. Măsurile administrative dispuse de biroul electoral
al secţiei de votare referitoare la afișajul electoral se duc la îndeplinire de către primar, de îndată
ce i-au fost comunicate, prin persoanele desemnate în acest scop;

să dispună fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.
ATENȚIE!
În data de 25 mai 2019, este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ștampile cu
mențiunea „VOTAT”, buletine de vot sau liste electorale.

7 . P R I M I R E A C E R E R I L O R D E V O TA R E
PRIN INTERMEDIUL URNEI SPECIALE
– 2 5 m a i 2 0 1 9 , o r e l e 1 8 00 – 2 0 00 –
[Decizia BEC nr. 56D/12.04.2019]
Birourile electorale ale secțiilor de votare vor asigura, între orele 1800 și 2000 ale zilei de 25 mai
2019, prezența la sediul secției de votare, pentru a putea primi cererile de votare prin intermediul
urnei speciale ale alegătorilor.
Pot formula cereri de votare prin intermediul urnei speciale atât alegătorii români, cât și alegătorii
comunitari înscriși în copiile de pe listele electorale speciale.
Pot depune cereri de votare prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de persoane:
1. alegătorul cu drept de vot care nu se poate deplasa la sediul secției de votare din cauză
de boală sau invaliditate. Acesta trebuie să formuleze o cerere scrisă 8, care poate fi depusă
de orice persoană până cel mai târziu în preziua votării, la biroul electoral al celei mai
apropiate secții de votare;
2. alegătorii care sunt reținuți, deținuți în baza unui mandat de arestare preventivă sau
execută o pedeapsă privativă de libertate, dar nu li s-a interzis exercitarea drepturilor
8

Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegătorul netransportabil, trebuie datată și
semnată olograf și va cuprinde numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, domiciliul, seria
și numărul actului de identitate valabil, precum și adresa la care se află acesta. Cererea trebuie însoțită de
copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte starea de sănătate ori de invaliditate.
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electorale. Aceștia trebuie să formuleze cereri scrise9 și să le depună la directorii
penitenciarelor sau ai locurilor de deținere. Cel mai târziu în preziua votării, directorul
penitenciarului sau al locului de deținere asigură depunerea cererilor mai sus menționate la
biroul electoral al secției de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul
de deținere respectiv;
3. alegătorii care sunt internați la data scrutinului într-o unitate sanitară publică sau
privată, într-un cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale
publice sau private. Aceștia pot solicita exercitarea dreptului de vot, prin intermediul urnei
speciale, biroului electoral al celei mai apropiate secții de votare.
Dacă mai mult de 200 de persoane internate solicită exercitarea dreptului de vot prin
intermediul urnei speciale, cererile pot fi depuse, cel mai târziu până la ora 1800 în data de
25 mai 2019, la mai multe secții de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă,
stabilite prin hotărâre a biroului electoral județean sau al sectorului municipiului București,
după caz, pe raza cărora se află imobilul unde acestea sunt internate.
Președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare aflați în situația mai sus menționată vor
informa biroul electoral județean sau al sectorului municipiului București, după caz, asupra
numărului de persoane netransportabile la care urmează să se deplaseze urna specială;
4. alegătorii aflați în arest la domiciliu. Aceștia trebuie să formuleze o cerere10 în acest sens
către biroul electoral al secției de votare în a cărei rază teritorială se află imobilul unde
execută măsura.

8. OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR
– 26 mai 2019 –

8 . 1 . P R E G Ă T I R E A D E S C H I D E R I I S E C Ț I E I D E V O TA R E
I n t e r v a l u l o r a r 6 00 – 7 00
[art. 45 alin. (5) – (6), (9) – (12) și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 33/2007,
pct. 85 din Programul calendaristic]
În data de 26 mai 2019, în intervalul orar 600 – 700 trebuie să efectuați următoarele operațiuni, în
ordinea de mai jos:
9

Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegătorul resortisant, trebuie datată și
semnată olograf și va cuprinde numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, domiciliul, seria
și numărul actului de identitate valabil. Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de
alegătorul comunitar, trebuie datată și semnată olograf și va cuprinde numele, prenumele, data nașterii,
cetățenia, domiciliul sau reședința din România, unitatea administrativ-teritorială din România în ale cărei
liste electorale speciale a fost înscris.
10
Cererea va fi însoțită de o copie a hotărârii judecătorești sau a dispozitivului acesteia în baza căreia s-a
dispus măsura arestului la domiciliu și poate fi depusă de orice persoană.
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 să verificați în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare şi,
după caz, a persoanelor acreditate:
urnele fixe
urnele speciale
listele electorale pentru alegeri
listele electorale pentru referendum
pachetele sigilate cu buletine de vot pentru alegeri
pachetele sigilate cu buletine de vot pentru referendum
ștampila de control
ștampilele cu mențiunea „VOTAT”
tușierele
timbrele autocolante












 să consemnați în Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului votării la alegerea






membrilor din România în Parlamentul European numărul persoanelor înscrise în
listele electorale permanente, în copiile listelor electorale speciale, precum şi numărul
ştampilelor cu mențiunea „VOTAT”
să deschideți pachetele sigilate cu buletinele de vot și să asigurați aplicarea ștampilei
de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot
să închideți şi să sigilați urnele de vot prin aplicarea ștampilei de control a secției de
votare, după ce vă asigurați că acestea sunt goale
să afișați la loc vizibil la sediul secţiei de votare ora la care începe, respectiv se încheie
votarea (700 – 2100)
să luați măsurile necesare pentru ca alegerile și referendumul să decurgă în bune condiții

IMPORTANT:
Puterile președintelui biroului electoral se întind şi în afara localului de vot, în curtea acestuia, la
intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în piețe publice, până la o distanță
de 500 de metri.
Pentru menținerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are la dispoziție
mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar şi de prefect, împreună cu reprezentanții
Ministerului Afacerilor Interne.
ATENȚIE!
Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor însărcinate cu menținerea
ordinii şi persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă
electorală. Încălcarea acestei dispoziții legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă
de la 1.000 lei la 2.500 lei.
În ziua alegerilor, între orele 700 și 2100 sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor
alcoolice în spațiul de protecție al secţiei de votare mai sus menționat.
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8 . 2 . P E R S O A N E L E C A R E P O T A S I S TA
LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE
[art. 37 alin. (4), art. 73 din Legea nr. 33/2007]
¾
La toate operațiunile efectuate de birourile electorale ale secţiilor de votare pot asista, în
afara membrilor acestora, persoanele acreditate.
Prin persoane acreditate se înțelege:
 observatori interni, desemnați de către asociaţii sau fundaţii, care desfăşoară activităţi de
apărare a democraţiei şi a drepturilor omului, acreditați de către birourile electorale judeţene sau
birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz;
 reprezentanţi ai instituţiilor mass-media româneşti, acreditați de către birourile electorale
judeţene sau birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz;
 observatori externi, desemnaţi de către organizații străine sau internaționale pentru observarea
alegerilor ori invitați de către autoritățile române, acreditați de către Autoritatea Electorală
Permanentă;
 reprezentanți ai instituțiilor mass-media străine, acreditați de către Autoritatea Electorală
Permanentă;
 delegații partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ai
alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi nu au reprezentanți
în birourile electorale, acreditați de către birourile electorale județene sau birourile electorale de
sector, după caz.
¾
Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 600 şi
terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de
votare a Procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă
prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie.
Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi.
Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare
atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat
abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
¾
Persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
¾
Pot efectua sondaje de opinie la ieșirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice,
societățile comerciale sau organizațiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate
realizarea de sondaje de opinie şi care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie,
în acest sens.
Operatorii de sondaj au acces, în baza acreditării instituției pentru care lucrează, în zona de protecție
de 500 de metri a secţiei de votare, fără a avea acces în interiorul localului secţiei de votare.
ATENȚIE!
Refuzul de a permite accesul în secția de votare al persoanelor acreditate pentru a asista la
desfășurarea operațiunilor electorale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
1.000 lei la 2.500 lei.
În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidați şi de observatori, nicio altă
persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult
decât timpul necesar pentru votare.
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8.3. DESFĂȘURAREA VOTĂRII
I n t e r v a l u l o r a r 7 00 – 2 1 00
[art. 5 alin. (5), (6) și (9), art. 13 alin. (1) – (2) și (6), art. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 33/2007,
pct. 86 din Programul calendaristic, art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență nr. 6/2019]
VOTAREA are loc în ziua de duminică, 26 mai 2019, între orele 700 şi 2100.
Au dreptul să participe la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European toți
cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, cu excepția
debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin
hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.
¾
Alegătorii români pot vota la secția de votare unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă.
Alegătorii români care în ziua alegerilor se află în altă localitate decât cea de domiciliu îşi
pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare, fiind înscrişi de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare în listele electorale suplimentare.
¾
Alegătorii comunitari care au reședința sau domiciliul pe teritoriul României au drept de vot în
aceleași condiții ca şi cetăţenii români.
Alegătorii comunitari pot vota la secția de votare unde sunt înscrişi în copia de pe lista electorală
specială.
Alegătorii comunitari înscriși în lista electorală specială, care în ziua alegerilor se află în
altă localitate decât cea de domiciliu, îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare,
fiind înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în listele electorale
suplimentare.
¾
Membrii biroului electoral al secţiei de votare şi persoanele însărcinate cu menținerea ordinii
votează la secția de votare unde îşi desfăşoară activitatea şi vor fi înscriși în lista electorală
suplimentară, în cazul în care nu sunt deja înscrişi în lista electorală permanentă a acesteia.
¾
Operatorul de calculator votează la secția de votare unde îşi desfăşoară activitatea, fiind înscris
în lista electorală suplimentară, în cazul în care nu este deja înscris în lista electorală permanentă
a acesteia.
ATENȚIE!
Alegătorii arondați la o secție de votare nu își pot exercita dreptul de vot la o altă secţie de votare
din aceeași unitate administrativ-teritorială.
Președintele biroului electoral al secției de votare va îndruma alegătorul să voteze la secția de votare
la care este arondat. [art. 46 alin. (4) din Legea nr. 33/2007]
8.4. VERIFICAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI
[art. 6 alin. (2) și (3), art. 12 alin. (4) și art. 46 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, art. 1 alin. (3) – (5)
din Ordonanța de urgență nr. 6/2019, art. 4, art. 5, art. 7 și art. 9 din Hotărârea AEP nr. 11/2019]
¾
Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
¾
Alegătorul român prezintă actul de identitate/alegătorul comunitar prezintă documentul
de identitate operatorului de calculator, care înscrie datele personale ale acestuia în Sistemul
informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV).
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IMPORTANT:
Cetăţenii români îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare din țară în baza unuia dintre
următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:
cartea de identitate;
 cartea de identitate provizorie;
 buletinul de identitate;
 paşaportul diplomatic;
 paşaportul diplomatic electronic;
 paşaportul de serviciu;
 paşaportul de serviciu electronic;
 carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.
Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite
pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români aflați în străinătate sau de cetăţenii
români domiciliați în străinătate.
IMPORTANT:
Prin document de identitate valabil al alegătorului comunitar se înțelege orice document eliberat
de statul membru al cărui cetățean este titularul, altul decât România, şi care este considerat act
de identitate în statul emitent.
¾SIMPV semnalează dacă:
 persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
 persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;
 alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secţie de votare;
 alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;
 alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi
scrutin;
 alegătorul român se găsește în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care
cuprinde cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile din alt stat membru al
Uniunii Europene;
 alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală specială.
¾
În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia
şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:
– opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării;
– oprește de la votare persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot, cu excepția
cazului în care aceasta face dovada că interdicția nu mai este valabilă;
– oprește de la votare alegătorul comunitar care nu este înscris în lista electorală specială, cu
excepția cazului în care acesta face dovada că a depus cererea de înscriere în listele electorale
speciale în termenul prevăzut de lege;
– permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot şi care
figurează în SIMPV că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin numai după ce
asigură verificarea cazului semnalat de SIMPV, precum şi sesizarea organelor competente,
potrivit procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, şi după ce alegătorul dă
o declaraţie potrivit căreia nu şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin;
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– în cazul alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, permite exercitarea
dreptului de vot de către alegătorul român înscris în listele electorale ale altui stat membru
al Uniunii Europene numai după ce acesta dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a exercitat
dreptul de vot la acelaşi scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene;
ATENȚIE!
Alegătorul român înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene poate să
voteze la referendumul național fără să dea o declaraţie în acest sens.
 îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul în care acesta
este arondat la altă secţie de votare din acelaşi municipiu, oraş sau comună;
– permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală
specială, după caz, să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală
permanentă sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, îi încredinţează buletinul
de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
– permite alegătorilor care în ziua votării se află în altă localitate decât cea de domiciliu,
membrilor biroului electoral al secţiei de votare, operatorului de calculator și persoanelor
însărcinate cu menţinerea ordinii la secția de votare respectivă, să îşi exercite dreptul de vot;
după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredinţează buletinul de vot
şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”.
Descrierea detaliată a cazurilor semnalate de SIMPV şi a procedurii de urmat se regăsește în
Anexa nr. 1.
ATENȚIE!
În situația în care conexiunea cu Sistemul informatic central a tabletei din secția de votare este
întreruptă, la mesajele returnate se va adăuga mesajul „SIMPV nu este accesibil”.
Pe durata disfuncționalității SIMPV, președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare vor putea
verifica prin intermediul telefonului pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații
Speciale dacă alegătorii care se prezintă la vot au drept de vot şi dacă aceștia figurează că au mai votat.
8 . 5 . C O N T E S TA R E A I D E N T I T Ă Ț I I A L E G Ă T O R U L U I
[art. 46 alin. (13) – (14) din Legea nr. 33/2007]
¾
Candidații şi oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la
vot. În acest caz, în calitate de președinte al biroului electoral al secţiei de votare, veți stabili
identitatea alegătorului prin orice mijloace legale.
¾
În cazul în care contestația este întemeiată, veți opri de la votare persoana a cărei identitate
a fost contestată, veți consemna faptul într-un proces-verbal şi veți sesiza această situație
autorităților competente.
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8 . 6 . E X E R C I TA R E A D R E P T U L U I D E V O T
[art. 5 alin. (10) și art. 46 alin. (7) – (12) din Legea nr. 33/2007]
¾Exercitarea dreptului de vot este liberă, alegătorul român putând opta să voteze numai
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, numai pentru referendumul
naţional sau pentru ambele scrutine.
¾Alegătorul român care îşi exprimă dorinţa de a vota la alegerea membrilor din România în
Parlamentul European va primi un singur buletin de vot, după ce a semnat în lista electorală
permanentă sau în lista electorală suplimentară pentru alegerea membrilor din România în
Parlamentul European.
¾Alegătorul român care îşi exprimă dorinţa de a vota la referendumul naţional va primi două
buletine de vot aferente celor două întrebări din cadrul referendumului naţional după ce a semnat
în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară pentru referendumul naţional.
¾Alegătorul român care îşi exprimă dorinţa de a vota la alegerea membrilor din România în
Parlamentul European şi la referendumul naţional va primi trei buletine de vot: buletinul de
vot pentru alegeri şi buletinele de vot aferente celor două întrebări din cadrul referendumului
naţional, după ce a semnat în ambele liste electorale.
IMPORTANT:
În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, preşedintele face o mențiune în
listă, confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.
¾Votul este secret. Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu mențiunea
„ VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidați sau prenumele şi numele
candidatului independent pe care îl votează, respectiv în unul dintre cele două pătrate ale
buletinelor de vot pentru referendumul naţional, corespunzător opțiunii sale.
¾Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
¾Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate lua măsuri ca staționarea unui alegător
în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.
¾După ce a votat, alegătorul va îndoi buletinele de vot, astfel încât paginile netipărite care poartă
ştampila de control să rămână în afară, şi le va introduce în urnele de vot corespunzătoare
fiecărui scrutin, având grijă să nu se deschidă.
Îndoirea greșită a buletinelor de vot nu atrage nulitatea acestora.
¾
Alegătorul restituie președintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare
desemnaţi de acesta ștampila încredințată pentru votare, după care preşedintele sau acel membru
aplică pe actul de identitate sau, după caz, pe documentul de identitate al alegătorului ştampila
cu mențiunea „VOTAT” şi data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant cu mențiunea
„VOTAT” şi data scrutinului.
¾
Veți restitui alegătorului care a votat actul de identitate/documentul de identitate, după caz.
IMPORTANT:
Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales
de el, pentru a-l ajuta. Însoțitorul nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului
electoral al secţiei de votare.
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La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greșit ştampila cu mențiunea „VOTAT”, dar
nu a introdus buletinul de vot sau buletinele de vot în urnă sau urne, preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reținând şi anulând
buletinul de vot inițial şi făcând mențiunea corespunzătoare în acest sens în Procesul-verbal pentru
consemnarea rezultatului votării.
8 . 7 . V O TA R E A C U U R N A S P E C I A L Ă
[art. 47 din Legea nr. 33/2007, Decizia BEC nr. 56D/12.04.2019, art. 6 din Hotărârea AEP nr. 11/2019]
Președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba ca o echipă formată din cel puțin
2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării la
locul unde se află alegătorul care a formulat cererea de votare prin intermediul urnei speciale, pentru
a se efectua votarea.
După verificarea cererilor de votare cu urna specială și a documentelor care le însoțesc, președintele
biroului electoral al secției de votare va lua următoarele măsuri:
¾
Solicită operatorului de calculator să preînregistreze în Sistemul informatic de monitorizare a
prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal codurile numerice personale ale alegătorilor
care au formulat cereri de votare cu urna specială, procedând după cum urmează:
1. în cazul în care persoanele ale 
înscrie datele de identificare ale persoanelor
căror date de identificare sunt cuprinse
netransportabile/internate/reținute/deținute/care se află
în cererile de votare prin intermediul
în executarea unei pedepse privative de libertate/aflate
urnei speciale sunt înscrise în lista
în arest la domiciliu din lista electorală permanentă în
electorală permanentă, cu sprijinul
extrasele din lista electorală suplimentară;
celorlalți membri ai biroului, realizează 
semnează şi ștampilează cu ştampila de control
următoarele operaţiuni:
extrasele din lista electorală suplimentară;

înscrie în rubrica de semnătură acronimul V.U.S.
(votează cu urna specială);

în cazul în care, la întoarcerea echipei ce se
deplasează cu urna specială, constată că pe
extrasul din lista electorală suplimentară apare
semnătura alegătorului, radiază alegătorul din
listele electorale permanente pentru alegeri și
referendum, prin bararea cu o linie orizontală a
tuturor datelor alegătorului;

în cazul în care constată că alegătorul nu și-a
exercitat dreptul de vot și nu a semnat în extras,
radiază cu o linie orizontală mențiunea V.U.S.
2. în cazul în care persoanele ale căror date 
înscrie datele de identificare ale persoanelor
de identificare sunt cuprinse în cererile
netransportabile/internate/reținute/deținute/care
de votare prin intermediul urnei speciale
se află în executarea unei pedepse privative de
sunt înscrise în lista electorală specială,
libertate/aflate în arest la domiciliu din lista
cu sprijinul celorlalți membri ai biroului,
electorală specială pe extrasul din lista electorală
realizează următoarele operaţiuni:
suplimentară;

semnează şi ștampilează cu ştampila de control
extrasul din lista electorală suplimentară;
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înscrie în rubrica de semnătură acronimul V.U.S.;

în cazul în care, la întoarcerea echipei ce se

3. în cazul în care persoanele ale căror
date de identificare sunt cuprinse în
cererile de votare prin intermediul
urnei speciale nu sunt înscrise în
lista electorală permanentă sau în
lista electorală specială și, ca urmare
a verificării realizate de preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare în
Sistemul informatic de monitorizare a
prezenței la vot şi de prevenire a votului
ilegal, rezultatul obținut este că respectivii
alegători nu și-au mai exercitat dreptul
de vot și nu există impedimente pentru
ca aceștia să poată vota, cu sprijinul
celorlalți membri ai biroului, realizează
următoarele operaţiuni:

deplasează cu urna specială, constată că pe
extrasul din lista electorală suplimentară apare
semnătura alegătorului, radiază alegătorul din
lista electorală specială, prin bararea cu o linie
orizontală a tuturor datelor alegătorului;

în cazul în care constată că alegătorul nu și-a
exercitat dreptul de vot și nu a semnat în extras,
radiază cu o linie orizontală mențiunea V.U.S.

înscrie datele de identificare ale persoanelor
netransportabile/internate/reținute/deținute/care
se află în executarea unei pedepse privative de
libertate/aflate în arest la domiciliu, prevăzute în
cererile de votare, în listele electorale suplimentare;

înscrie datele de identificare ale persoanelor
netransportabile/internate/reținute/deținute/care
se află în executarea unei pedepse privative de
libertate/aflate în arest la domiciliu din lista
electorală suplimentară în extrasele din lista
electorală suplimentară;

înscrie în rubrica de semnătură acronimul V.U.S.;

în cazul în care, la întoarcerea echipei ce se
deplasează cu urna specială, constată că pe
extrasul din lista electorală suplimentară apare
semnătura alegătorului, radiază alegătorul din
listele electorale suplimentare, pentru alegeri și
referendum, prin bararea cu o linie orizontală a
tuturor datelor alegătorului;

în cazul în care constată că alegătorul nu și-a
exercitat dreptul de vot și nu a semnat în extras,
radiază cu o linie orizontală mențiunea V.U.S.;

semnează şi ștampilează cu ştampila de control
listele electorale suplimentare și extrasele din lista
electorală suplimentară.

¾
Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de votare să se deplaseze cu urna
specială la persoanele care nu pot vota la secția de votare potrivit legii, solicită operatorului
să verifice dacă persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de vot în aceeași zi.
¾Se asigură că echipa formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa cu
următoarele materiale:
urna/urnele speciale, care sunt sigilate prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de
votare;
buletinele de vot, atât pentru alegeri, cât și pentru referendum, pe care a fost aplicată
ştampila de control a secţiei de votare;
o ştampilă cu menţiunea „VOTAT”;
timbre autocolante;
o tuşieră;
cel puţin un pix de culoare albastră;
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extrasele din lista electorală suplimentară ce conţin datele de identificare ale persoanelor
netransportabile care vor vota prin intermediul urnei speciale.
Echipa formată din doi membri ai biroului electoral va proceda după cum urmează:
¾Se deplasează numai la adresele unde s-a solicitat urna specială.
¾Odată ajunși la adresa unde se află alegătorul care a formulat cererea de votare prin
intermediul urnei speciale, membrii echipei vor solicita alegătorului să-şi prezinte actul de
identitate valabil și se vor asigura că alegătorul semnează în extrasele din lista electorală
suplimentară în dreptul datelor privind identitatea sa.
¾Înmânează alegătorului un buletin de vot pentru alegeri şi cele două buletine de vot pentru
referendum, ştampila cu mențiunea „ VOTAT” şi tușiera și va lua măsurile necesare pentru
asigurarea secretului votului.
IMPORTANT:
Directorul penitenciarului sau al locului de deținere, după caz, permite în ziua votării accesul
echipei biroului electoral al secției de votare care se deplasează cu urna specială și cu o ștampilă cu
mențiunea „ VOTAT”, buletine de vot și timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea, în
spațiul anume amenajat pentru votare, care trebuie să beneficieze de dotări minime pentru asigurarea
secretului votului.
Alegătorii reținuți, deținuți în baza unui mandat de arestare preventivă sau care se află în executarea
unei pedepse privative de libertate, dar cărora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale,
pot vota numai în baza unui act sau document de identitate valabil. În acest sens, directorul
penitenciarului sau al locului de detenție, după caz, îi eliberează temporar, numai pentru exercitarea
dreptului de vot, actul sau documentul de identitate valabil aflat în dosarul individual.
ATENȚIE!
În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială se poate deplasa
numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare și numai la adresele unde s-a
solicitat urna specială.
Urna specială poate fi transportată numai de către membrii biroului electoral al secției de votare, sub
paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
Veți dispune măsurile necesare, astfel încât la ora încheierii votării, ora 2100, urna specială să se
afle în sediul secției de votare.
IMPORTANT:
La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoţeşte
urna specială, operatorul de calculator reintroduce în SIMPV, în scopul validării, datele personale
ale alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale, în baza semnăturii din extrasul din lista
electorală suplimentară.
8.8. SUSPENDAREA VOTĂRII
[art. 46 alin. (15) – (16) din Legea nr. 33/2007]
¾
În calitate de președinte al biroului electoral al secţiei de votare, puteți suspenda votarea pentru
motive temeinice. Suspendarea este anunțată prin afișare la ușa localului secţiei de votare,
imediat ce s-a produs evenimentul care a declanșat suspendarea.
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¾
Durata totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră.
¾
În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot şi celelalte documente şi
materiale ale biroului electoral al secţiei de votare vor rămâne sub pază permanentă.
ATENȚIE!
În timpul suspendării nu pot părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor
biroului electoral al secţiei de votare în același timp. Candidații şi observatorii care asistă la
votare nu pot fi obligaţi să părăsească sala de votare în acest timp.
8.9. SOLUȚIONAREA SESIZĂRILOR
P R I V I N D O P E R A Ț I U N I L E D E V O TA R E
[art. 46 alin. (17) din Legea nr. 33/2007]
¾
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau, în lipsa acestuia, locţiitorul este obligat
să primească şi să înregistreze orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul
procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secţiei de votare, candidaţi,
observatori ori alegători prezenţi în secţia de votare pentru exercitarea dreptului de vot.
¾
În cazul în care i se înaintează sesizarea în dublu exemplar, preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare, respectiv locţiitorul acestuia va menţiona pe copia ce rămâne la persoana care
înaintează sesizarea faptul că a luat cunoştinţă de sesizarea respectivă şi numărul sub care aceasta
este înregistrată.
ATENȚIE!
Refuzul președintelui biroului electoral al secţiei de votare sau, în lipsa acestuia, al locțiitorului
acestuia, de a primi şi înregistra orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului
de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secţiei de votare, candidați, observatori ori
alegători prezenți în secția de votare pentru exercitarea dreptului de vot, constituie contravenție și
se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.
8.10. ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[art. 48 din Legea nr. 33/2007]
¾
La ora 2100, președintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi
dispune închiderea localului secţiei de vot. Persoanelor care la ora 2100 se află în sala unde se
votează li se va permite să îşi exercite dreptul de vot.
¾
La ora 2100, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot.
9 . O P E R A Ț I U N I E F E C T U AT E Î N S E C Ț I A D E V O TA R E
DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 33/2007, art. 3 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență nr. 6/2019]
După închiderea localului secţiei de vot, președintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie
să efectueze următoarele operațiuni, în prezența membrilor biroului electoral și cu sprijinul acestora:
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se asigură că operatorii de calculator asigură înregistrarea video-audio neîntreruptă
a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare
pentru numărarea voturilor.
Înregistrările se realizează în localul de vot prin intermediul tabletei puse la dispoziţie
de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (tablete).
verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare.
sigilează fanta urnelor de votare.
introduce ștampilele cu mențiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin
aplicarea ștampilei de control a secţiei de votare.
Plicul va fi sigilat numai după ce au fost introduse în acesta toate ştampilele cu
menţiunea „VOTAT”.
Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează în procesele-verbale ce
vor însoți predarea materialelor primite la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are
sediul secția de votare.
anulează buletinele de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European rămase neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a
mențiunii „ANULAT” şi prin aplicarea ștampilei de control a secţiei de votare.
În cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea „ANULAT” se
aplică o singură dată pe pachetul respectiv.
Numărul acestor buletine anulate se înscrie la pct. d al Procesului-verbal pentru
consemnarea rezultatului votării.
anulează buletinele de vot pentru referendumul național rămase neîntrebuințate,
prin înscrierea pe diagonala primei pagini a mențiunii „ANULAT” şi aplicarea
ștampilei de control a secţiei de votare.
În cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea „ANULAT” se
aplică o singură dată pe pachetul respectiv.
Numărul acestora se va înscrie la pct. 4 din Procesele-verbale privind rezultatele
referendumului naţional.



stabilește numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă, respectiv în
copia listei electorale speciale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European.
Rezultatul numărării se va înscrie la pct. a1, respectiv pct. a2 din Procesul-verbal
pentru consemnarea rezultatului votării la alegerea membrilor din România în
Parlamentul European.
La înscrierea numărului alegătorilor prevăzut la nr. a1 din procesul-verbal
privind rezultatele alegerilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
va avea în vedere alegătorii înscrişi în lista electorală permanentă (fără a scădea
numărul alegătorilor care au fost radiați întrucât au votat cu urna specială și au
semnat în extrasul din lista electorală suplimentară).



numără toți alegătorii prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor și a mențiunilor
V.U.S. înscrise în listele electorale pentru alegerea membrilor din România în
Parlamentul European.
Rezultatele numărării vor fi înscrise la pct. b1, b2, respectiv pct. b3 din Procesulverbal pentru consemnarea rezultatului votării.
Numărarea alegătorilor prezenţi la vot se va realiza prin numărarea semnăturilor
din lista electorală permanentă, din lista electorală specială și din lista electorală
suplimentară, precum și a mențiunilor V.U.S. neradiate, înscrise în acestea.
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stabilește numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendumul național prin
consultarea numărului alegătorilor înscriși în listele electorale permanente.
Rezultatul numărării se va înscrie la pct. 1 din Procesele-verbale privind rezultatele
referendumului naţional.
La înscrierea numărului alegătorilor prevăzut la nr. a1 din procesul-verbal
privind rezultatele alegerilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
va avea în vedere alegătorii înscrişi în lista electorală permanentă (fără a scădea
numărul alegătorilor care au fost radiați întrucât au votat cu urna specială și au
semnat în extrasul din lista electorală suplimentară).
numără toți participanții la referendum, prin numărarea semnăturilor și a mențiunilor
V.U.S. înscrise în listele electorale pentru referendumul național.
Rezultatul numărătorii va fi înscris la pct. 2 din Procesele-verbale privind rezultatele
referendumului naţional.
Numărarea alegătorilor prezenţi la vot se va realiza prin numărarea semnăturilor
din lista electorală permanentă, din lista electorală specială și din lista electorală
suplimentară, precum și a mențiunilor V.U.S. neradiate, înscrise în acestea.
desigilează urnele de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European una câte una şi numără voturile găsite în acestea.
La deschiderea fiecărui buletin, se va citi cu voce tare lista de candidaţi care a fost
votată sau, după caz, numele şi prenumele candidatului independent votat şi se va
arăta buletinul de vot celor prezenți.
desigilează urnele de vot pentru referendumul național una câte una şi numără
voturile găsite în acestea.
La deschiderea fiecărui buletin, se va citi cu voce tare opțiunea persoanei care a votat
(răspunsul „DA” sau răspunsul „NU”) şi se va arăta buletinul de vot celor prezenți.

9.1. NUMĂRAREA BULETINELOR DE VOT
Buletinele de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European se grupează
după ce sunt citite pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale, precum şi pe organizații
ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi pe candidaţi independenţi, se numără şi se
leagă separat. Voturile nule, listele de candidaţi sau prenumele şi numele candidaţilor independenţi
şi voturile valabil exprimate pentru fiecare se consemnează în câte un tabel separat de câte un
membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte.
Buletinele de vot pentru referendumul național se așază după ce sunt citite în pachete separate
pentru fiecare opțiune. Pentru buletinele de vot nule, precum şi pentru cele contestate se fac pachete
separate. În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind valabilitatea
votului, acestea vor fi considerate nule sau nu, în funcție de părerea majorității membrilor biroului
electoral al secţiei de votare.
A. Sunt buletine de vot VALABIL EXPRIMATE pentru alegerea membrilor din România în
Parlamentul European:
¾buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater;
¾buletinele de vot pe care ștampila aplicată depășește limitele patrulaterului, dar opțiunea
alegătorului este evidentă;
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¾buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată de mai multe ori în interiorul aceluiași
patrulater;
¾buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater și
în afara patrulaterelor;
¾buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater,
dar pe buletin sunt înscrise diferite mențiuni ale alegătorului.

B. Sunt buletine de vot NULE și nu intră în calculul voturilor valabil exprimate pentru
alegerea membrilor din România în Parlamentul European:
¾buletinele de vot la care ştampila atinge mai multe patrulatere;
¾buletinele de vot la care ştampila este aplicată doar în afara patrulaterelor;
¾buletinele de vot la 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;
¾buletinele de vot la care ştampila aplicată are un alt model decât cel legal aprobat;
¾buletinele de vot care nu poartă ștampila de control a biroului electoral al secției de votare;
¾buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat;
¾buletinele de vot care nu au aplicată ștampila „VOTAT”.

C. Sunt buletine de vot VALABIL EXPRIMATE pentru Referendumul național:
¾buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater
(răspunsul „DA” sau răspunsul „NU”);
¾buletinele de vot pe care ștampila aplicată depășește limitele patrulaterului, dar opțiunea
alegătorului este evidentă;
¾buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată de mai multe ori în interiorul aceluiași
patrulater;
¾buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater și
în afara patrulaterelor;
¾buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în interiorul unui singur patrulater, dar
pe buletin sunt înscrise diferite mențiuni ale alegătorului.

D. Sunt buletine de vot NULE și nu intră în calculul voturilor valabil exprimate pentru
Referendumul național:
¾buletinele de vot care nu poartă ștampila de control a biroului electoral al secției de votare;
¾buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat;
¾buletinele de vot care nu au aplicată ștampila „VOTAT”;
¾buletinele de vot la care ştampila atinge ambele patrulatere;
¾buletinele de vot la care ştampila este aplicată doar în afara patrulaterelor;
¾buletinele de vot la care ştampila este aplicată pe ambele patrulatere, chiar dacă una
dintre ștampile a fost tăiată sau există precizări scrise cu privire la valabilitatea uneia
dintre acestea;
¾buletinele de vot la care ştampila aplicată are un alt model decât cel legal aprobat.
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9 . 2 . C O M P L E TA R E A P R O C E S E L O R - V E R B A L E P E N T R U
C O N S E M N A R E A R E Z U LTAT E L O R V O T Ă R I I L A A L E G E R I L E P E N T R U
M E M B R I I D I N R O M Â N I A Î N PA R L A M E N T U L E U R O P E A N
[art. 49 alin (3) – (8) din Legea nr. 33/2007, art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 6/2019,
art. 6 din Decizia BEC nr. 56D/12.04.2019]
După numărarea voturilor, președintele biroului electoral al secţiei de votare încheie, în trei
exemplare originale, un Proces-verbal pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European, utilizând formularele primite.
Procesul-verbal cuprinde următoarele date:
la
pct. a

la
pct. b
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numărul total al alegătorilor înscrişi pct. a = pct. a1 + pct. a2
în lista electorală permanentă şi în din care:
a1 reprezintă numărul total al alegătorilor
copia de pe lista electorală specială
înscrişi în lista electorală permanentă
(pct. a1 >/= pct. b1)
La înscrierea numărului alegătorilor prevăzut
la nr. a1 din procesul-verbal privind rezultatele
alegerilor, preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare va avea în vedere alegătorii
înscrişi în lista electorală permanentă (fără a
scădea numărul alegătorilor care au fost radiați
întrucât au votat cu urna specială și au semnat
în extrasul din lista electorală suplimentară).
a2 reprezintă numărul total al alegătorilor
înscrişi în copia de pe lista electorală specială
(pct. a2 >/= pct. b2)
La înscrierea numărului alegătorilor prevăzut
la nr. a2 din procesul-verbal privind rezultatele
alegerilor, preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare va avea în vedere alegătorii
înscrişi în lista electorală specială (fără a
scădea numărul alegătorilor care au fost radiați
întrucât au votat cu urna specială și au semnat
în extrasul din lista electorală suplimentară).
numărul total al alegătorilor înscrişi pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3
în listele electorale existente la secția din care:
de votare care s-au prezentat la urne b1 reprezintă numărul total al alegătorilor
înscrişi în lista electorală permanentă care s-au
prezentat la urne
b2 reprezintă numărul total al alegătorilor
înscrişi în copia de pe lista electorală specială
care s-au prezentat la urne
b3 reprezintă numărul total al alegătorilor
înscrişi în lista electorală suplimentară care
s-au prezentat la urne
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la
pct. c
la
pct. d
la
pct. e
la
pct. f
la
pct. g
la
pct. h

la
pct. i

numărul buletinelor de vot primite

Numărarea alegătorilor prezenţi la vot se va
realiza prin numărarea semnăturilor din lista
electorală permanentă, din lista electorală
specială și din lista electorală suplimentară,
precum și a mențiunilor V.U.S. neradiate, înscrise
în acestea.
pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f

numărul buletinelor de vot neîntrebuințate şi anulate
numărul voturilor valabil exprimate pct. e </= pct. b - pct. f
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g
numărul voturilor nule
numărul voturilor valabil exprimate
obținute de fiecare listă de candidați
sau de fiecare candidat independent
expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor
formulate, precum şi a contestaţiilor
înaintate biroului electoral judeţean sau
al sectorului municipiului Bucureşti
La pct. h se vor menţiona şi situaţiile
în care:
– numărul buletinelor de vot găsite în
urnă diferă de numărul alegătorilor care
au votat, rezultat în urma numărării
semnăturilor din listele electorale
permanente, suplimentare şi speciale;
– numărul buletinelor de vot găsite în
urnă adunat cu cel al buletinelor de
vot neîntrebuințate şi anulate diferă
de numărul total de buletine de vot
primite.
starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării

¾
Procesul-verbal se semnează de către președinte, precum şi de către ceilalți membri ai biroului
electoral al secţiei de votare şi va purta ştampila de control a acesteia.
Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu influențează
valabilitatea procesului-verbal, dar se vor menționa motivele care au împiedicat semnarea.
¾
Procesul-verbal poate fi semnat 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,
astfel încât cifrele cuprinse în procesul-verbal să nu fie în niciun fel afectate.
IMPORTANT:
Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare are dreptul de a obține, la cerere, o copie
a procesului-verbal, certificată de către toți cei care au semnat originalul.
¾
Un exemplar al procesului-verbal se afișează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secţiei
de votare.
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¾
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice
către Biroul Electoral Central a fotografiei Procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor
votării. Fotografia procesului-verbal se realizează în localul de vot prin intermediul tabletei puse
la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale.
9 . 3 . C O M P L E TA R E A P R O C E S E L O R - V E R B A L E P R I V I N D
R E Z U LTAT E L E R E F E R E N D U M U L U I N A Ț I O N A L
[art. 431 alin. (1) din Legea nr. 3/2000]
¾
După numărarea voturilor, se încheie, în câte două exemplare originale, utilizând formularele
primite:
– Procesul-verbal privind rezultatul referendumului național asupra primei întrebări adresate
alegătorilor: „Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de
corupţie?”
– Procesul-verbal privind rezultatul referendumului național asupra celei de-a doua întrebări
adresate alegătorilor: „Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a
ordonanţelor de urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi
cu extinderea dreptului de a ataca ordonanţele direct la Curtea Constituţională?”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum
Numărul participanţilor
Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate
Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate
Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA”
Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU”
Numărul voturilor nule
Numărul voturilor contestate
Numărul întâmpinărilor şi al contestaţiilor primite
Numărul întâmpinărilor şi al contestaţiilor soluţionate
Numărul întâmpinărilor şi al contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie
Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor

¾
Procesele-verbale se semnează de către președinte, precum şi de către membrii biroului electoral
al secţiei de votare şi vor purta ştampila de control a acesteia.
¾
Procesele-verbale pot 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,
astfel încât cifrele cuprinse în procesul-verbal să nu fie în niciun fel afectate.
¾
Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu influențează
valabilitatea procesului-verbal, motivele care au împiedicat semnarea trebuind să fie menționate
în mod expres.
IMPORTANT:
Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare are dreptul de a obține o copie a procesuluiverbal, semnată de membrii biroului.
¾
Un exemplar al fiecărui proces-verbal se afișează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al
secţiei de votare.
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¾
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice
către Biroul Electoral Central a fotografiilor ambelor procese-verbale privind rezultatele
referendumului național. Fotografiile procesului-verbal se realizează în localul de vot prin
intermediul tabletei puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale.
9.4. PREDAREA DOCUMENTELOR
CĂTRE BIROUL ELECTORAL IERARHIC SUPERIOR
ȘI CĂTRE JUDECĂTORIE
[art. 31 alin. (1) lit. f) și g), art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, art. 3 alin. (1)
din Decizia BEC nr. 16D/29.03.2019]
A. Pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, se întocmește un dosar
care va cuprinde următoarele documente:







2 exemplare ale Procesului-verbal pentru consemnarea rezultatului votării
buletinele de vot nule
buletinele de vot contestate
toate întâmpinările, contestaţiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului
electoral al secţiei de votare şi materialele la care acestea se referă
listele electorale pentru Parlamentul European utilizate în cadrul secţiei de votare,
îndosariate pe tipuri de liste

B. Pentru referendumul național, se întocmesc două dosare, unul pentru fiecare întrebare, ce vor
cuprinde următoarele:






2 exemplare ale Procesului-verbal privind rezultatele referendumului național
buletinele de vot nule
buletinele de vot contestate
listele electorale pentru referendumul național utilizate în cadrul secţiei de votare,
îndosariate pe tipuri de liste care se introduc într-unul din cele două dosare

¾
Dosarele se sigilează și se ștampilează.
IMPORTANT:
Buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, buletinele de vot anulate, ştampilele electorale,
precum și celelalte materiale utilizate în desfăşurarea votării se introduc în saci, în vederea predării
către reprezentantul judecătoriei.
¾
În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, președintele biroului electoral al secției de votare
se va deplasa la biroul electoral ierarhic superior, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului
electoral al secției de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne,
pentru a preda cele trei dosare.
¾
Dosarele vor fi predate, după caz, la:
 sediul biroului electoral judeţean, în cazul secţiilor de votare organizate pe teritoriul județelor;
 sediul biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti pe raza căruia președintele
biroului electoral al secției de votare și-a desfășurat activitatea, în cazul secţiilor de votare
organizate în municipiul Bucureşti.
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IMPORTANT:
Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare vor fi verificate și centralizate
în cadrul stațiilor de centralizare organizate pe lângă birourile electorale județene/biroul electoral de
sector al municipiului București. Verificarea se realizează în prezența președinților, a operatorilor
de calculator și a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare care îi însoțesc.
Cu aceeași ocazie, vor fi predate, pe bază de proces-verbal, reprezentantului judecătoriei în a
cărei rază teritorială îşi are sediul secția de votare şi care se află la sediul biroului electoral judeţean
sau, după caz, la sediul biroului electoral de sector, următoarele materiale:






buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate
buletinele de vot anulate
ştampilele
celelalte materiale utilizate în desfăşurarea votării

1 0 . C O N T R AV E N Ţ I I Ş I I N F R A C Ţ I U N I
[art. 53 și art. 54 din Legea nr. 33/2007, Titlul IX din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare]
Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii
penale, infracţiuni, următoarele fapte:
Contravenție

Sancțiunea
Cine constată
(amenda)
şi aplică sancțiunea
efectuarea de operaţiuni în listele electorale amendă de împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
permanente şi în listele electorale speciale la 1.000 lei Electorale Permanente
de către persoane neautorizate
la 2.500 lei
art. 53 lit. d) din Legea nr. 33/2007
distrugerea, deteriorarea, murdărirea, amendă de preşedintele biroului electoral judeţean,
acoperirea prin scriere sau în orice mod a la 1.000 lei al biroului electoral de sector sau al
listelor electorale, cu excepția situației în la 2.500 lei biroului electoral pentru secţiile de
care persoanele înscrise în extrasul de pe
votare din străinătate
lista electorală suplimentară trebuie să fie
radiate din celelalte liste existente la secţie
art. 47 alin. (2), art. 49 alin. (1) lit. c) și
art. 53 lit. j) din Legea nr. 33/2007
nerespectarea deciziilor şi hotărârilor amendă de împuterniciţii preşedintelui Autorităţii
birourilor electorale; nerespectarea la 1.000 lei Electorale Permanente, în cazul în care
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii la 2.500 lei fapta prevăzută la art. 53 lit. m) este
săvârşită de autorităţi ale administraţiei
Electorale Permanente
publice centrale sau locale
art. 53 lit. m) din Legea nr. 33/2007
preşedintele biroului electoral, în cazul
în care fapta prevăzută la art. 53 lit. m)
este săvârşită de către membrii biroului
electoral
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preşedintele biroului electoral ierarhic
superior, în cazul săvârşirii faptei
prevăzute la art. 53 lit. m) de către
preşedinţii birourilor electorale ierarhic
inferioare
poliţiştii, în cazul în care fapta prevăzută la art. 53 lit. m) este săvârşită de
alte persoane fizice sau juridice
refuzul de a permite accesul persoanelor amendă de ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
acreditate în localul secţiei de votare, cu la 1.000 lei Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
excepţia cazurilor în care preşedintele la 2.500 lei Române şi Jandarmeriei Române
biroului electoral al secţiei de votare
limitează accesul persoanelor acreditate
în localul secţiei de votare datorită
mărimii acestuia
art. 53 lit. o) din Legea nr. 33/2007
refuzul preşedintelui biroului electoral al amendă de preşedintele biroului electoral judeţean,
secţiei de votare sau, în lipsa acestuia, al la 1.000 lei al biroului electoral de sector sau al
locţiitorului acestuia, de a primi şi de a la 2.500 lei biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate
înregistra orice sesizare scrisă cu privire
la nereguli produse în timpul procesului
de votare, înaintată de membri ai biroului
electoral al secţiei de votare, candidaţi,
observatori ori alegători prezenţi în secţia
de votare pentru exercitarea dreptului de
vot
art. 46 alin. 17 și art. 53 lit. p) din Legea
nr. 33/2007
refuzul de a se conforma dispoziţiilor amendă de ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
preşedintelui biroului electoral al secţiei la 1.500 lei Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
de votare cu privire la asigurarea ordinii la 4.500 lei Române şi Jandarmeriei Române
în localul de vot şi în împrejurimi
art. 53 lit. q) din Legea nr. 33/2007
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
înmânarea buletinului de vot unui amendă de
alegător care nu prezintă actul sau, după la 4.500 lei Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
caz, documentul de identitate ori care la 10.000 lei Române şi Jandarmeriei Române
refuză să semneze în lista electorală
în care este înscris pentru primirea
buletinului de vot şi a ştampilei cu
menţiunea „VOTAT”
art. 53 lit. r) din Legea nr. 33/2007
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
nerespectarea dispoziţiilor art. 46 alin. (8) amendă de
la 4.500 lei Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
din Legea nr. 33/2007, care prevede că:
Prezenţa oricărei persoane în cabinele la 10.000 lei Române şi Jandarmeriei Române
de vot, în afara celei care votează, este
interzisă. Alegătorul care din motive
temeinice, constatate de preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare,
nu poate să voteze singur are dreptul să
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cheme în cabina de votare un însoţitor
ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu
poate fi din rândul observatorilor sau al
membrilor biroului electoral al secţiei de
votare.
art. 53 lit. r) din Legea nr. 33/2007
neaplicarea ştampilei cu menţiunea amendă de
„VOTAT” sau a timbrului autocolant la 4.500 lei
pe actul sau, după caz, documentul de la 10.000 lei
identitate, precum şi reţinerea acestora,
fără motive întemeiate, de către membrii
biroului electoral al secţiei de votare
art. 53 lit. s) din Legea nr. 33/2007

preşedintele biroului electoral, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de către
membrii acestuia, ori preşedintele
biroului electoral ierarhic superior, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de către
preşedinţii birourilor electorale ierarhic
inferioare sau de către locţiitorii
acestora
nerespectarea dispoziţiilor art. 49 alin. (2) amendă de preşedintele biroului electoral judeţean,
la 1.000 lei al biroului electoral de sector sau al
din Legea nr. 33/2007, care prevede că:
La deschiderea fiecărui buletin, preşe- la 2.500 lei biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate
dintele citeşte cu voce tare lista de
candidaţi care a fost votată sau, după
caz, numele şi prenumele candidatului
independent votat şi arată buletinul de
vot celor prezenţi. Buletinele de vot
deschise se grupează pe partide politice,
alianţe politice, alianţe electorale,
precum şi pe organizaţii ale cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale şi pe
candidaţi independenţi, se numără şi
se leagă separat. Voturile nule, listele
de candidaţi sau prenumele şi numele
candidaţilor independenţi şi voturile
valabil exprimate pentru fiecare se
consemnează în câte un tabel separat de
câte un membru al biroului electoral al
secţiei de votare, desemnat de preşedinte.
art. 53 lit. ș) din Legea nr. 33/2007
întocmirea de către birourile electorale ale amendă de
preşedintele biroului electoral judeţean,
secţiilor de votare a proceselor-verbale cu la 1.000 lei biroului electoral de sector sau al
încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 33/2007
la 2.500 lei biroului electoral pentru secţiile de
art. 53 lit. ș) din Legea nr. 33/2007
votare din străinătate
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
continuarea propagandei electorale după amendă de
încheierea acesteia, precum şi sfătuirea la 1.500 lei Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
în ziua votării a alegătorilor la sediul la 4.500 lei Române şi Jandarmeriei Române
secţiilor de votare să voteze sau să nu
voteze un anumit partid politic, alianţă
politică, alianţă electorală, organizaţie
a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi
naţionale ori candidat independent
art. 53 lit. t) din Legea nr. 33/2007
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purtarea pe durata votării, de către amendă de
membrii birourilor electorale ale secţiilor la 1.000 lei
de votare, persoanele însărcinate cu paza la 2.500 lei
sau de către persoanele acreditate, de
ecusoane, insigne ori alte însemne de
propagandă electorală
art. 53 lit. ț) din Legea nr. 33/2007
încălcarea de către membrii birourilor amendă de
electorale a obligaţiei de a participa la la 1.000 lei
activitatea acestor birouri
la 2.500 lei
art. 53 lit. u) din Legea nr. 33/2007

refuzul preşedintelui biroului electoral amendă de
sau al locţiitorului acestuia de a elibera la 1.000 lei
o copie certificată de pe procesul- la 2.500 lei
verbal persoanelor îndreptăţite, potrivit
prevederilor Legii nr. 33/2007
art. 53 lit. v) din Legea nr. 33/2007
încălcarea condiţiilor de acreditare de amendă de
către persoanele acreditate şi operatorii la 1.500 lei
de sondaj ai institutelor de sondare a la 4.500 lei
opiniei publice, ai societăţilor comerciale
ori ai organizaţiilor neguvernamentale
care au fost acreditate de Biroul Electoral
Central prin decizie
art. 53 lit. w) din Legea nr. 33/2007
Comercializarea şi consumul băuturilor amendă de
alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei la 1.500 lei
de votare, în ziua votării, între orele 700 – la 4.500 lei
2100
art. 45 alin. (12) și art. 53 lit. z1) din
Legea nr. 33/2007

preşedintele biroului electoral, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de către
membrii acestuia, ori preşedintele
biroului electoral ierarhic superior, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de către
preşedinţii birourilor electorale ierarhic
inferioare sau de către locţiitorii
acestora
preşedintele biroului electoral, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de către
membrii acestuia, ori preşedintele
biroului electoral ierarhic superior, în
cazul săvârşirii contravenţiilor de către
preşedinţii birourilor electorale ierarhic
inferioare sau de către locţiitorii
acestora
preşedintele
biroului
electoral,
în cazul săvârşirii contravenţiilor de
către membrii acestuia, ori preşedintele
biroului electoral ierarhic superior,
în cazul săvârşirii contravenţiilor de
către preşedinţii birourilor electorale
ierarhic inferioare sau de către
locţiitorii acestora
ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
Române şi Jandarmeriei Române

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră
Române şi Jandarmeriei Române

ATENȚIE!
Săvârşirea de către membrii birourilor electorale a contravențiilor mai sus menționate atrage
înlocuirea cu alte persoane, la solicitarea președintelui biroului electoral ierarhic superior.
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Conform Codului penal, constituie infracţiuni electorale următoarele fapte:
INFRACŢIUNI
ART. 385 – Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi
ales se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoare
de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 386 – Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului
să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică,
inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.
ART. 387 – Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de
identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.
ART. 389 – Violarea confidențialității votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa
este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 390 – Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de
votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute
de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
ART. 391 – Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă
ori de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea
ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara
prevederilor legii se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care
duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
ART. 392 – Fapte săvârșite în legătură cu un referendum
Dispozițiile art. 385 – 391 se aplică în mod corespunzător și în cazul faptelor săvârșite cu
prilejul unui referendum.
ART. 393 – Sancționarea tentativei
Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387 – 391 se pedepsește.
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Caz

Mesaje afișate de
SIMPV la alegeri și
referendum

Ce va face operatorul
de calculator

Ce va dispune
președintele
biroului electoral

Pentru alegătorii români
1. alegătorul român care
s-a prezentat la vot este
înscris în lista electorală permanentă din
respectiva secție de votare

„Alegătorul ..... (se înscriu numele și prenumele), cu CNP ....., este
înscris în lista electorală
permanentă a acestei secții
de votare la poziția nr. ..... .”

după ce validează operațiunea de preluare în
SIMPV a CNP-ului alegătorului, predă, de îndată,
actul de identitate al acestuia președintelui biroului
electoral sau altui membru
desemnat de către acesta,
cu indicarea numărului
poziției la care este înscris
alegătorul

2. alegătorul român se prezintă la vot la o secție
de votare unde nu este
înscris în lista electorală permanentă

„Alegătorul român .....
(se trec numele și prenumele), cu CNP ....., este
înscris în lista electorală
permanentă a Secției de
votare nr. ..... din localitatea ....., județul ..... . ”

validează
operaţiunea
de preluare în SIMPV
a CNP-ului alegătorurului care s-a prezentat la
vot numai în baza acordului verbal al preşedintelui biroului electoral al
secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului
de vot

permite alegătorului să îşi exercite dreptul de vot
După ce alegătorul
semnează în listele
electorale permanente, acestuia i se
încredințează buletinul de vot pentru
alegeri, buletinele
de vot pentru referendum şi ştampila cu mențiunea
„VOTAT”.
îndrumă alegătorul să voteze la
secția de votare la
care este arondat,
în cazul în care
acesta este arondat
la altă secţie de
votare din aceeași
unitate administrativ-teritorială
permite alegătorului să îşi exercite dreptul de vot,
în cazul în care
acesta se află în altă
localitate decât
cea de domiciliu,
în ziua alegerilor
După ce alegătorul
semnează în listele
electorale suplimentare, acestuia
i se încredințează
buletinul de vot
pentru alegeri, buletinele de vot pentru referendum şi
ştampila cu mențiunea „VOTAT”.
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3. alegătorul care s-a prezentat la vot deține
paşaport simplu electronic ori paşaport
simplu temporar cu
menţionarea ţării de
domiciliu

„Alegătorul român CRDS
cu CNP ..... nu este înscris
în listele electorale permanente.”

validează operaţiunea de
preluare în SIMPV a
CNP-ului alegătorului care
s-a prezentat la vot
numai în baza acordului verbal al preşedintelui biroului electoral
al secţiei de votare de a
permite exercitarea dreptului de vot

permite alegătorului să îşi exercite dreptul de
vot, după verificarea paşaportului CRDS.
După ce alegătorul semnează
în listele electorale suplimentare,
acestuia i se încredințează buletinul de vot pentru
alegeri, buletinele de vot pentru referendum şi
ştampila cu mențiunea „VOTAT”.
oprește de la
votare persoana
care nu a împlinit vârsta de 18
ani până în ziua
votării

4. persoana care s-a pre- „Persoana cu CNP ..... predă, de îndată, actul de
zentat la vot nu a nu a împlinit vârsta de identitate al alegătoruîmplinit vârsta de 18 18 ani!”
lui român preşedintelui
ani până în ziua votării
biroului electoral al secinclusiv
ţiei de votare şi îi aduce
la cunoştinţă mesajul
sau mesajele apărute în
!!! Acest caz treinterfaţa SIMPV
buie consemnat
în scris în Formularul privind
consemnarea
cazurilor deosebite semnalate de
SIMPV.
5. persoanei care s-a „Persoana ..... (se înscriu predă, de îndată, actul de oprește de la
prezentat la vot i s-a numele și prenumele), cu identitate al alegătoru- votare persoana
interzis exercitarea CNP ......, figurează cu lui român preşedintelui căreia i s-a interexercitarea
dreptului de vot sau dreptul de vot interzis!” biroului electoral al sec- zis
a fost pusă sub interţiei de votare şi îi aduce dreptului de vot
dicție
la cunoştinţă mesajul cu excepţia situasau mesajele apărute în ţiei în care aceasta
face dovada coninterfaţa SIMPV
trară, pe baza unei
hotărâri judecătoapoi
reşti sau a altui
validează operaţiunea document oficial
de preluare în SIMPV a
codului numeric personal al alegătorului român
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care s-a prezentat la vot
numai în baza deciziei
preşedintelui biroului
electoral al secţiei de votare
de a permite exercitarea
dreptului de vot
6. alegătorul român care
s-a prezentat la vot
figurează că a fost
înscris deja în SIMPV
la același scrutin în
țară

„Alegătorul român .....
(se înscriu numele și
prenumele), cu CNP .....,
figurează că a fost înscris
în SIMPV la Secția de
votare nr. ..... din localitatea ....., județul ....., la
ora ..... .”

predă, de îndată, actul de
identitate al alegătorului
român preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi îi aduce
la cunoştinţă mesajul
sau mesajele apărute în
interfaţa SIMPV
apoi

!!! Acest caz trebuie consemnat
în scris în Formularul privind
consemnarea
cazurilor deosebite semnalate de
SIMPV.
permite
exercitarea dreptului de vot numai
după ce asigură
verificarea cazului semnalat de
SIMPV, precum
și sesizarea organelor competente,
potrivit procedurii stabilite prin
decizie a Biroului
Electoral Central,
și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu şi-a mai
exercitat dreptul
de vot la același
scrutin

validează operaţiunea
de preluare în SIMPV a
codului numeric personal al alegătorului român
care s-a prezentat la vot
numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei
de votare de a permite
exercitarea dreptului de
După ce alegătorul
vot
semnează în listele
electorale permanente sau suplimentare, după caz,
acestuia i se încredințează buletinul
de vot pentru alegeri, buletinele de
vot pentru referendum şi ştampila cu mențiunea
„VOTAT”.
!!! Acest caz trebuie consemnat în
scris în Formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV.
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7. alegătorul român care
s-a prezentat la vot
figurează că a fost
înscris deja în SIMPV
la același scrutin în
străinătate

„Alegătorul român .....
(se înscriu numele și
prenumele), cu CNP .....,
figurează că a fost înscris
în SIMPV la Secția de
votare nr. ..... din localitatea ....., statul ....., la
ora ..... .”

predă, de îndată, actul de
identitate al alegătorului român preşedintelui
biroului electoral al secţiei de votare şi îi aduce
la cunoştinţă mesajul
sau mesajele apărute în
interfaţa SIMPV
apoi

permite exercitarea dreptului
de vot numai
după ce asigură
verificarea cazului semnalat de
SIMPV, precum și
sesizarea organelor competente,
potrivit procedurii
stabilite prin decizie a Biroului
Electoral Central,
și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia
nu şi-a mai exercitat dreptul de vot
la același scrutin

validează operaţiunea de
preluare în SIMPV a
codului numeric personal al alegătorului român
care s-a prezentat la vot
numai în baza deciziei
preşedintelui biroului
electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot După ce alegătorul semnează în
listele electorale
permanente sau
suplimentare,
după caz, acestuia i se încredințează buletinul de
vot pentru alegeri, buletinele de
vot pentru referendum şi ştampila cu mențiunea
„VOTAT”.

8. alegătorul român care
s-a prezentat la vot este
omis din lista electorală permanentă și
nu deține pașaport
simplu electronic ori
pașaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu
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!!! Acest caz trebuie consemnat în
scris în Formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV.
„Alegătorul român cu predă, de îndată, actul de permite alegătoCNP ..... nu este înscris identitate al alegătoru- rului să îşi exerciîn listele electorale per- lui român preşedintelui te dreptul de vot
biroului electoral al secmanente.”
ţiei de votare şi îi aduce După ce alegătorul
la cunoştinţă mesajul semnează în listele
sau mesajele apărute în electorale suplimentare, după caz,
interfaţa SIMPV
acestuia i se încre-
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apoi
validează operaţiunea
de preluare în SIMPV a
codului numeric personal al alegătorului român
care s-a prezentat la vot
numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei
de votare de a permite
exercitarea dreptului de
vot

9. alegătorul român a fost
înscris în listele electorale ale altui stat
membru al Uniunii
Europene

„Alegătorul român .....
(se trec numele și prenumele), cu CNP ....., figurează că a fost înscris în
listele electorale ale statului ..... .”

predă, de îndată, actul de
identitate al alegătorului român preşedintelui
biroului electoral al secţiei de votare şi îi aduce
la cunoştinţă mesajul
sau mesajele apărute în
interfaţa SIMPV
apoi
validează operaţiunea
de preluare în SIMPV a
codului numeric personal al alegătorului român
care s-a prezentat la vot
numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei
de votare de a permite
exercitarea dreptului de
vot

dințează buletinul
de vot pentru alegeri, buletinele de
vot pentru referendum şi ştampila cu mențiunea
„VOTAT”.
!!! Acest caz trebuie consemnat
în scris în Formularul privind
consemnarea
cazurilor deosebite semnalate de
SIMPV.
permite exercitarea dreptului de
vot pentru alegerea membrilor
din România în
Parlamentul
European, numai
după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia
nu îşi exercită
dreptul de vot la
același scrutin în
alt stat membru al
Uniunii Europene
După ce alegătorul semnează în
listele electorale
corespunzătoare,
acestuia i se încredințează buletinul
de vot pentru alegeri, buletinele de
vot pentru referendum şi ştampila cu mențiunea
„VOTAT”.
!!! Acest caz trebuie consemnat
în scris în Formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV.
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10. alegătorul român care
s-a prezentat la vot a
formulat o cerere de
votare prin intermediul urnei speciale

„Alegătorul român .....
(se trec numele și prenumele), cu CNP ....., figurează că a fost înscris în
SIMPV cu cerere de vot
cu urna specială la secția
de votare nr. ..... din localitatea ....., județul ....., la
ora ...... .”

predă, de îndată, actul de
identitate al alegătorului român preşedintelui
biroului electoral al secţiei de votare şi îi aduce
la cunoştinţă mesajul
sau mesajele apărute în
interfaţa SIMPV
apoi
validează operaţiunea de
preluare în SIMPV a
codului numeric personal al alegătorului român
care s-a prezentat la vot
în baza acordului verbal al preşedintelui biroului electoral al secţiei
de votare de a permite
exercitarea dreptului de
vot

permite alegătorului să îşi exercite dreptul de vot
După ce alegătorul semnează în
listele electorale
corespunzătoare, acestuia i se
încredințează buletinul de vot pentru alegeri, buletinele de vot
pentru referendum şi ştampila
cu
mențiunea
„VOTAT”.
!!! Acest caz NU
trebuie consemnat
în
Formularul
privind consemnarea cazurilor
deosebite semnalate de SIMPV.

Pentru alegătorii comunitari
1. alegătorul comunitar
care s-a prezentat la vot
este înscris în copia
de pe lista electorală
specială din secția de
votare

„Alegătorul comunitar .....
(se înscriu numele și prenumele), născut în data de
....., este înscris în copia de
pe lista electorală specială
a acestei secții de votare la
poziția nr ..... .”

după ce validează operaţiunea de preluare a datelor personale ale alegătorului comunitar care s-a
prezentat la vot, predă,
de îndată, documentul
de identitate preşedintelui biroului electoral
al secţiei de votare sau
altui membru desemnat
de către acesta, cu indicarea numărului poziției la care este înscris
alegătorul

2. alegătorul comunitar
s-a prezentat la vot la
o secție de votare unde
nu este înscris în lista
electorală specială

„Alegătorul comunitar .....
(se trec numele și prenumele), născut în data de
....., este înscris în copia de
pe lista electorală specială
a Secției de votare nr. .....
din localitatea ....., județul
..... .”

validează operaţiunea de
preluare în SIMPV a CNPului alegătorului comunitar care s-a prezentat la
vot numai în baza acordului verbal al preşedintelui biroului
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permite alegătorului înscris în
copia de pe lista
electorală specială să voteze;
După ce alegătorul semnează în
copia de pe lista
electorală specială, i se încredinţează buletinul de
vot pentru alegeri şi ştampila
cu
menţiunea
„VOTAT”.
îndrumă alegătorul să voteze la
secția de votare la
care este arondat,
în cazul în care
acesta este arondat la altă secţie de
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electoral al secţiei de votare din aceeași
votare de a permite exer- unitate administracitarea dreptului de vot tiv-teritorială
permite alegătorului să îşi exercite
dreptul de vot, în
cazul în care acesta
se află în altă localitate decât cea de
domiciliu, în ziua
alegerilor

3. alegătorul comunitar
care s-a prezentat la
vot figurează că a fost
înscris deja în SIMPV
la același scrutin în
țară

„Alegătorul comunitar .....
(se înscriu numele și prenumele), născut în data
de ....., figurează că a fost
înscris în SIMPV la Secția
de votare nr. ..... din localitatea ....., județul ....., la ora
...... .”

predă, de îndată, documentul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi îi
aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute
în interfaţa SIMPV
apoi
validează operaţiunea
de preluare în SIMPV
a CNP-ului alegătorului
comunitar care s-a prezentat la vot numai în
baza deciziei preşedintelui biroului electoral
al secţiei de votare de a
permite exercitarea dreptului de vot

După ce alegătorul semnează în
listele electorale
s u p l i m e n t a re ,
acestuia i se încredințează buletinul de vot pentru alegeri şi
ştampila cu mențiunea „VOTAT”.
permite
exercitarea dreptului de vot numai
după ce asigură
verificarea cazului semnalat de
SIMPV, precum și
sesizarea organelor competente,
potrivit procedurii
stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, și
după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia
nu şi-a mai exercitat dreptul de vot
la același scrutin
După ce alegătorul semnează în
lista electorală,
acestuia i se încredințează buletinul
de vot pentru
alegeri şi ştampila cu mențiunea
„VOTAT”.
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4. alegătorul comunitar
care s-a prezentat la
vot figurează că a fost
înscris deja în SIMPV
în străinătate

„Alegătorul comunitar .....
(se înscriu numele și prenumele), născut în data
de ....., figurează că a fost
înscris în SIMPV la Secția
de votare nr. ..... din localitatea ....., statul ...., la ora
...... .”

predă, de îndată, documentul de identitate
preşedintelui biroului
electoral al secţiei de
votare şi îi aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa SIMPV
apoi

!!! Acest caz trebuie consemnat în
scris în Formularul privind consemnarea cazurilor
deosebite
semnalate
de
SIMPV.
permite
exercitarea dreptului de vot numai
după ce asigură
verificarea cazului semnalat de
SIMPV, precum
și sesizarea organelor
competente, potrivit procedurii stabilite
prin decizie a
Biroului Electoral
Central, și după ce
alegătorul dă o
declarație potrivit
căreia nu şi-a mai
exercitat dreptul
de vot la același
scrutin

validează operaţiunea de
preluare în SIMPV a
CNP-ului
alegătorului
comunitar care s-a prezentat la vot numai în
baza deciziei preşedintelui biroului electoral
al secţiei de votare de a
permite exercitarea dreptului de vot
După ce alegătorul semnează
în lista electorală, acestuia i
se încredințează
buletinul de vot
pentru alegeri şi
ştampila cu mențiunea „VOTAT”.

5. alegătorul comunitar
care s-a prezentat la
vot este omis din lista
electorală specială
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„Persoana ..... (se înscriu
numele și prenumele), născută în data de ....., nu este
înscrisă în copiile de pe listele electorale speciale.”

predă, de îndată, documentul de identitate
preşedintelui biroului
electoral al secţiei de
votare şi îi aduce la
cunoştinţă mesajul sau

!!! Acest caz trebuie consemnat
în scris în Formularul privind
consemnarea
cazurilor deosebite semnalate de
SIMPV.
oprește de la
votare alegătorul
comunitar care nu
este înscris în
lista
electorală
specială, cu ex-
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6. alegătorul comunitar
care s-a prezentat la
vot a formulat cerere
de votare prin intermediul urnei speciale

„Alegătorul comunitar .....
(se înscriu numele și prenumele), născut în data
de ....., figurează că a
fost înscris în SIMPV cu
solicitare de urnă specială
la secția de votare nr. .....
din localitatea ....., județul
....., la ora ..... .”

mesajele apărute în inter- cepţia
situaţiei
faţa SIMPV
în care acesta
face dovada că a
apoi
depus cererea de
înscriere în listele
validează operaţiunea electorale specide preluare în SIMPV a ale în termenul
CNP-ului
alegătorului legal
comunitar care s-a prezentat la vot numai în !!! Acest caz trebaza deciziei preşedin- buie consemnat
telui biroului electoral în scris în Foral secţiei de votare de a mularul privind
permite exercitarea drep- c o n s e m n a r e a
tului de vot
cazurilor deosebite semnalate de
SIMPV.
predă, de îndată, actul de permite alegătoidentitate al alegătorului rului să îşi exerromân preşedintelui biro- cite dreptul de
ului electoral al secţiei vot
de votare şi îi aduce la
cunoştinţă mesajul sau După ce alegătomesajele apărute în rul semnează în
lista electorală
interfaţa SIMPV
corespunzătoare,
acestuia i se înapoi
credințează bulevalidează operaţiunea de tinul de vot pentru
preluare în SIMPV a co- alegeri şi ştamdului numeric personal al pila cu mențiunea
alegătorului român care „VOTAT”.
s-a prezentat la vot în
baza acordului verbal
al preşedintelui biroului !!! Acest caz NU
electoral al secţiei de trebuie consemnat
votare de a permite exer- în Formularul pricitarea dreptului de vot vind consemnarea
cazurilor deosebite semnalate de
SIMPV.

45

12. ANEXA nr. 2 – Legislație
12.1. Extras din Legea nr. 33/2007 privind organizarea
și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
[...]
Art. 13. – (1) Alegătorii resortisanți care în ziua de referință se află în altă localitate decât cea de
domiciliu își pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare, fiind înscriși de către președintele
biroului electoral al secției de votare în listele electorale suplimentare.
(2) Membrii biroului electoral al secției de votare și persoanele însărcinate cu menținerea
ordinii votează la secția de votare unde își desfășoară activitatea și sunt înscrise în listele electorale
suplimentare.
(3) Alegătorii resortisanți care în ziua de referință se află în străinătate votează la orice secție de
votare organizată în străinătate și sunt înscriși în listele electorale suplimentare.
(4) Alegătorii resortisanți care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt
înscriși în listele electorale suplimentare.
(5) În listele electorale suplimentare sunt trecuți și alegătorii care se prezintă la vot și fac
dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secției de votare respective, însă au
fost omiși din lista electorală permanentă sau din copia de pe aceasta existentă la secția de votare.
(6) Dispozițiile alin. (1) – (4) se aplică în mod corespunzător în cazul alegătorilor comunitari.
[...]
Art. 31. – (1) Birourile electorale ale secțiilor de votare au următoarele atribuții:
a) primesc de la primari, pe bază de proces-verbal, cu două zile înainte de ziua de referință,
două copii de pe listele electorale permanente și două copii de pe listele electorale speciale, care
cuprind alegătorii din secția de votare; un exemplar din fiecare tip de listă este pus la dispoziția
alegătorilor pentru consultare și un exemplar este utilizat în ziua de referință;
b) primesc, pe bază de proces-verbal, de la primari buletinele de vot, ștampila de control
și ștampilele cu mențiunea „VOTAT”, formularele pentru încheierea proceselor-verbale, alte
imprimate și materiale necesare desfășurării procesului electoral, precum și un buletin de vot anulat,
după caz, de către președintele biroului electoral județean, al sectorului municipiului București sau
al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pe care îl vor afișa la sediul secției de
votare într-un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor; birourile electorale ale secțiilor de votare
din străinătate primesc aceste materiale prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;
c) conduc operațiunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în
jurul acestuia;
d) numără voturile și consemnează rezultatele votării;
e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;
f) predau birourilor electorale județene sau, după caz, biroului electoral al sectorului proceseleverbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu
întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, precum și dosarele cuprinzând
listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale
ale secțiilor de votare din străinătate predau procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării,
buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la
care acestea se referă, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate sau, în cazul în care acesta și-a încetat activitatea, Tribunalului
București; dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare din străinătate,
îndosariate pe secții de votare și pe tipuri de liste, sunt predate Autorității Electorale Permanente de
către Ministerul Afacerilor Externe;
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g) predau, pe bază de proces-verbal, reprezentantului judecătoriei în a cărei rază teritorială
își au sediul și care se află la sediul biroului electoral județean sau, după caz, la sediul biroului
electoral de sector buletinele de vot întrebuințate și necontestate, precum și cele anulate, ștampilele
și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării; birourile electorale ale secțiilor de votare din
străinătate înaintează aceste materiale reprezentanțelor diplomatice, care, în termen de 3 luni de la
publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, le predau în vederea
topirii de către operatorii economici specializați;
h) furnizează, în ziua de referință, date privind prezența populației la vot, conform unui program
stabilit de Biroul Electoral Central.
(2) Birourile electorale ale secțiilor de votare îndeplinesc orice alte atribuții care le revin
potrivit legii.
(3) După predare, materialele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se sigilează de către președinții
birourilor electorale ale secțiilor de votare și se păstrează, până la transportul lor la localurile
secțiilor de votare, sub pază, într-un singur spațiu pus la dispoziție de primarul unității administrativteritoriale în care acestea își desfășoară activitatea. În cazul secțiilor de votare din străinătate, după
primire, materialele prevăzute la lit. b) se sigilează de către președinții birourilor electorale ale
secțiilor de votare și se păstrează, până la transportul lor la localurile secțiilor de votare, într-un
singur spațiu pus la dispoziție de șeful reprezentanței diplomatice din statul respectiv.
[...]
Art. 33. – Birourile electorale județene, birourile electorale de sector, biroul electoral pentru
secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare își încetează activitatea
după data predării către birourile electorale ierarhic superioare a proceselor-verbale de consemnare
și centralizare a rezultatelor votării, pe care le-au întocmit, cu condiția confirmării lipsei oricăror
erori sau neconcordanțe în acestea.
[...]
Art. 45. – (1) Fiecare local de secție de votare trebuie să posede un număr suficient de urne
de vot, cabine, ștampile cu mențiunea „VOTAT”, proporțional cu numărul alegătorilor înscriși în
copiile de pe listele electorale permanente și speciale și cu numărul estimat al alegătorilor care vor
fi înscriși în listele electorale suplimentare, precum și o urnă de vot specială.
(2) Cabinele și urnele de vot trebuie așezate în aceeași încăpere în care se află biroul electoral
al secției de votare. Cabinele și urnele de vot se asigură de către primarii comunelor, orașelor,
municipiilor și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, împreună cu prefecții.
(3) Președintele biroului electoral al secției de votare împreună cu membrii acestuia trebuie
să fie prezenți la sediul secției de votare, în ajunul zilei de referință, la ora 1800, fiind obligat
să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare.
Președintele biroului electoral al secției de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă
electorală de orice tip din și de pe sediul secției de votare.
(4) Președintele va dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.
(5) În ziua de referință, activitatea biroului electoral al secției de votare începe la ora 600.
Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a
observatorilor, verifică urnele, listele electorale, buletinele de vot și ștampilele, consemnând
în procesul-verbal prevăzut la art. 49 numărul persoanelor înscrise în copiile listelor electorale
permanente, copiile listelor electorale speciale, precum și numărul ștampilelor cu mențiunea
„VOTAT”. Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, președintele asigură aplicarea ștampilei de
control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea. După încheierea acestor operațiuni,
președintele închide și sigilează urnele prin aplicarea ștampilei de control.
(6) Președintele biroului electoral al secției de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru
ca alegerile să decurgă în bune condiții. Atribuțiile acestuia, în această privință, se întind și în afara
localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum și pe
străzi și în piețe publice până la o distanță de 500 m.
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(7) Măsurile dispuse de președintele biroului electoral al secției de votare se aduc la cunoștință
publică prin afișare la loc vizibil.
(8) Măsurile administrative dispuse de birourile electorale referitoare la afișajul electoral se duc
la îndeplinire de către primarul unității administrativ-teritoriale, de îndată ce i-au fost comunicate.
(9) Pentru menținerea ordinii, președintele biroului electoral al secției de votare are la dispoziție
mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar și de prefect, împreună cu reprezentanții
Ministerului Administrației și Internelor.
(10) În afară de membrii biroului electoral al secției de votare, de candidați și de observatori,
nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai
mult decât timpul necesar pentru votare.
(11) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor însărcinate
cu menținerea ordinii și persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de
propagandă electorală.
(12) În ziua votării, între orele 700 şi 2100 sunt interzise comercializarea și consumul băuturilor
alcoolice în spațiul de protecție al secției de votare prevăzut la alin. (6).
(13) Pentru secțiile de votare din străinătate, dispozițiile prezentului articol se aplică, după caz,
cu luarea în considerare a condițiilor specifice privind organizarea acestora.
Art. 46. – (1) Votarea începe la ora 700 și se încheie la ora 2100. La sediile secțiilor de votare
se afișează la loc vizibil ora la care începe, respectiv se încheie votarea.
(2) Alegătorii pot vota la secția de votare unde sunt înscriși în copia de pe lista electorală
permanentă sau în copia de pe lista electorală specială ori la orice altă secție de votare, în condițiile
prevăzute de art. 13.
(3) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
Alegătorul resortisant și alegătorul comunitar prezintă actul de identitate, respectiv documentul de
identitate biroului electoral al secției de votare. Președintele biroului electoral al secției de votare
sau membrul desemnat de acesta verifică dacă alegătorul este înscris în copia de pe lista electorală
permanentă sau de pe lista electorală specială, după care alegătorul semnează în listă la poziția
destinată acestuia. În baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă sau de pe lista
electorală specială, președintele sau membrul biroului electoral al secției de votare desemnat de
acesta îi încredințează alegătorului buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT” pe care
acesta o va aplica pe buletinul de vot. În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate,
constatate de către președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate semna în lista
electorală, președintele face o mențiune în listă, confirmată prin semnătura sa și a încă unui membru
al biroului electoral.
(4) În cazul în care alegătorul nu este înscris în copia de pe lista electorală permanentă sau de
pe lista electorală specială, președintele biroului electoral al secției de votare sau membrul desemnat
de acesta verifică dacă prevederile art. 13 sunt îndeplinite și oprește de la votare alegătorul, în cazul
în care aceste prevederi nu sunt îndeplinite.
(5) Cetățenii români care în ziua de referință se află în străinătate votează pentru alegerea
membrilor din România în Parlamentul European numai dacă nu se regăsesc în tabelul întocmit de
Autoritatea Electorală Permanentă, care cuprinde cetățenii români care își exercită dreptul de vot la
alegerile pentru Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene.
(6) Alegătorii comunitari care în ziua de referință doresc să voteze la altă secție de votare decât
unde sunt înscriși în copia de pe lista electorală specială votează numai dacă biroul electoral județean
sau biroul electoral de sector confirmă, la solicitarea telefonică a președintelui biroului electoral al
secției de votare, că au fost înscriși în listele electorale speciale. Alegătorii comunitari care în ziua
de referință se află în străinătate votează pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European numai dacă se regăsesc în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care
cuprinde alegătorii comunitari înscriși în listele electorale speciale.
(7) Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea „VOTAT”
înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidați sau prenumele și numele candidatului
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independent pe care îl votează. Ștampila cu mențiunea „VOTAT” trebuie astfel dimensionată încât
să fie mai mică decât patrulaterul.
(8) Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
Alegătorul care din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de
votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el,
pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al
secției de votare.
(9) După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele, astfel încât pagina netipărită care poartă
ștampila de control să rămână în afară, și le vor introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.
Îndoirea greșită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.
(10) La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greșit ștampila cu mențiunea
„VOTAT”, dar nu a introdus buletinul în urnă, președintele biroului electoral al secției de votare îi
poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reținând și anulând buletinul de vot inițial și
făcând mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal prevăzut la art. 49.
(11) Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui sau acelor membri ai biroului
electoral al secției de votare desemnați de acesta, după care președintele sau acel membru aplică pe
actul de identitate sau, după caz, pe documentul de identitate al alegătorului ștampila cu mențiunea
„VOTAT” și data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT” și data
scrutinului.
(12) Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se
prelungească nejustificat.
(13) Candidații și oricare alegător 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.
(14) În cazul în care contestația este întemeiată, președintele biroului electoral al secției de
votare îl va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces-verbal și va
sesiza această situație autorităților competente.
(15) Președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive
temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră. Suspendarea este anunțată prin afișare
la ușa sediului secției de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declanșat suspendarea.
(16) 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. În timpul
suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului
electoral al secției de votare în același timp. Candidații și observatorii care asistă la votare nu pot fi
obligați să părăsească sala de votare în acest timp.
(17) Președintele biroului electoral al secției de votare sau, în lipsa acestuia, locțiitorul este
obligat să primească și să înregistreze orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul
procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secției de votare, candidați,
observatori ori alegători prezenți în secția de votare pentru exercitarea dreptului de vot. În cazul în
care i se înaintează sesizarea în dublu exemplar, președintele biroului electoral al secției de votare,
respectiv locțiitorul acestuia va menționa pe copia ce rămâne la persoana care înaintează sesizarea
faptul că a luat cunoștință de sesizarea respectivă și numărul sub care aceasta este înregistrată.
Art. 47. – (1) Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, președintele
biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai
târziu în preziua alegerilor, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să
rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, 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 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. Urna specială se poate deplasa numai în
raza teritorială arondată la respectiva secție de votare.
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(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) votarea se face pe baza unui extras de pe lista electorală
suplimentară. Persoanele înscrise în extrasul de pe lista electorală suplimentară trebuie să fie radiate
din celelalte liste existente la secție.
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător persoanelor reținute, deținute
în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanelor care sunt în executarea unei pedepse
privative de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale.
Art. 48. – (1) La ora 2100 președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea
încheiată și dispune închiderea sălii unde se votează.
(2) Alegătorii care la ora 2100 se află în sala unde se votează pot să își exercite dreptul de vot.
Art. 49. – (1) După închiderea sălii unde se votează, președintele, în prezența membrilor
biroului electoral, efectuează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a
rezultatului votării, după cum urmează:
a) verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce
ștampilele cu mențiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control
a secției de votare. Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează în procesul-verbal ce
va însoți predarea materialelor primite la judecătoria în a cărei rază teritorială își au sediul;
b) anulează buletinele de vot neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a
mențiunii „ANULAT” și aplicarea ștampilei de control a secției de votare; în cazul în care există
pachete cu buletine de vot intacte, mențiunea „ANULAT” se aplică o singură dată pe pachetul
respectiv; numărul acestor buletine se înscrie la rubrica d) a procesului-verbal prevăzut la alin. (3);
c) stabilește numărul alegătorilor înscriși în copia listei electorale permanente, respectiv în
copia listei electorale speciale primite din partea primarului unității administrativ-teritoriale în a
cărei rază își are sediul secția de votare; este interzis, sub sancțiunea legii, ca pe aceste liste să
existe ștersături, modificări sau completări, cu excepțiile prevăzute la art. 11 alin. (17) și (18), art. 12
alin. (14) și (15) și art. 47 alin. (2). Rezultatul numărării se va înscrie la pct. a1, respectiv pct. a2,
din modelul procesului-verbal prevăzut la alin. (3);
d) stabilește numărul alegătorilor prezenți la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe
listele electorale existente în secția de votare. Rezultatele vor fi consemnate în procesul-verbal la
pct. b1, b2, respectiv pct. b3, din modelul prevăzut la alin. (3);
e) desigilează urnele, una câte una, și numără voturile găsite în acestea;
f) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare,
buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ștampila „VOTAT”
sau la care ștampila este aplicată pe mai multe patrulatere; votul este valabil în cazul în care, deși
ștampila aplicată a depășit limitele patrulaterului, opțiunea alegătorului este evidentă; buletinele de
vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
(2) La deschiderea fiecărui buletin, președintele citește cu voce tare lista de candidați care a
fost votată sau, după caz, numele și prenumele candidatului independent votat și arată buletinul de
vot celor prezenți. Buletinele de vot deschise se grupează pe partide politice, alianțe politice, alianțe
electorale, precum și pe organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale și pe candidați
independenți, se numără și se leagă separat. Voturile nule, listele de candidați sau prenumele și
numele candidaților independenți și voturile valabil exprimate pentru fiecare se consemnează în
câte un tabel separat de câte un membru al biroului electoral al secției de votare, desemnat de
președinte.
(3) După deschiderea urnelor și numărarea voturilor, președintele biroului electoral al secției
de votare va încheia un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor înscriși în copia de pe lista electorală permanentă și în copia de
pe lista electorală specială (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor înscriși în copia de pe lista electorală permanentă (pct. a1 >/=
pct. b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscriși în copia de pe lista electorală specială (pct. a2 >/= pct. b2);
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b) numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale existente la secția de votare, care
s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor înscriși în copia de pe lista electorală permanentă, care s-au
prezentat la urne;
b2) numărul total al alegătorilor înscriși în copia de pe lista electorală specială, care s-au
prezentat la urne;
b3) numărul total al alegătorilor înscriși în lista electorală suplimentară, care s-au prezentat la
urne;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;
e) numărul voturilor valabil exprimate (pct. e </= pct. b – pct. f, pct. e = suma voturilor valabil
exprimate la pct. g);
f) numărul voturilor nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare listă de candidați sau de fiecare
candidat independent;
h) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor formulate, precum și a contestațiilor înaintate biroului
electoral județean, al sectorului municipiului București sau biroului electoral pentru secțiile de
votare din străinătate;
i) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.
(4) La pct. h) din procesul-verbal se vor menționa și situațiile în care:
a) numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat
în urma numărării semnăturilor din listele electorale permanente, suplimentare și speciale;
b) numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuințate
și anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite.
(5) Procesul-verbal se semnează de președintele biroului electoral al secției de votare și de
ceilalți membri și va purta ștampila de control a biroului electoral. Lipsa semnăturilor unor membri
ai biroului secției de votare nu influențează valabilitatea procesului-verbal. Președintele va menționa
motivele care au împiedicat semnarea.
(6) Un exemplar al procesului-verbal se afișează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al
secției de votare.
(7) Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare li se eliberează, la cerere, o copie de
pe procesul-verbal, certificată de către toți cei care au semnat originalul.
(8) Două exemplare ale procesului-verbal prevăzut la alin. (3), însoțite de toate întâmpinările și
contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele
de vot nule și cele contestate, precum și listele electorale utilizate alcătuiesc un dosar sigilat și
ștampilat. În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, dosarul este înaintat biroului electoral
județean sau, după caz, biroului electoral al sectorului municipiului București de către președintele
biroului electoral al secției de votare, cu pază înarmată, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului
electoral respectiv.
(9) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate,
însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului
electoral al secției de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru
secțiile de votare din străinătate, prin grija misiunilor diplomatice și a consulatelor, în cel mult 24 de
ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată telefonic
de către președintele sau locțiitorul biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, care
contrasemnează și ștampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate
în centralizarea rezultatelor votării.
(10) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului prevăzut la alin. (8), biroul electoral
județean sau, după caz, al sectorului municipiului București trimite câte un exemplar al fiecărui
proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărui rază
teritorială își desfășoară activitatea; biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate transmite
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câte o copie, contrasemnată și ștampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale
ale secțiilor de votare din străinătate, Tribunalului București.
(11) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele
politice sau electorale dintre acestea care au participat la alegeri, precum și candidații independenți
pot obține copii de pe exemplarele proceselor-verbale prevăzute la alin. (10).
[...]
Art. 73. – (1) La toate operațiunile electorale efectuate de birourile electorale ale secțiilor de
votare pot asista, în afara membrilor acestora, persoanele acreditate în condițiile prezentei legi.
(2) În sensul prezentei legi, prin persoane acreditate se înțelege următoarele:
a) observatorii interni și externi;
b) reprezentanții interni și externi ai mass-mediei;
c) delegații partidelor politice, ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale,
ai alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și nu au reprezentanți în
birourile electorale.
(3) Pot fi acreditați ca observatori interni reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care
au ca obiect principal de activitate apărarea democrației și a drepturilor omului, care sunt legal
constituite cu cel puțin 6 luni înainte de ziua de referință. Persoanele desemnate de aceste organizații
ca observatori interni nu pot avea apartenență politică.
(4) Pot fi acreditate ca reprezentanți interni ai mass-mediei din România persoanele aflate
în relații contractuale cu aceste instituții și care sunt desemnate în acest sens de către conducerea
acestora. Persoanele desemnate de aceste instituții ca reprezentanți interni ai mass-mediei nu pot
avea apartenență politică.
(5) Acreditarea observatorilor interni și a reprezentanților interni ai mass-mediei se face de
către birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și
biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru toate secțiile de votare din raza
de competență a acestora, la cererea scrisă a conducerii organizațiilor neguvernamentale sau a
instituțiilor mass-media din România, făcută cu cel puțin 5 zile înaintea datei alegerilor.
(6) Acreditarea observatorilor externi și a reprezentanților externi ai mass-mediei se face de
Autoritatea Electorală Permanentă, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pentru toate
birourile electorale.
(7) Pot fi acreditate ca observatori interni doar persoanele propuse de acele organizații
neguvernamentale care prezintă o adeverință eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă privind
îndeplinirea prevederilor alin. (3).
(8) Pot fi acreditate ca reprezentanți interni ai mass-mediei doar persoanele propuse de acele
instituții mass-media care prezintă o adeverință eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă
privind îndeplinirea prevederilor alin. (4).
(9) Acreditarea delegaților partidelor politice, ai organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale, ai alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri
și nu au reprezentanți în birourile electorale se face de către birourile electorale județene, birourile
electorale de sector sau de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru birourile
electorale respective, la cererea scrisă a conducerilor organizațiilor județene ale partidelor politice,
alianțelor politice și alianțelor electorale, făcută cu cel puțin două zile înaintea datei alegerilor.
(10) Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora
600 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, numai dacă
prezintă actul de acreditare, care este valabil și în copie. Acestea 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 actului de acreditare 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.
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(11) 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.
Acreditarea permite accesul titularului acesteia și în spațiul special amenajat în acest sens la biroul
electoral județean, al sectorului municipiului București sau la biroul electoral pentru secțiile de
votare din străinătate care a emis acreditarea.
(12) Contestațiile privind acreditarea ori respingerea solicitării de acreditare de către biroul
electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau de către biroul electoral
pentru secțiile de votare din străinătate se depun, în cel mult două zile de la afișarea deciziei, la
tribunalul în a cărui rază teritorială funcționează biroul electoral și se soluționează de acesta în cel
mult două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă.
(13) Contestațiile privind respingerea de către Autoritatea Electorală Permanentă a solicitării de
eliberare a adeverinței prevăzute la alin. (7) sau (8) se depun în cel mult două zile de la comunicarea
răspunsului la Curtea de Apel București și se soluționează de aceasta în termen de două zile de la
înregistrare. Hotărârea este definitivă.
12.2. Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 6/2019
privind unele măsuri pentru buna organizare
și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România
în Parlamentul European din anul 2019
[...]
Art. 1. – (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
în scopul asigurării garanțiilor necesare exercitării dreptului de a alege în condiții de legalitate,
corectitudine, transparență și securitate, atât de către alegătorii români, cât și de cei din celelalte state
ale Uniunii Europene, Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicații
Speciale și Institutul Național de Statistică, asigură implementarea și operaționalizarea Sistemului
informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal prevăzut de 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.
(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
Autoritatea Electorală Permanentă asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale
și al autorităților locale, selecția persoanelor care vor asigura operarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal în secțiile de votare, denumite în
continuare operatori de calculator. Prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările
ulterioare, privind operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare se aplică
în mod corespunzător, numărul operatorilor de calculator desemnați de Autoritatea Electorală
Permanentă trebuind să fie cu 20% mai mare decât numărul secțiilor de votare.
(3) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, alegătorii
prezintă actele de identitate, respectiv documentele de identitate prevăzute de Legea nr. 33/2007 privind
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările
ulterioare, operatorilor de calculator, care înscriu datele personale ale acestora în Sistemul informatic
de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.
(4) În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista
electorală specială, după caz, din secția de votare respectivă, Sistemul informatic de monitorizare a
prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:
a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;
c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;
d) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;
e) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același
scrutin;
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f) alegătorul resortisant se regăsește în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă,
care cuprinde cetățenii români care își exercită dreptul de vot la alegerile pentru membrii din
România în Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene;
g) alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală specială.
(5) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de
prevenire a votului ilegal, 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
căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot și alegătorul comunitar care nu este înscris în lista
electorală specială;
b) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care
figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal
că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului
semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal,
precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin decizie a Biroului
Electoral Central, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a mai exercitat dreptul
de vot la același scrutin;
c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul resortisant înscris în listele electorale
ale altui stat membru al Uniunii Europene numai după ce acesta dă o declarație potrivit căreia nu
și-a exercitat dreptul de vot la același scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene;
d) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta
este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială;
e) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală
specială, după caz, să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă
sau în copia de pe lista electorală specială, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu
mențiunea „VOTAT”;
f) permite alegătorilor prevăzuți la art. 13 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările
ulterioare să își exercite dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară
îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”.
(6) Operatorul de calculator votează la secția de votare unde își desfășoară activitatea fiind
înscris în lista electorală suplimentară în cazul în care nu este înscris în lista electorală permanentă
a acesteia.
Art. 2. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 103 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 208/2015,
cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul
European din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă asigură, cu sprijinul Serviciului de
Telecomunicații Speciale, aplicația, echipamentele și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul
Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării.
(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale predă Autorității Electorale Permanente aplicația
prevăzută la alin. (1), precum și codul sursă al acesteia, în vederea testării și certificării spre
neschimbare.
(3) După certificarea spre neschimbare, aplicația prevăzută la alin. (1) este predată Biroului
Electoral Central, operarea acesteia realizându-se conform metodologiei stabilite prin decizie a
Biroului Electoral Central.
(4) După certificarea spre neschimbare, aplicația prevăzută la alin. (1) este pusă la dispoziția
formațiunilor politice care participă la alegeri, precum și a candidaților independenți, la cererea
scrisă a acestora.
(5) Formațiunile politice care participă la alegeri, precum și candidații independenți pot desemna
persoane care să verifice inclusiv în ziua de referință, până la încheierea votării, în condițiile stabilite
prin decizie a Biroului Electoral Central, aplicația informatică utilizată de Biroul Electoral Central
și organismele electorale ierarhic inferioare pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile
pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
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Art. 3. – (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
operatorii de calculator asigură înregistrarea video-audio neîntreruptă a operațiunilor efectuate de
către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor.
(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
președintele biroului electoral al secției de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice
către Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor
votării.
(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) și fotografiile proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) se
realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziție de Serviciul
de Telecomunicații Speciale.
(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică existența înregistrărilor prevăzute la alin. (1),
consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu
ocazia primirii terminalelor informatice de la operatorii de calculator, și le transferă pe un mediu de
stocare. Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 3 luni de la ziua de referință,
în condițiile legii.
(5) Pentru soluționarea întâmpinărilor, contestațiilor, cererilor sau a sesizărilor privind
consemnarea rezultatelor votării, Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția birourilor
electorale competente, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor video-audio prevăzute la alin. (1).
(6) După soluționarea întâmpinărilor, contestațiilor, cererilor sau a sesizărilor prevăzute
la alin. (5), copiile înregistrărilor video-audio prevăzute la alin. (1) sunt restituite Serviciului de
Telecomunicații Speciale.
(7) După expirarea termenului prevăzut la alin. (4), Serviciul de Telecomunicații Speciale
distruge, prin proceduri ireversibile, înregistrările prevăzute la alin. (1) și eventualele copii realizate
conform prevederilor alin. (5).
(8) Pentru secțiile de votare din străinătate, dispozițiile prezentului articol se aplică, după caz,
cu luarea în considerare a condițiilor specifice privind organizarea secțiilor de votare în străinătate.
Art. 4. – La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
Autoritatea Electorală Permanentă îndeplinește rolul de punct de contact unic pentru punerea în
aplicare a Recomandării Comisiei Europene C (2018) 5.949 din 12 septembrie 2018 privind rețelele
de cooperare în materie electorală, transparența online, protecția împotriva incidentelor de securitate
cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul
European.
Art. 5. – (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
fiecare partid politic, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianță politică și
candidat independent utilizează pentru finanțarea campaniei electorale câte un singur cont bancar.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006 privind
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările
ulterioare, campania electorală poate fi finanțată din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)
din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în acest caz, prin
excepție de la prevederile alin. (1), fiind utilizat un cont bancar distinct.
(3) La alegerile pentru Parlamentul European din anul 2019, pentru finanțarea propriei campanii
electorale, partidul politic și organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale pot utiliza
contribuții electorale ale candidaților și transferuri ale sumelor de bani provenite din venituri obținute în
condițiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu respectarea limitei totale prevăzute la art. 28 alin. (6) lit. o) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
(4) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, cheltuielile
privind finanțarea campaniei electorale pot fi efectuate numai în condițiile prevăzute de prezenta
ordonanță de urgență și de capitolul IV din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
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(5) Autoritatea Electorală Permanentă, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 48
alin. (3) și alin. (10) – (13) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, rambursează partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale, respectiv candidaților independenți, sumele de bani aferente cheltuielilor
electorale legal efectuate, cu excepția celor care au fost finanțate din veniturile prevăzute la art. 3
alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. – (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
formularul listei susținătorilor trebuie să cuprindă ziua de referință, denumirea partidului politic,
alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale
ori numele și prenumele candidatului independent, după caz, numele și prenumele susținătorului,
data nașterii susținătorului, denumirea, seria și numărul actului de identitate al susținătorului,
precum și semnătura acestuia.
(2) Formularul listei susținătorilor utilizat la alegerile pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2019 va conține și declarația persoanei care a întocmit lista prin
care se atestă veridicitatea semnăturilor susținătorilor. Declarația cuprinde numele, prenumele,
codul numeric personal, data nașterii, adresa, denumirea, seria și numărul actului de identitate ale
persoanei care a întocmit lista de susținători.
(3) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale și candidații independenți vor asigura informarea, prin orice mijloc, a
susținătorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare
a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor).
(4) Prin derogare de la prevederile art. 71 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările
ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, partidele politice și
organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independenți care
au depus liste de susținători la Biroul Electoral Central au obligația de a prelua listele de susținători
pe care le-au depus și de a le păstra 6 luni de la ziua de referință. După expirarea termenului de
păstrare, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și
candidații independenți asigură distrugerea listelor de susținători prin proceduri ireversibile.
Art. 7. – (1) Autoritățile publice centrale și locale implicate, potrivit legii, în organizarea alegerilor
pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 sprijină implementarea și buna
funcționare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului
ilegal cu personal propriu, denumit în continuare informaticieni.
(2) Personalul centrelor de intervenție operativă prevăzute la art. 10 alin. (2) și informaticienii au
drept de acces în localul secției de votare pentru remedierea deranjamentelor sistemelor informatice
și de comunicații utilizate în procesul electoral.
(3) Prefecții și primarii iau măsuri organizatorice, atât pe timpul pregătirii, cât și al desfășurării
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 pentru asigurarea
condițiilor necesare instalării și funcționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la
vot și de prevenire a votului ilegal.
Art. 8. – (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special pot fi președinți și locțiitori în birourile
electorale ale secțiilor de votare și pot activa ca personal tehnic auxiliar pe lângă birourile electorale,
operatori de calculator și informaticieni.
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(2) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul
2019, desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor
acestora se face cu aplicarea corespunzătoare a art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările
și completările ulterioare.
(3) În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare nu se prezintă la secția
de votare la orele stabilite de lege, aceștia sunt înlocuiți de îndată, cu aplicarea corespunzătoare a
art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul
2019, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și membrii
necesari completării birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, dacă este cazul, sunt
desemnați de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate din rândul
experților electorali propuși de Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 9. – (1) Institutul Național de Statistică asigură editarea și tipărirea proceselor-verbale
privind constatarea rezultatelor alegerilor, dotarea cu echipamente, tehnică de calcul și consumabile,
precum și instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea
rezultatelor alegerilor, în stațiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al
birourilor electorale județene, al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și al
birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, la alegerile pentru membrii din România
în Parlamentul European din anul 2019.
(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, sumele
necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile prevăzute la alin. (1) se asigură din
bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de
Statistică și direcțiile teritoriale de statistică.
Art. 10. – (1) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură serviciile de telefonie specială și
de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale, precum și funcționarea Sistemului
informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal la alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
(2) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură, la nivelul fiecărui județ, constituirea centrelor
de intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului informatic
de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.
(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură funcționarea Centrului de suport tehnic prin
care furnizează asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secțiile de votare.
(4) Dotarea și funcționarea centrelor de intervenție operativă și a Centrului de suport tehnic se
asigură de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.
(5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile Serviciului de
Telecomunicații Speciale efectuate pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii
din România în Parlamentul European din anul 2019 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul
Serviciului de Telecomunicații Speciale.
Art. 11. – La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (1) lit. f), art. 50 alin. (3) și art. 52 alin. (5) din Legea
nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, după încheierea votării, listele electorale utilizate
în secțiile de votare se predau și se arhivează, potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 208/2015,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. 12. – (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
Autoritatea Electorală Permanentă asigură sediul și dotarea Biroului Electoral Central.
(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
Autoritatea Electorală Permanentă efectuează, cu suportul logistic asigurat de prefecți, instruirea
președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară. La sesiunile de instruire asistă
și membrii birourilor electorale județene și ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului
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București. Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate este
asigurată de Ministerul Afacerilor Externe.
(3) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se asigură
din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, sumele necesare acoperirii
următoarelor categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile pentru tipărirea buletinelor de vot și a publicațiilor destinate birourilor electorale;
b) cheltuielile pentru confecționarea ștampilei Biroului Electoral Central și a ștampilelor cu
mențiunea „VOTAT”;
c) cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante;
d) indemnizațiile membrilor Biroului Electoral Central și ale personalului tehnic auxiliar al
acestuia, precum și indemnizațiile prevăzute la art. 16 alin. (9);
e) cheltuieli pentru hârtia necesară imprimării buletinelor de vot;
f) cheltuielile privind dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central, precum și orice alte
cheltuieli generate de activitățile specifice procesului electoral.
Art. 13. – (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul
2019 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile
prefectului, sumele necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile pentru dotarea și funcționarea birourilor electorale, cu excepția Biroului Electoral
Central;
b) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale județene și ale birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului București, precum și a ștampilelor de control ale birourilor
electorale ale secțiilor de votare din țară;
c) cheltuielile pentru confecționarea tipizatelor prevăzute de lege;
d) cheltuielile pentru asigurarea suportului logistic prevăzut la art. 12 alin. (2);
e) cheltuielile pentru ambalarea, transportul și distribuirea materialelor, documentelor și a
tipizatelor prevăzute de lege, precum și pentru transportul și distribuirea publicațiilor destinate
birourilor electorale;
f) indemnizațiile membrilor birourilor electorale județene, ai birourilor electorale ale sectoarelor
municipiului București și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, ale personalului
tehnic auxiliar al acestora, ale operatorilor de calculator și ale informaticienilor.
(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, se asigură
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului:
a) decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale ale secțiilor de
votare, al locțiitorilor acestora și al operatorilor de calculator la și de la ședințele de instruire din
localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, precum și în exercitarea atribuțiilor ce le revin;
b) decontarea cheltuielilor de transport al persoanelor care însoțesc dosarele prevăzute la
art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al operatorilor
de calculator, de la biroul electoral al secției de votare la biroul electoral județean sau biroul electoral
al sectorului municipiului București, precum și de la biroul electoral județean sau biroul electoral al
sectorului municipiului București la localitatea de domiciliu sau reședință a acestora.
(3) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, sumele
necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile Ministerului Afacerilor Interne
din domeniul ordinii și siguranței publice se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Afacerilor Interne.
(4) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se asigură
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, cheltuielile de mentenanță ale
mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central și cheltuielile de carburant aferente.
Art. 14. – (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru confecționarea ștampilei biroului electoral
pentru secțiile de votare din străinătate și a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor
de votare din străinătate, pentru plata indemnizațiilor membrilor biroului electoral pentru secțiile
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de votare din străinătate, a indemnizațiilor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare
din străinătate, precum și ale operatorilor de calculator și ale informaticienilor care își desfășoară
activitatea pe lângă acestea se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, sumele
necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru ambalarea, transportul și distribuirea materialelor,
documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege în străinătate, precum și pentru serviciile de comunicații
din străinătate se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(3) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, sumele
necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral
ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ale membrilor birourilor
electorale pentru secțiile de votare din străinătate desemnați din rândul experților electorali propuși de
către Ministerul Afacerilor Externe, precum și ale operatorilor de calculator din străinătate se asigură
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea
Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Organizarea și numerotarea secțiilor de votare din străinătate se stabilesc și se aduc la
cunoștința publică de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile art. 34
alin. (7) – (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, până cel mai târziu cu
30 de zile înainte de ziua de referință.
Art. 15. – (1) Cu cel puțin 10 zile înainte de ziua de referință, Regia Autonomă „Monitorul
Oficial” asigură imprimarea buletinelor de vot, precum și a publicațiilor destinate birourilor
electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în
condițiile legii. Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.
(2) Cu cel puțin 15 zile înaintea zilei de referință, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (3)
din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, macheta buletinului de vot se prezintă
membrilor Biroului Electoral Central de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”. La prezentarea
machetei buletinului de vot sunt invitați și delegați ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor
electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri și
nu au reprezentanți în Biroul Electoral Central, precum și candidații independenți. Operațiunea de
prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate
persoanele prezente. Eventualele obiecții se formulează pe loc, obiecțiile ulterioare nemaifiind luate
în considerare. Membrii Biroului Electoral Central și delegații împuterniciți au dreptul să solicite
Regiei Autonome „Monitorul Oficial” modificarea machetei și tipărirea corectă a buletinelor de vot,
dacă numele candidaților, semnul electoral, denumirea partidelor politice, a alianțelor politice, a
alianțelor electorale sau a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale sunt incorect
imprimate ori nu sunt vizibile.
(3) Hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot pentru alegerile pentru membrii din
România în Parlamentul European din anul 2019 se asigură și se livrează de către Administrația
Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, la preț de înregistrare în contabilitate la valorile
specificațiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, în condițiile legii.
(4) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie
de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial” unităților teritoriale ale Administrației Naționale a
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale de unde a fost livrată, în termen de 10 zile de la data
publicării rezultatului alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul
2019 în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.
(5) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (4), facturată la preț de
înregistrare în contabilitate, se face de către Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de
zile de la publicarea rezultatelor alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European
din anul 2019 în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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(6) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
confecționarea timbrelor autocolante este asigurată, în condițiile legii, de Compania Națională
„Imprimeria Națională” – S.A., până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință.
(7) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, ștampila
Biroului Electoral Central se confecționează prin grija Autorității Electorale Permanente. Ștampilele
cu mențiunea „VOTAT” pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din
anul 2019 se confecționează, în condițiile legii, de Regia Autonomă „Monetăria Statului” până cel
mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referință. Ștampila cu mențiunea „VOTAT” trebuie astfel
dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterele de pe buletinul de vot, respectiv decât distanța
dintre acestea.
(8) Numărul necesar de ștampile cu mențiunea „VOTAT” este stabilit pe baza normativelor
adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă.
Art. 16. – (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de către Autoritatea Electorală
Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne și Institutul Național de Statistică, fiind coordonat de
funcționari ai Autorității Electorale Permanente, desemnați în acest sens, potrivit reglementărilor
aplicabile acestora.
(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, personalul
tehnic auxiliar al birourilor electorale județene, precum și al birourilor electorale ale sectoarelor
municipiului București este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă, prefecți și Institutul
Național de Statistică, acesta putând fi suplimentat acolo unde este necesar cu personal asigurat de
către președinții consiliilor județene și primari.
(3) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate
este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă și
Institutul Național de Statistică.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare, în perioada funcționării birourilor electorale constituite pentru alegerile
pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, membrii Biroului Electoral
Central, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar ai acestuia, președinții birourilor
electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și operatorii de calculator se consideră detașați
și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei. Președinții birourilor electorale
ale secțiilor de votare din străinătate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 380
lei. Ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și operatorii de
calculator ai acestora primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei. Președinții
birourilor electorale județene, președinții birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București
și președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și locțiitorii
acestora se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei.
Ceilalți membri ai birourilor electorale, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar se
consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 95 lei.
(5) În perioada funcționării birourilor electorale constituite pentru alegerile pentru membrii din
România în Parlamentul European din anul 2019, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate
persoanele prevăzute la alin. (4) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizațiilor de
detașare, precum și a oricăror altor diurne și drepturi bănești cuvenite potrivit legii.
(6) Primirea indemnizației prevăzute la alin. (4) nu afectează dreptul de a primi alte diurne,
indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.
(7) Indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor,
personalului tehnic auxiliar și operatorilor de calculator pentru executarea atribuțiilor privind
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din
anul 2019 prevăzute la alin. (4) reprezintă venituri din alte surse, în sensul art. 114 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acestea
datorându-se și virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.
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(8) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (4), (9) și (10) se face pe baza listelor de prezență
aprobate de președinții birourilor electorale, prin zi de activitate înțelegându-se munca desfășurată pe
parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe
zi. În cazul operatorilor de calculator, plata indemnizațiilor se face pe baza fișelor de pontaj emise de
Autoritatea Electorală Permanentă ca urmare a informațiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicații
Speciale, iar în cazul informaticienilor, plata indemnizațiilor se face pe baza fișelor de pontaj emise de
Autoritatea Electorală Permanentă ca urmare a informațiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicații
Speciale și autoritățile publice centrale și locale prevăzute la art. 7 alin. (1).
(9) Membrii Biroului Electoral Central, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic
auxiliar al acestuia, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne, care aplică măsuri de
menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la acest birou, au dreptul la o indemnizație de
protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări pentru fiecare zi de activitate.
(10) Membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar
al acestora, operatorii de calculator ai secțiilor de votare, care participă la realizarea operațiunilor
legate de desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul
2019, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și
asigurare a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la aceste birouri, au dreptul în
ziua votării la o indemnizație de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări.
(11) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator care asigură
predarea dosarelor prevăzute la art. 49 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările
ulterioare, la sediile birourilor electorale județene și ale birourilor electorale ale sectoarelor
municipiului București, au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă,
în ziua următoare datei votării, pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu biroul
electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București, după caz.
(12) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare,
indemnizația de protocol prevăzută la alin. (9) și (10) este venit neimpozabil și este exceptată de la
plata contribuțiilor sociale.
12.3. Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 29/2019
privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală,
precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România
în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019
[...]
Art. I. – Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 151 va avea următorul cuprins:
„Art. 151. – (1) În situația în care referendumul național are loc la aceeași dată cu alegerile
pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru Președintele României, alegerile pentru membrii
din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autoritățile administrației publice locale,
după caz, alegătorii votează în aceleași secții de votare, în același interval de timp, cu aceleași
ștampile cu mențiunea «VOTAT», pe buletine de vot separate, prezența la vot fiind consemnată pe
liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), alegătorii pot opta să își exercite dreptul de vot numai
pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine.
(3) În cazul în care alegătorul care se prezintă la vot la o secție de votare din țară optează
pentru participarea la un singur tip de scrutin, președintele biroului electoral al secției de votare sau
membrul desemnat de către acesta va bara, în prezența alegătorului, cu o linie orizontală, rubrica
destinată semnăturii din lista electorală permanentă aferentă tipului de scrutin pentru care nu a optat.
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(4) În situația prevăzută la alin. (1), pe actul de identitate al alegătorului se aplică o singură
dată ștampila cu mențiunea «VOTAT» și data scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant
cu mențiunea «VOTAT» și data scrutinului, conform modelului aprobat pentru alegerile care se
organizează la aceeași dată cu referendumul național.
(5) În situația prevăzută la alin. (1), organizarea și desfășurarea referendumului național,
atribuțiile care revin autorităților publice, precum și procedura de votare se realizează cu aplicarea
corespunzătoare a prevederilor legale privind alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile
pentru Președintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau
alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, după caz.
(6) În situația prevăzută la alin. (1), operațiunile necesare organizării și desfășurării
referendumului național sunt îndeplinite de organismele electorale constituite pentru alegerile pentru
Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru Președintele României, alegerile pentru membrii din
România în Parlamentul European sau alegerile pentru autoritățile administrației publice locale,
după caz.
(7) În situația prevăzută la alin. (1), hârtia necesară pentru tipărirea buletinelor de vot și
tipărirea buletinelor de vot pentru referendumul național se asigură potrivit prevederilor legale
aplicabile alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, alegerilor pentru Președintele României,
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale, după caz.
(8) În situația prevăzută la alin. (1), primarii vor asigura urne de vot distincte pentru fiecare
scrutin.
(9) În situația prevăzută la alin. (1), observatorii și reprezentanții mass-mediei acreditați
să observe desfășurarea votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru
Președintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile
pentru autoritățile administrației publice locale, după caz, au dreptul să observe și operațiunile
specifice referendumului național.
(10) În situația prevăzută la alin. (1), Guvernul stabilește prin hotărâre măsuri pentru
organizarea și desfășurarea referendumului național, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor
legale aplicabile alegerilor care se organizează la aceeași dată cu referendumul național.”
2. În tot cuprinsul anexelor nr. 2 – 6, sintagma „Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7” se
înlocuiește cu sintagma „Numărul participanților trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din
adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și 7.”
[...]
Art. IV. – (1) Indemnizațiile președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, ale
locțiitorilor acestora, precum și ale operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor
de votare prevăzute la art.16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind
unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2019, se majorează cu 45 de lei pentru fiecare zi de activitate.
(2) Indemnizațiile membrilor birourilor electorale județene, ale membrilor birourilor electorale
ale sectoarelor municipiului București și ale membrilor biroului electoral pentru secțiile de votare
din străinătate prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019, se
majorează la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.
(3) Indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secțiile de votare
din străinătate prevăzute la art.16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019, se
majorează la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.
(4) Majorarea indemnizațiilor prevăzute la alin. (2) și (3) se aplică începând cu data intrării în
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Art. V. – (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
vor fi repartizate 33 de mandate, acest număr fiind utilizat în operațiunile prevăzute de art. 51 alin. (2)
și art. 52 alin. (1) și (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.
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(2) Candidatul declarat ales căruia îi va reveni cel de-al 33-lea mandat își va prelua mandatul,
conform Deciziei (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței
Parlamentului European, după data la care retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei
de Nord din Uniunea Europeană va produce efecte juridice.
(3) În cazul candidatului prevăzut la alin. (2), prevederile art. 9 alin. (1) – (3) din Legea
nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare se aplică de la data preluării efective a mandatului
de parlamentar european.
Art. VI. – (1) Cheltuielile pentru hârtia necesară tipăririi buletinelor de vot și pentru tipărirea
buletinelor de vot aferente referendumului național din data de 26 mai 2019 se suportă din bugetul
de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, în limita sumelor destinate acțiunilor aferente
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
(2) Cheltuielile pentru amenajarea secțiilor de votare la alegerile pentru membrii din România
în Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019 se suportă din bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului.
Art. VII. – Listele electorale utilizate la referendumul național din data de 26 mai 2019 se predau
și se arhivează potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a
Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente,
cu modificările și completările ulterioare.
13. ANEXA nr. 3 – Datele de contact ale birourilor electorale județene
și ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București
Biroul electoral județean

Telefon BEJ

E-mail BEJ

Biroul electoral județean nr. 1 ALBA

0258.811806

bejalba@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 2 ARAD

0257.220010

bejarad@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 3 ARGEȘ

0248.210998

bejarges@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 4 BACĂU

0234.535002

bejbacau@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 5 BIHOR

0259.470065,
0259.470064

bejbihor@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD

0263.235798

bejbistritanasaud@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 7 BOTOȘANI

0231.518201

bejbotosani@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 8 BRAȘOV

0268.412325

bejbrasov@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 9 BRĂILA

0239.631674

bejbraila@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 10 BUZĂU

0238.430120

bejbuzau@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 11 CARAȘ-SEVERIN

0255.233257

bejcarasseverin@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 12 CĂLĂRAȘI

0242.313312

bejcalarasi@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 13 CLUJ

0264.430334,
0264.430336

bejcluj@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 14 CONSTANȚA

0241.515557

bejconstanta@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 15 COVASNA

0267.312800

bejcovasna@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 16 DÂMBOVIȚA

0245.222777

bejdambovita@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 17 DOLJ

0251.412480

bejdolj@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 18 GALAȚI

0236.445058

bejgalati@bec.ro
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Biroul electoral județean
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Telefon BEJ

E-mail BEJ

Biroul electoral județean nr. 19 GIURGIU

0246.211801

bejgiurgiu@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 20 GORJ

0253.222034

bejgorj@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 21 HARGHITA

0266.320020

bejharghita@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 22 HUNEDOARA

0254.711727

bejhunedoara@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 23 IALOMIȚA

0243.232688

bejialomita@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 24 IAȘI

0232.277721

bejiasi@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 25 ILFOV

021.3133822

bejilfov@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 26 MARAMUREȘ

0262.211144

bejmaramures@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 27 MEHEDINȚI

0252.391530,
0252.310440

bejmehedinti@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 28 MUREȘ

0265.311031

bejmures@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 29 NEAMȚ

0233.230230

bejneamt@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 30 OLT

0249.437360

bejolt@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 31 PRAHOVA

0244.544510

bejprahova@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 32 SATU MARE

0261.715201

bejsatumare@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 33 SĂLAJ

0260.610250

bejsalaj@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 34 SIBIU

0269.210820

bejsibiu@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 35 SUCEAVA

0230.220300

bejsuceava@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 36 TELEORMAN

0247.311210

bejteleorman@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 37 TIMIȘ

0256.240101

bejtimis@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 38 TULCEA

0240.510204

bejtulcea@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 39 VASLUI

0235.317180

bejvaslui@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 40 VÂLCEA

0250.733110

bejvalcea@bec.ro

Biroul electoral județean nr. 41 VRANCEA

0237.224097

bejvrancea@bec.ro

Biroul electoral nr. 42 – Sectorul 1 al Municipiului
BUCUREȘTI

021.3125008

besector1@bec.ro

Biroul electoral nr. 43 – Sectorul 2 al Municipiului
BUCUREȘTI

021.2520160

besector2@bec.ro

Biroul electoral nr. 44 – Sectorul 3 al Municipiului
BUCUREȘTI

021.3276305

besector3@bec.ro

Biroul electoral nr. 45 – Sectorul 4 al Municipiului
BUCUREȘTI

021.7942345

besector4@bec.ro

Biroul electoral nr. 46 – Sectorul 5 al Municipiului
BUCUREȘTI

021.3140058

besector5@bec.ro

Biroul electoral nr. 47 – Sectorul 6 al Municipiului
BUCUREȘTI

021.3132382

besector6@bec.ro

