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Comunicat de presi

privind programarea tragerii la sorli computerizate pentru inlocuirea pre;edinlilor

birourilor electorale ale secliilor de votare Si a locliitorilor acestora

Autoritatea Electorali PermanentA, Filiala Sud-Muntenia, Biroul Judelean Arge$ anun(i cd in

data de 16 septembrie 2020, ora 13:00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripfie Judeleani nr.

3 Argeq va avea loc tragerea la so4i computeri zatd pin care institufia noastrd va inlocui preqedinlii

birourilor electorale ale secliilor de votare gi locliitorii acestora deserrnati pentru ategerile tocale din anul

2020.

PotriYit art. 2 alin. (7) din Hotirdrea Biroului Electoral Central 7712020: inlocuirea preqedinlilor

birourilor electorale ale sec{iilor de votare qi a locliitorilor acestora se realizeazA,la cererea birourilor

electorale de circumscriplie comunali, ordqenescd, municipal6, judeleand, inclusiv a municipiului

Bucureqti, precum qi de sector al municipiului Bucureqti, de cetre Autoritatea Electorald Permanenti, prin

tragere la sorti computerizate, dintre persoanele inscrise in Corpul expe4ilor electorali, cu aplicarea

corespunzAtoare a prevederilor alin. (1)-(5).

Potrivit legisla(iei electorale in vigoare, preqedintele biroului electoral al s€cliei de votare qi

locliitorul acestuia sunt desemnati de cetre Autoritatea ElectoralS Permanenti, in qedinfi publici,

anuntata cu 24 de ore inainte, prin tragere la sorti computerizatd, organizati la nivel judelean sau al

municipiului Bucuregti, pe funclii, dintre persoanele inscrise in corpul expertilor electorali, cu domiciliul

sau regedinla in judelul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau regedin{ei de sediul

secliei de votare, precum 9i pe baza criteriului studiilor absolvite. Au prioritate absotvenlii de studii

universitare de licenld in domeniul qtiinlelor juridice gi apoi absolvenlii de srudii universitare de licenli.

Corpul expe(ilor electorali este o €vidente permanenta a persoanelor care pot deveni pregedinli

ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau locliitori ai acestora, infiinlatA, gestiona6 qi actualizatd

de cdtre AEP. hevederile privind corpul expe4ilor electorali au fost introduse prin Legea nr. 208/2015

privind alegerea Senatului gi a camerei Deputa(ilor, precum gi pentru organizarea qi func{ionarea

Autoritatii Electorale Permanente, republicata, cu modificdrile qi completdrile ulterioare 5i au fost

aplicate pentru prima dati la alegerile locale din 5 iunie 2016.
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