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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
Felicitări, ați fost desemnat/ă președinte al biroului electoral al unei secții de votare din țară/din străinătate 

sau locțiitor al acestuia! 

Deținerea acestei funcții implică exercițiul autorității de stat și vă permite să fiți una dintre persoanele care 

vor conduce operațiunile electorale și vor supraveghea buna desfășurare a alegerilor parlamentare din anul 2016. 

Atribuțiile cu care ați fost investit/ă sunt complexe; îndeplinirea acestora cu profesionalism și imparțialitate va 

contribui la derularea unui proces electoral corect, transparent și democratic. 

Prezentul Ghid a fost conceput ca un instrument de lucru care să vă sprijine în activitatea pe care o veți 

desfășura începând cu momentul învestirii, în preziua alegerilor, în ziua alegerilor și până la momentul predării 

materialelor electorale către organismul electoral ierarhic superior, respectiv către instituția prefectului sau 

reprezentanța diplomatică, după caz.  

Ghidul este împărțit în 5 secțiuni: 

 secțiunea I explică noțiunea de perioadă electorală și vă oferă informații despre tipurile de liste electorale 

pe care le veți utiliza în cadrul secției de votare; 

 secțiunea II include reguli privind organizarea și funcționarea biroului electoral al secției de votare și o 

enumerare a atribuțiilor acestuia; 

 secțiunile III-IV descriu principalele activități pe care biroul electoral le va desfășura pe parcursul 

perioadei electorale, defalcate pe zile. Unele dintre acestea se exercită de către toți membrii biroului 

electoral, în timp ce altele vă revin exclusiv dumneavoastră, în calitate de președinte al biroului sau, în 

absența dumneavoastră, locțiitorului. Vă recomandăm să efectuați aceste activități în ordinea descrisă în 

Ghid, bifând în căsuțele  din stânga/dreapta paginii fiecare activitate realizată; 

 secțiunea V descrie contravențiile și infracțiunile prevăzute de legislația în vigoare.  

 

PRECIZĂM CĂ : 

 Ghidul reproduce textele din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare
1
 și din alte acte 

normative aplicabile, acestea fiind indicate între paranteze la începutul sau pe parcursul fiecărei secțiuni;  

 Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 47/2016
2
 a modificat o serie de prevederi din Legea nr. 

208/2015. Modificările sunt menționate explicit în text, făcându-se trimitere, în paranteze, la articolele 

corespunzătoare din textul ordonanței; 

 Trebuie să acordați atenție sporită textelor marcate cu IMPORTANT: sau ATENȚIE! care fac referire, în 

general, la acțiuni care trebuie duse la îndeplinire sau la diferite interdicții specifice operațiunilor electorale; 

 Ghidul face referire la anumite tipizate pe care le veți utiliza în activitatea dumneavoastră. Modelele 

acestora se regăsesc fie în textul Ghidului, fie în actele normative incluse în cuprinsul acestei broșuri, 

făcându-se referire, în paranteze, la actul corespunzător; 

 Biroul Electoral Central va adopta și alte hotărâri și circulare față de cele menționate în prezentul Ghid, cu 

caracter obligatoriu pentru toate birourile electorale, care vă vor fi aduse la cunoștință; 

 Pe parcursul votării este posibil ca Biroul Electoral Central sau biroul electoral de circumscripție să vă 

furnizeze instrucțiuni prin intermediul tabletei și/sau al telefonului mobil din dotare. 

 

Vă mulțumim pentru implicarea în desfășurarea proceselor electorale din România și vă urăm succes în 

administrarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 !  

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  

                                                           
1 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. 
2 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi 

modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, denumită în continuare Ordonanța de urgență nr. 47/2016.   



3 

 

I. TERMINOLOGIA UTILIZATĂ LA ALEGERILE PENTRU SENAT ȘI CAMERA 

DEPUTAȚILOR 
 

Perioada electorală este intervalul de timp care începe la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind 

stabilirea datei alegerilor şi care se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a 

rezultatului scrutinului. Perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data intrării în vigoare a hotărârii 

Guvernului privind stabilirea datei alegerilor şi data începerii campaniei electorale, campania electorală, 

desfășurarea efectivă a votării, numărarea şi centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea 

mandatelor şi publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. [art. 119 din Legea nr. 

208/2015] 

 

LISTELE ELECTORALE PERMANENTE DIN ȚARĂ cuprind cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul 

electoral, cu domiciliul sau reședința în România. [art. 49 alin. (5) din Legea nr. 208/2015] 

 

Modelul listei electorale permanente din țară 

 

 
 

LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE UTILIZATE ÎN SECȚIILE DE VOTARE DIN ȚARĂ se 

completează, de către președintele biroului electoral al secției de votare, cu următoarele categorii de alegători 

[art. 51 alin. (2) din Legea nr. 208/2015]:  

1. persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa pe raza secţiei de votare, 

însă nu sunt înscrise în lista electorală permanentă a secției de votare respective; 

2. persoanele care în ziua votării se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi au 

domiciliul sau reşedinţa şi care fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa pe raza circumscripţiei 

electorale (județul sau municipiul București) în care se află secţia de votare respectivă; 

3. membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator care fac dovada că au 

domiciliul sau reşedinţa pe raza circumscripţiei electorale (județul sau municipiul București) în care 

se află secţia de votare, însă nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare respective; 

4. persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii sau cu verificarea dispozitivului de menţinere a ordinii care 

fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa pe raza circumscripţiei electorale (județul sau municipiul 
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București) în care se află secţia de votare, însă nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de 

votare respective; 

5. candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală respectivă și nu sunt înscriși în lista 

electorală permanentă a secției de votare. 
 

Modelul listei electorale suplimentare din țară 

 

 

 
 

LISTELE ELECTORALE PERMANENTE DIN STRĂINĂTATE cuprind cetăţenii cu drept de vot înscriși 

în Registrul electoral, cu domiciliul sau reședința în străinătate. [art. 49 alin. (2) din Legea nr. 208/2015] 
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Modelul listei electorale permanente din străinătate 

 
 

LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE UTILIZATE ÎN SECȚIILE DE VOTARE DIN 

STRĂINĂTATE se completează, de către președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate, cu 

următoarele categorii de alegători [art. 51 alin. (3) și art. 83 alin. (5) din Legea nr. 208/2015 și art. 2 alin. (3) din Ordonanța de 

urgenţă  nr. 47/2016 ]:     

1. persoanele care se prezintă la vot la secţiile de votare din străinătate şi fac dovada că au domiciliul sau 

reședința în străinătate şi care nu figurează în lista electorală permanentă a secţiei de votare respective; 

2. personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, secţiilor consulare şi institutelor culturale din 

străinătate care nu figurează în lista electorală permanentă a secţiei de votare respective; 

3. membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator din străinătate care fac 

dovada că au domiciliul sau reședința în străinătate și nu figurează în lista electorală permanentă a 

secţiei de votare respective; 

4. candidații, dacă aceștia candidează în circumscripția electorală externă și nu figurează în lista electorală 

permanentă a secţiei de votare respective; 

5. militarii, polițiștii şi personalul civil român din instituțiile sistemului de apărare, ordine publică şi 

siguranță națională trimiși în misiune în teatre de operațiuni din străinătate. 
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Modelul listei electorale suplimentare din străinătate 

 
 

 

II. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE 

VOTARE 
 

BIROURILE ELECTORALE ALE SECŢIILOR DE VOTARE DIN ȚARĂ [art.15 din Legea nr. 208/2015] 

 Sunt alcătuite dintr-un președinte, un locțiitor şi din 7 membri (reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor 

politice, alianțelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la 

alegeri). Acestea nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri. 

 Desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare şi a locțiitorului acestuia se face de către 

Autoritatea Electorală Permanentă, cu 15 zile înaintea datei alegerilor, pe funcții, dintre persoanele înscrise 

în Corpul experților electorali.                                                                    

 Birourile electorale ale secţiilor de votare se consideră constituite la data completării acestora cu 

reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri. Completarea are loc la data de 29 noiembrie 2016. 

Operațiunile de desemnare a membrilor cu care se completează biroul electoral al secției de votare se 

consemnează într-un proces-verbal, care constituie actul de învestitură. [art. 15  alin. (6) din Legea nr. 208/2015 ]  
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BIROURILE ELECTORALE ALE SECŢIILOR DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE [art. 17 din Legea nr. 

208/2015, cu modificările și completările ulterioare și art.4 din Ordonanța de urgenţă  nr. 47/2016 ]: 

 Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se constituie dintr-un președinte şi cel mult 8 

membri. Acestea nu pot funcționa cu mai puțin de 3 membri, dintre care unul este președinte.  

 Președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt desemnați de către Autoritatea 

Electorală Permanentă, cu 15 zile înaintea datei alegerilor din rândul experților electorali propuși de către 

Ministerul Afacerilor Externe. 

 Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt stabiliți, prin tragere la sorți, la 

propunerea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale şi organizațiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care participă la alegeri, de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie 

pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţă în afara țării.  

Atunci când numărul persoanelor propuse este insuficient sau când acestea nu au confirmat până cu 3 zile 

înaintea datei votării că se vor prezenta la activitatea biroului electoral al secției de votare din străinătate, 

acesta poate fi completat de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie până cel mai târziu cu două 

zile înaintea datei votării, până la concurența numărului maxim de membri, cu alți reprezentanți ai partidelor 

politice, alianțelor politice, alianțelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.  

Dacă, după efectuarea acestor operațiuni, numărul membrilor biroului electoral al secției de votare este mai 

mic decât numărul maxim prevăzut de lege, acesta poate fi completat de către preşedintele biroului electoral 

de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţă în afara țării cu alte persoane din Corpul 

experților electorali din străinătate, inclusiv în ziua votării.  

 

ÎNLOCUIREA MEMBRILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE [art. 9 

alin. (2) și (3), art. 10, art. 15 alin. (3) din Legea nr. 208/2015  și art. 2 alin. (2) din Anexa la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 

1/H/20163] 

 Reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice şi ai alianțelor electorale, precum şi ai organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile electorale pot fi înlocuiți, la cererea celor care i-au 

propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, 

îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua alegerilor. Biroul electoral din care reprezentantul face parte ia act 

de înlocuirea acestuia prin proces-verbal. 

 Membrii birourilor electorale care nu reprezintă partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau, după 

caz, organizații ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot fi înlocuiți, în caz de deces, îmbolnăviri 

sau accidente, de către cei care i-au desemnat.  

În cazuri de forţă majoră, înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare sau a locţiitorilor 

acestora se realizează de Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la sorţi computerizată, dintre 

persoanele înscrise în Corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv.  

 Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în cazul în care s-a dispus trimiterea în 

judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute la art. 385 - 391 din Codul penal. Constatarea cazului 

încetării de drept a calității de membru al unui birou sau oficiu electoral se face, în termen de 48 de ore de la 

intervenirea cazului, de către preşedintele biroului electoral ierarhic superior.  
 

FUNCȚIONAREA BIROURILOR ELECTORALE [art. 7 alin. (3), art. 8, art. 18 din Legea nr. 208/2015  și art. 3 alin. 

(3), art. 9 alin.(6) și (7), art. 22 din Anexa la Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/H/2016] 

 În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcție ce implică exercițiul 

autorității de stat. Exercitarea corectă şi imparțială a funcției de membru al biroului electoral este obligatorie. 

Prin membri ai birourilor electorale se înțelege şi președinții şi locțiitorii acestora. 

 

 ATENȚIE!  

 Încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligației de a participa la activitatea acestor 

birouri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei.  

 

                                                           
3
 Hotărârea Biroului Electoral Central  nr.1/H/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a birourilor şi oficiilor 

electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2016, denumită în continuare Hotărârea Biroului 

Electoral Central  nr.1/H/2016. 
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 Birourile electorale lucrează în prezența majorității membrilor lor şi iau decizii cu votul majorității 

membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.  

 Deciziile se aduc la cunoștință publică, după caz, prin afișare la sediul propriu, prin comunicare către părțile 

interesate, prin orice alt mijloc de publicitate. 

 Deciziile birourilor electorale se aduc la cunoștință publică numai cu semnătura președintelui biroului 

electoral. 

 Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuții: 

 primesc de la primari, pe bază de proces-verbal, un exemplar al listelor electorale permanente, în 

preziua votării; 

 primesc de la primari buletinele de vot, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea "VOTAT", 

formularele pentru încheierea proceselor-verbale şi alte materiale necesare desfăşurării procesului 

electoral, precum şi două buletine de vot, câte unul pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

anulate de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, pe care le vor afişa într-un loc vizibil, 

în ziua premergătoare alegerilor; birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc aceste 

materiale din partea biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii românii cu domiciliul sau 

reşedinţa în afara ţării, pe bază de proces-verbal, cu sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor 

Externe; 

 conduc operaţiunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de votare şi în jurul 

acestuia; 

 numără voturile şi consemnează rezultatele votării; 

 rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate; 

 înaintează birourilor electorale de circumscripţie sau oficiului electoral de sector procesele-verbale 

cuprinzând rezultatele votării, prin mijloace electronice şi pe suport hârtie, buletinele de vot 

întrebuinţate şi necontestate, buletinele de vot nule şi pe cele contestate, împreună cu contestaţiile 

depuse şi materialele la care acestea se referă, precum şi listele electorale utilizate în cadrul secţiei de 

votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate predau 

aceste materiale, cu excepţia buletinelor de vot întrebuinţate şi necontestate, biroului electoral de 

circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, pe bază de proces-verbal, 

cu sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor Externe, iar în cazul în care acesta şi-a încetat 

activitatea, Tribunalului Bucureşti; 

 predau prefectului, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot anulate şi neutilizate, ştampilele şi 

celelalte materiale utilizate în desfăşurarea votării; birourile electorale ale secţiilor de votare din 

străinătate predau aceste materiale, precum şi buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate misiunii 

diplomatice sau oficiului consular; 

 eliberează fiecărui reprezentant al partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din componenţa biroului câte o copie de pe 

fiecare proces-verbal, certificată de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare; 

 eliberează, la cererea atât a observatorilor organizaţiilor neguvernamentale, cât şi a reprezentanţilor 

presei acreditaţi pe lângă respectivele secţii de votare, prin preşedintele secţiei de votare, câte o copie a 

fiecărui proces-verbal care consemnează rezultatul alegerilor în secţia respectivă; 

 verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru exercitarea 

dreptului de vot, precum şi corelaţiile din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, 

conform procedurii stabilite prin hotărâre a Biroului Electoral Central. 

 Reprezentanții partidelor politice, ai alianțelor politice şi ai alianțelor electorale, precum şi ai organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte 

însărcinări în afara celor prevăzute de Legea nr. 208/2015. 

 Birourile electorale ale secțiilor de votare își încetează activitatea la data stabilită de Biroul Electoral 

Central. 

 

DREPTURI [art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi 

desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2016] 
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 Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia primesc câte o indemnizaţie de 150 de 

lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de 

votare din străinătate primesc în plus 150 de lei pentru fiecare zi de activitate. 

 Instituţiile prefectului asigură pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii 

publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripţie şi la birourile electorale ale 

secţiilor de votare o indemnizaţie, pentru cheltuieli de protocol, în valoare de 10 lei de persoană pentru ziua 

votării.  

 Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc câte o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi 

de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate 

primesc în plus 150 de lei pentru fiecare zi de activitate. 

 Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul 

de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi. 

 Preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare, care îşi au domiciliul sau reşedinţa în alte 

localităţi decât cele unde îşi desfăşoară activitatea beneficiază pe durata îndeplinirii atribuţiilor în cadrul 

birourilor electorale, de indemnizaţiile de detaşare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport şi 

cazare, după caz, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului 

autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare. 

 De sumele privind drepturile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare beneficiază și membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate. 

 Plata indemnizaţiilor şi drepturilor cuvenite membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare se face de 

către instituţiile prefectului sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz, conform prevederilor legale în 

vigoare, în baza listelor de prezență semnate de către preşedinţii birourilor electorale. 

 

 ATENȚIE!   

 În ziua votării, nu se va asigura hrană și apă, indemnizația pentru cheltuieli de protocol (gustări, apă 

cafea) fiind acordată după ziua votării. Vă recomandăm să veniți în secția de votare cu hrană și apă 

suficientă, astfel încât să nu fiți nevoiți să părăsiți secția de votare. 

 Partidele politice pot asigura, pe cheltuiala lor, hrana și apa necesară reprezentanților acestora în 

birourile electorale ale secțiilor de votare. 

 

OPERATORII DE CALCULATOR au statut de personal tehnic auxiliar și au următoarele atribuții principale 

[art. 84 alin. (16) din Legea nr. 208/2015 și art. 9 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/20154]: 

 sunt prezenţi în secţia de votare în preziua votării, de la ora 18,00 până la finalizarea activităţilor din ziua 

respectivă, precum şi în ziua votării de la ora 06,00 a zilei votării până la momentul încheierii 

procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării; 

 înscriu în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) 

codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, controlează corectitudinea preluării 

codurilor numerice personale și validează preluarea; 

 comunică, de îndată, președintelui biroului electoral al secţiei de votare mesajele şi semnalările returnate 

de SIMPV; 

 asigură introducerea şi transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea şi 

centralizarea rezultatelor votării, conform procedurii stabilite de către Biroul Electoral Central. 

 

III. OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR 

                                                           
4 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecția şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 9/2015. 

 

http://lege5.ro/App/Document/he4tonzs/hotararea-nr-1860-2006-privind-drepturile-si-obligatiile-personalului-autoritatilor-si-institutiilor-publice-pe-perioada-delegarii-si-detasarii-in-alta-localitate-precum-si-in-cazul-deplasarii-in-cadr?pid=&d=2016-11-08
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10 decembrie 2016 
[art. 81 din Legea nr. 208/2015 și art. 9 din Anexa la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015, Hotărârea 

Guvernului nr. 636/2016] 
 

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

 să primiți de la primar
5
/reprezentanța diplomatică)

6
 materialele necesare votării, pe bază de borderou de 

predare-primire, cuprinzând felul şi numărul de exemplare;  

 să asigurați, împreună cu locțiitorul biroului electoral, cu sprijinul logistic al primarului transportul 

materialelor necesare votării în localul de vot, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor 

Interne
7
; 

 să vă prezentați la sediul secției de votare la ora 18
00

. Ceilalți membri ai biroului electoral al secției de 

votare și operatorul de calculator trebuie, de asemenea, să fie prezenți la sediul secției de votare, în 

ajunul zilei alegerilor, la ora 18
00

;  

 să identificați ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare comparând datele de identificare 

înscrise în procesul-verbal de constituire și procesul-verbal de completare a biroului electoral al secției 

de votare cu datele de identificare din actele de identitate ale acestora; 

 să verificați, împreună cu ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare, materialele necesare 

votării primite: 

 

Ați primit de la primar/ din partea biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii 

români cu domiciliul sau reședința în afara țării, pe bază de proces-verbal, următoarele: 

Am primit 

 un exemplar al listei electorale permanente    

 formularele listelor electorale suplimentare   

 formularele extraselor de pe listele electorale permanente şi suplimentare în care vor fi 

înscrişi alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale
8
 

  

 pachetele sigilate cu buletine de vot   

 ştampilele cu menţiunea „VOTAT"   

 ştampila de control   

 tuş, tuşiere   

 timbrele autocolante   

 tipizatele proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării într-un număr cel puţin 

egal cu cel am membrilor biroului electoral 

  

 tipizatele formularelor pentru consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot   

 un plic din plastic transparent, înseriat, prevăzut cu sistem de sigilare, în care vor fi 

introduse ștampilele cu mențiunea „VOTAT” după încheierea votării 

  

 Tipizatele formularelor privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV   

 Papetărie (Ex. coli de hârtie, pix )   

 două buletine de vot, unul pentru alegerea Senatului şi unul pentru alegerea  Camerei 

Deputaților, anulate de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie 

  

   

 să verificați datele de identificare înscrise în decizia Autorității Electorale Permanente prin care a fost 

desemnat operatorul de calculator şi mențiunile din actul de identitate al acestuia; 

                                                           
5 Birourile electorale ale secţiilor de votare din țară. 
6 Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate. 
7
 Numai birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară. 

8 Numai birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară. 
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 să verificați împreună cu operatorul de calculator funcționarea tabletei, a comunicațiilor și a aplicației 

informatice; 

 să vă asigurați că localul secției de votare posedă un număr suficient de urne de vot şi cabine de vot,  

precum şi o urnă specială de vot. Cabinele şi urnele trebuie așezate numai în încăperea în care se află 

localul de vot; 

 să afișați într-un loc vizibil cele două buletine de vot, unul pentru alegerea Senatului şi unul pentru 

alegerea  Camerei Deputaților, anulate de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie; 

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

 să dispuneţi, unde este cazul, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe 

clădirea sediului secţiei de votare;  

 să dispuneţi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot;  

 la plecare, să sigilaţi toate căile de intrare în localul de vot cu benzi de hârtie, pe care le semnați după ce 

ați aplicat în prealabil ştampila de control. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de 

control, ştampile cu menţiunea "VOTAT", buletine de vot sau liste electorale. 

 
Modelul ștampilei de control a 

secției de votare din județe 

Modelul ștampilei de control a 

secției de votare din municipiul 

București 

Modelul ștampilei de control a 

secției de votare din străinătate 
 

Modelul ștampilei cu mențiunea 

"VOTAT" 

 
 

 
 

 

 

IV. OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR 

11 decembrie 2016 
 

1. Pregătirea deschiderii secției de votare 

Intervalul orar 06
00

 – 07
00  

                                                           
[art. 82 și art. 84 alin. (12) din Legea nr. 208/2015] 

 

 În intervalul orar 06
00

 – 07
00

 trebuie să efectuați următoarele operațiuni, în ordinea de mai jos: 

 să verificați împreună cu operatorul de calculator funcționarea tabletei, a comunicațiilor și a aplicației 

informatice; 

 să verificați în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare şi, după caz, a persoanelor 

acreditate:  

urnele fixe   

urna specială   

listele electorale   

pachetele sigilate cu buletine de vot   

ștampila de control   

ștampilele cu mențiunea „VOTAT”   

tușierele   

timbrele autocolante   

 

 să închideți şi să sigilați urnele de vot prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare, după ce vă 

asiguraţi că acestea sunt goale; 

 să afişaţi la loc vizibil la sediul secţiei de votare ora la care începe, respectiv se încheie votarea; 

 să luaţi măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii, inclusiv în afara localului de vot, 

în sediul secţiei de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul sediului secţiei de votare, precum şi 

pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 50 m. 
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 să asiguraţi aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot, pe măsură ce 

deschideţi pachetele sigilate cu buletinele de vot; 

ATENȚIE!  

Refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la 

asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

de la 1.500 lei la 4.500 lei. 

 

Persoanele care pot asista la operațiunile electorale 

[art. 89 alin. (1), (2), (9), (12), (13), art. 90 din Legea nr. 208/2015 și Anexele 5-7 din Hotărârea AEP nr. 34/2016,  

art. 5 și art.6 din Decizia BEC nr. 73/D/20169] 

 

 La toate operațiunile efectuate de birourile electorale ale secţiilor de votare pot asista, în afara membrilor 

acestora, a operatorilor de calculator şi a personalului de pază: candidații, persoanele acreditate, 

reprezentanții Autorității Electorale Permanente, membrii birourilor electorale de circumscripţie, ai 

oficiilor electorale şi ai Biroului Electoral Central. 
 Prin persoane acreditate se înțelege: 

a) observatori interni, desemnați de către asociaţii sau fundaţii, care desfăşoară activităţi de apărare a 

democraţiei şi a drepturilor omului, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă; 

b) reprezentanţi ai instituţiilor mass-media româneşti, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă; 

Observatorii interni şi reprezentanții instituţiilor mass-media româneşti pot asista la operațiunile birourilor 

electorale ale secţiilor de votare numai pe baza ecusoanelor emise de către asociația, fundația sau instituția mass-

media românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate. 
 

 

Modelul ecusonului care va fi utilizat de către 

observatorii interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelul ecusonului care va fi utilizat de către 

reprezentanții mass-mediei române 
 

 

 

 

 

 

 

c) observatori internaţionali, desemnaţi de către organizaţii străine sau internaţionale pentru observarea 

alegerilor ori invitaţi de către autorităţile române, acreditaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă; 

d) reprezentanţi ai instituţiilor mass-media străine, acreditaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă; 

                                                           
9
 Decizia BEC nr. 73/D/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 

din data de 11 decembrie 2016, denumită în continuare Decizia BEC nr. 73/D/2016. 



13 

 

Observatorii internaţionali şi reprezentanții instituţiilor mass-media străine pot asista la operațiunile birourilor 

electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală 

Permanentă, care este valabil şi în copie, însoțit de actul de identitate. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) delegaţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au reprezentanți în biroul electoral al secţiei 

de votare, acreditați de către birourile electorale de circumscripţie.  Formațiunea politică fără reprezentant în 

biroul electoral al secției de votare poate nominaliza câte un singur delegat pentru fiecare secție de votare. 

Delegații acreditați ai partidelor politice pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare 

numai pe baza documentului de acreditare emis de către biroul electoral de circumscripţie, care este valabil şi în 

copie, însoțit de actul de identitate. 

 
Modelul documentului de acreditare a delegaţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

 
 

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

 

ACREDITARE 

Având în vedere cererea ..................................................................................... **) înregistrată cu nr. ................/..................,  

În temeiul prevederilor art. 89 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare,...................................................................***) acreditează ca delegaţi ai.......................................................................**) 
la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 pe dna/dl: 

                                                    

1. __________________****) ___________________*****) ____________******) 
2.  ___________________****)  _________________*****) ____________******) 

3... 

PREŞEDINTE, 

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

 Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6
00

 şi terminând 

cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a proceselor-

verbale de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă. 

 Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfășurarea alegerilor, având numai 

dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități.  

 Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a prevederilor Legii nr. 208/2015 atrag 

aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în 

ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.  

 La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest 

sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. 

 

ATENȚIE ! 

 Refuzul de a permite accesul în secția de votare al candidaților, al persoanelor acreditate, al membrilor 

birourilor şi oficiilor electorale şi al reprezentanților Autorității Electorale Permanente pentru a asista 
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la desfășurarea operațiunilor electorale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 

1.500 lei la 4.500 lei. 

 Purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare sau de către 

persoanele acreditate de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală constituie 

contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei. 

 

 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, care este valabilă şi în copie, în imobilul în care 

funcționează secția de votare şi în zona de protecție de 50 de metri a acesteia, fără a avea acces în 

interiorul localului de vot. 

 

 

2. Desfășurarea votării 

Intervalul orar 07
00

 – 21
00

 
[art. 83 alin. (1), (2), (3),(5), art. 84 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, art. 2 alin. (2), (3) din Ordonanța de urgenţă nr. 47/2016] 

 

 VOTAREA începe la ora 7
00

 şi se încheie la ora 21
00

.  

 

În țară: 

 Alegătorii votează la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul ori 

reședința.  

 În cazul în care, în ziua votării, alegătorii se află în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul aceleiași 

circumscripții electorale, aceștia pot vota la orice secţie de votare din cadrul circumscripţiei electorale unde 

își au domiciliul sau reşedinţă.  

 Cetăţenii români cu domiciliul sau reședința în România, care în ziua votării se află în țară, îşi pot exercita 

dreptul de vot la secţiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, 

valabile în ziua votării:  cartea de identitate; cartea electronică 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. 

 

 ATENȚIE!  

 În țară nu se poate vota cu pașaportul simplu, pașaportul electronic și pașaportul simplu temporar. 

 

În străinătate 

 Alegătorii înscriși în listele electorale permanente din străinătate votează la secția de votare unde au fost 

arondați. Aceștia pot vota şi la alte secții de votare din străinătate decât acelea unde au fost arondați, 

urmând să fie înscrişi în listele electorale suplimentare ale acestora.  

 La secţiile de votare din străinătate, pe lângă alegătorii înscrişi în listele electorale permanente din 

străinătate, pot vota, urmând să fie înscrise în listele electorale suplimentare: 

 persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în străinătate; 

 personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, secţiilor consulare şi institutelor culturale din 

străinătate; 

 membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator din străinătate care fac dovada 

că au domiciliul sau reşedinţa în străinătate; 

 candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală externă. 

 

IMPORTANT:  Militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică 

şi siguranţă națională trimiși în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate îşi exercită dreptul de vot la orice 

secţie de votare constituită în ţara în care îşi desfăşoară misiunea. Aceştia vor fi înscrişi în lista electorală 
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suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi vor vota în baza paşaportului de 

serviciu. 

 

 Cetăţenii români cu domiciliul în România, dar care au reşedinţa în străinătate, își pot exercita dreptul de vot 

la secțiile de votare organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în 

ziua votării: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de 

identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de 

serviciu electronic; paşaportul simplu; paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar. 

 

ATENȚIE! 

Actul de identitate trebuie însoțit de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea 

reşedinţei în străinătate.  

Lista acestor documente a fost stabilită prin Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. 500/2016, care 

poate fi accesat pe site-ul AEP, în secțiunea Legislație electorală  la adresa  

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/10/Ordin-MAE-500-2016.pdf.  

 
 Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în 

străinătate, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării: paşaportul simplu, 

cu menționarea țării de domiciliu; paşaportul simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu; paşaportul 

simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu. Această categorie de cetățeni nu mai are nevoie de un 

alt document care sa ateste domiciliul în străinătate. 
 

ATENȚIE! 

Documentele speciale emise cetăţenilor români angajați ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare şi 

ai organizaţiilor internaționale cu sediul în străinătate, precum şi cele emise membrilor de familie ai 

acestora reprezintă dovada de reşedinţă în statul respectiv.     

 

Verificarea condițiilor de exercitare a dreptului de vot  

[art. 84 alin. (2) – (5) din Legea nr. 208/2015, art. 21-22 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 9/2015, Decizia BEC nr. 79/D/2016] 

 

 Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.  

 Fiecare alegător prezintă actul de identitate şi, după caz, documentul care dovedește reședința 

operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare, care înscrie codul numeric personal al 

alegătorului (CNP) în SIMPV. 

 

ATENŢIE:  

Dacă data expirării actului de identitate este anterioară datei scrutinului, SIMPV va furniza mesajul 

„Atenţie! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.” După primirea acestui mesaj președintele 

biroului electoral al secției de votare va verifica data expirării actului de identitate prezentat. Dacă actul 

de identitate se află în termenul de valabilitate, va permite alegătorului exercitarea dreptului de vot. 

 

 În cazul în care alegătorul FIGUREAZĂ în lista electorală permanentă existentă în secția de votare, după 

ce validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, 

operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secţiei de votare 

sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziției la care este înscris alegătorul. 

 În cazul în care alegătorul NU FIGUREAZĂ în lista electorală permanentă existentă în secția de votare, 

SIMPV transmite următoarele mesaje: 

În țară 
1) pentru CNP-ul persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi 

„Persoana cu CNP .....  nu a împlinit vârsta de 18 ani! ”; 

2) pentru CNP-ul persoanei căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot, mesajul va fi „Persoana ......., 

cu CNP ......, figurează cu dreptul de vot interzis! ”; 

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/10/Ordin-MAE-500-2016.pdf
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3) pentru  CNP-ul alegătorului care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la acelaşi scrutin în ţară, 

mesajul va fi "Alegătorul........,cu CNP .........., figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare 

nr. ....... din localitatea.........., judeţul ..........,la ora ....... ”; 

4) pentru CNP-ul alegătorului care figurează că a fost înscris în SIMPV în străinătate mesajul va fi 

„Alegătorul .............., cu CNP ......, figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ............ 

din localitatea ......., statul ......, la ora .......... . ”; 

5) pentru CNP-ul alegătorului care se prezintă la vot la o secţie de votare unde nu este înscris în lista 

electorală permanentă, mesajul va fi „Alegătorul ...............,cu CNP .........., este înscris în lista electorală 

permanentă a Secţiei de votare nr. ..... din localitatea ......, judeţul....  ”; 

6) pentru CNP-ul alegătorului care este omis din lista electorală permanentă, mesajul va fi „Persoana cu 

CNP ....... nu este înscrisă în listele electorale permanente. ”; 

7) pentru CNP-ul alegătorului care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot 

prin corespondenţă şi nu a comunicat Autorităţii Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea 

sau distrugerea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, din motive 

neimputabile acestuia, respectiv situaţia în care aceste documente nu i-au parvenit, până cel mai târziu 

cu 20 de zile înaintea datei votării, mesajul va fi „Alegătorul …… (se trec numele și prenumele) cu 

CNP…… a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă.” 

 

IMPORTANT: În aceste 7 cazuri, operatorul de calculator are obligația de a vă preda, de îndată, actul de 

identitate al alegătorului şi de a vă aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața SIMPV. 

Operatorul de calculator va valida operațiunea de preluare în SIMPV a codului numeric personal al alegătorului 

care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei dumneavoastră de a permite exercitarea dreptului de vot.  

 

În cazurile menționate la punctele 3 și 4 veți lua următoarele măsuri: 

o veți informa alegătorul că SIMPV a semnalat faptul că s-a mai prezentat la vot la același scrutin; 

o veți aduce la cunoștința alegătorului prevederile art. 387 alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora fapta unei persoane care votează 

de două sau mai multe ori constituie infracțiunea de fraudă la vot care se pedepsește cu închisoare de la 

6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi; 

o în cazul în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-și exercita dreptul de vot, chiar și după ce i s-au 

făcut precizările de mai sus, veți apela, folosind telefonul care v-a fost pus la dispoziție de către 

Serviciul de Telecomunicații Speciale, serviciul 112 și veți solicita să vi se facă legătura cu secția de 

votare cu numărul și din județul sau după caz statul, arătate în mesaj;  

o veți solicita președintelui biroului electoral al secției de votare cu care vi s-a făcut legătura să vă 

confirme dacă alegătorul pentru care s-a primit mesajul că  figurează deja în SIMPV, a semnat în lista 

electorală permanentă sau suplimentară, după caz; 

o în situația în care, secția indicată în mesaj este o secție de votare din străinătate, iar datorită diferenței de 

fus orar, secția de votare respectivă este deja închisă (în afara orarului de votare, între orele 7.00 și 

21.00), operatorul serviciului 112 vă va comunica acest lucru, iar dumneavoastră veți permite 

alegătorului să își exercite dreptul de vot;  

o în cazul în care președintele biroului electoral al secției de votare apelate infirmă existența unei 

semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, veți permite exercitarea dreptului de vot; 

o în cazul în care președintele biroului electoral al secției de votare apelate confirmă existența unei 

semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, îi veți permite să voteze după ce va 

completa și semna împreună cu președintele biroului electoral al secției de votare și operatorul de 

calculator din secție, un proces-verbal al cărui formular este următorul: 

 
Proces-verbal 

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

Statul: .......................*) 

Secţia de votare nr. ............... 

 

Subsemnatul_______________domiciliat în ________________cu CNP _____________, deși mi s-a adus la cunoștință că SIMPV a 

semnalat împrejurarea că am mai fost înscris ca alegător care și-a exercitat dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera 
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Deputaților din  data de 11 decembrie 2016, precum și că fapta unei persoane care votează de două sau mai multe ori constituie 

infracțiunea de fraudă la vot prevăzută de art. 387 alin. (1) lit. b) din Codul Penal și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 

ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi,  solicit exercitarea dreptului de vot, întrucât nu am mai votat la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din  data de 11 decembrie 2016. 

                   Data                Semnătura alegătorului 

           _____________                                                                                                          ___________________ 

 VĂZUT 

              Președintele biroului electoral 

                      al secției de votare 

 

          (numele, prenumele și semnătura) 

                            Operatorul de calculator 

                                 al secției de votare 

           

                      (numele, prenumele și semnătura) 

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

 

Situațiile menționate la punctele 1-7 şi deciziile dumneavoastră de a permite sau nu exercitarea dreptului de 

vot se consemnează în scris în Formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al 

cărui model poate fi accesat în Anexa 4 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9/2016,  pe 

site-ul AEP, în secțiunea Legislație electorală, la adresa http://www.roaep.ro/legislatie/wp-

content/uploads/2016/05/HOT--R--RE-Nr-9-2015.pdf.  

 

În străinătate  

1) pentru CNP-ul persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi 

„Persoana cu CNP ...... nu a împlinit vârsta de 18 ani. ”; 

2) pentru CNP-ul persoanei care şi-a pierdut drepturile electorale, răspunsul returnat de sistem va fi 

"Persoana .... (Se trec numele şi prenumele.) cu CNP ...... figurează cu drepturile electorale interzise!”; 

3) pentru  CNP-ul alegătorului care figurează că a mai votat o dată la acelaşi scrutin în străinătate mesajul 

va fi „Alegătorul .... cu CNP .... figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ..... din 

localitatea......, statul ........, la ora ....... . ”; 

4) pentru CNP-ul alegătorului care figurează că a mai votat o dată la acelaşi scrutin în ţară, mesajul va fi 

„Alegătorul .. cu CNP ............. figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ..... din 

localitatea ....., judeţul .........., la ora ..... . ”; 

5) pentru  CNP-ul alegătorului care este înscris în Registrul electoral cu adresa în străinătate, mesajul va fi 

„Alegătorul .... cu CNP ..... figurează ca arondat la Secţia de votare nr. ..... din localitatea..., statul ...... . 

”; 

6) pentru CNP-ul alegătorului care nu este înscris în Registrul electoral cu adresa în străinătate, mesajul va 

fi „Alegătorul ... cu CNP ........ nu a formulat solicitare de înscriere în Registrul electoral cu adresa de 

domiciliu sau reşedinţă din străinătate. ” ; 

7) pentru CNP-ul alegătorului care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot 

prin corespondenţă şi nu a comunicat Autorităţii Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea 

sau distrugerea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, din motive 

neimputabile acestuia, respectiv situaţia în care aceste documente nu i-au parvenit, până cel mai târziu 

cu 20 de zile înaintea datei votării, mesajul va fi „Alegătorul ….. (se trec numele și prenumele) cu CNP 

… a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă.” 

 

IMPORTANT: În aceste 7 cazuri, operatorul de calculator are obligația de a vă preda, de îndată, actul de 

identitate al alegătorului şi de a vă aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața SIMPV. 

Operatorul de calculator va valida operațiunea de preluare în SIMPV a CNP-ului alegătorului care s-a prezentat 

la vot numai în baza deciziei dumneavoastră de a permite exercitarea dreptului de vot. 

 

În cazurile menționate la punctele 3 și 4 veți lua următoarele măsuri: 

o veți informa alegătorul că SIMPV a semnalat faptul că s-a mai prezentat la vot la același scrutin; 

o veți aduce la cunoștința alegătorului prevederile art. 387 alin. (1) lit. b) din Legea  nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora fapta unei persoane care votează 

de două sau mai multe ori constituie infracțiunea de fraudă la vot care se pedepsește cu închisoare de la 

6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi; 

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/HOT--R--RE-Nr-9-2015.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/HOT--R--RE-Nr-9-2015.pdf


18 

 

o în cazul în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-și exercita dreptul de vot, chiar și după ce i s-au 

făcut precizările de mai sus, veți apela un număr de telefon fix comunicat de Serviciul de 

Telecomunicații Speciale și veți solicita să vi se facă legătura cu secția de votare cu numărul și din 

județul sau, după caz, statul arătate în mesaj; 

o în situația în care, datorită diferenței de fus orar, secția de votare respectivă este închisă (în afara orarului 

de votare, între orele 7.00 și 21.00), operatorul Serviciului de Telecomunicații Speciale vă va comunica 

acest lucru, iar dumneavoastră veți permite alegătorului să își exercite dreptul de vot; 

o în situația în care, în pofida diferenței de fus orar, secția de votare respectivă este deschisă (apelul are loc 

în intervalul orar 7.00 și 21.00, ora statului străin) vi se va face legătura și veți solicita președintelui 

biroului electoral al secției de votare cu care vi s-a făcut legătura să vă confirme dacă alegătorul 

pentru care s-a primit mesajul că  figurează deja în SIMPV, a semnat în lista electorală permanentă sau 

suplimentară, după caz; 

o în cazul în care președintele biroului electoral al secției de votare apelate infirmă existența unei 

semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, veți permite exercitarea dreptului de vot; 

o în cazul în care președintele biroului electoral al secției de votare apelate confirmă existența unei 

semnături în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, îi veți permite să voteze după ce va 

completa și semna împreună cu dumneavoastră și operatorul de calculator din secție (dacă acea secție 

are operator de calculator, altul decât președintele), procesul-verbal mai sus-menționat. 

Situațiile menționate la punctele 1-7 şi deciziile dumneavoastră de a permite sau nu exercitarea dreptului de 

vot se consemnează în scris în Formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al 

cărui model poate fi accesat în Anexa 4 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9/2016,  pe 

site-ul AEP, în secțiunea Legislație electorală, la adresa http://www.roaep.ro/legislatie/wp-

content/uploads/2016/05/HOT--R--RE-Nr-9-2015.pdf.  

   

ATENŢIE!  

Alegătorii care deţin paşapoarte simple cu menționarea țării de domiciliu, paşapoarte simple 

temporare cu menționarea țării de domiciliu sau paşapoarte simple electronice cu menționarea țării de 

domiciliu nu intră în categoria omişilor din listele electorale permanente. Prin urmare, aceştia nu vor fi 

consemnaţi la pct. g) din Formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV. 

În secțiile de votare din străinătate, în cazul deosebit menţionat la pct. c) din cadrul Formularului 

privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV se înscriu numai alegătorii arondaţi la o altă 

secţie de votare din străinătate. 

 

 În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării 

actului de identitate, veți proceda, după caz, astfel:  

o veți permite alegătorului care îndeplineşte condițiile prevăzute de lege şi este înscris în lista electorală 

permanentă să voteze; alegătorul semnează în lista electorală permanentă; 

o veți opri de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării, persoana care              

şi-a pierdut drepturile electorale şi persoana care a optat să voteze prin corespondenţă; 

o veți îndruma alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care este arondat 

la altă secţie de votare şi nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru a vota la secţia dumneavoastră de 

votare;  

o veți înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista 

electorală permanentă, are domiciliul sau reședința în raza teritorială a secţiei de votare respective; în 

cazul în care persoana omisă este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă secţie de votare, 

preşedintele biroului electoral al acelei secții de votare va fi notificat de către sistemul informatic în 

acest sens şi va radia persoana respectivă din lista electorală permanentă; alegătorul semnează în lista 

electorală suplimentară; 

o veți înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, are domiciliul sau 

reședința în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul aceleiași circumscripții electorale; în cazul în 

care persoana este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă secţie de votare, preşedintele 

biroului electoral al acelei secții de votare va fi notificat de către sistemul informatic în acest sens şi va 

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/HOT--R--RE-Nr-9-2015.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/HOT--R--RE-Nr-9-2015.pdf
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radia persoana respectivă din lista electorală permanentă; alegătorul semnează în lista electorală 

suplimentară. 

 

 

 

ATENȚIE! 

 Este posibil ca pe parcursul zilei să primiți prin intermediul SIMPV informații despre alegători care figurează 

în lista electorală permanentă a secției dumneavoastră și care au votat la alte secții de votare. În acest caz, 

sunteți obligat să-i radiați din lista electorală permanentă prin tăierea cu o linie orizontală.  

 Acești alegători nu vor fi luați în calcul la stabilirea numărului total al alegătorilor  prevăzuți  în  listele 

electorale existente în secția de votare, respectiv la stabilirea numărului total al alegătorilor înscriși în 

lista electorală permanentă existentă în secția de votare care vor fi înscrise în procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării. 

 

 

IMPORTANT: Dacă veți constata că un alegător, din motive bine întemeiate, nu poate semna în lista 

electorală permanentă, veți face o mențiune în lista electorală în acest sens, confirmată prin semnătura 

dumneavoastră şi a unui alt membru al biroului electoral. 

 

Contestarea identității alegătorului 

[art. 85 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, Decizia BEC nr. 73/D/21.10.2016] 

 

 Candidații şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare 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. 

 În cazul în care contestația este întemeiată, veți opri de la votare pe alegătorul contestat. 

 După admiterea contestației împotriva identității unei persoane care se prezintă la vot, veți proceda la 

întocmirea olografă a unui proces-verbal care va conține, în mod obligatoriu, următoarele: 

o numărul secției de votare, denumirea localității, respectiv a județului;  

o numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei care s-a prezentat la vot, a cărei identitate a 

fost contestată; 

o descrierea situației constatate și a mijlocului prin care a fost verificată identitatea persoanei; 

o numele, prenumele și semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare. 

o data întocmirii procesului-verbal.  

 În țară, procesul-verbal întocmit de președintele biroului electoral al secției de votare va fi predat agentului 

care asigură paza secției de votare și care va anunța incidentul pe cale ierarhică. 

 În străinătate, procesul-verbal întocmit de președintele biroului electoral al secției de votare va fi transmis 

prin mijloace electronice la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Centrul Operativ de Comandă constituit la 

nivelul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Înmânarea buletinului de vot şi a ștampilei cu mențiunea „VOTAT” 

[art. 3 alin. (1) și art. 84 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 208/2015] 

 

 Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului şi la un singur vot pentru 

alegerea Camerei Deputaților.  

 După ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi 

încredințați:  

o buletinele de vot; 

o ștampila cu mențiunea „VOTAT”. 

 

ATENȚIE!  
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Înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să 

semneze în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ștampilei de votare 

constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei. 

  

Intrarea în cabina de vot şi exercitarea dreptului de vot 

[art. 3 alin. (2)-(3), art. 84 alin. (6), (11) și art. 85 alin. (7) și (8) din Legea nr. 208/2015] 

 

 Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă.  

 Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând 

ștampila cu mențiunea "VOTAT" în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe 

care îl votează. 

 Dacă este cazul, puteți lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească 

nejustificat. 

 Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. 

 

IMPORTANT: Dacă alegătorul, din motive temeinice, constatate de dumneavoastră, nu poate să voteze 

singur, acesta 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 membrilor biroului electoral al secției de votare.  
 

Introducerea buletinului de vot în urnă, înmânarea unui nou buletin de vot în cazul nerespectării secretului 

votului 

[art. 84 alin. (8)–(9) din Legea nr. 208/2015] 

 

 După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă ştampila de control să 

rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită a buletinului de vot nu 

atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. Totodată, introducerea buletinului de vot 

pentru alegerea Camerei Deputaților în urna de vot pentru alegerea Senatului, respectiv introducerea 

buletinului de vot pentru alegerea Senatului în urna de vot pentru alegerea Camerei Deputaților nu atrage 

nulitatea votului. 

  În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta 

se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre 

aceasta în procesul-verbal al operațiunilor de votare. 

 

Restituirea ștampilei de vot, aplicarea ștampilei sau a timbrului autocolant, restituirea actului de identitate, 

părăsirea secției de votare 

[art. 84 alin. (10) și (14) din Legea nr. 208/2015] 

 

 Alegătorul vă restituie ştampila cu mențiunea "VOTAT", încredințată pentru votare, pe care o veți aplica pe 

actul de identitate, menționând şi data scrutinului.  

 În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru 

autocolant cu mențiunea "VOTAT" şi data scrutinului.  

 

ATENȚIE!  

Pe timbrul autocolant nu se va aplica și stampila cu mențiunea ”Votat”. 

 

 În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, operatorii de calculator, personalul de pază, 

candidați și persoanele acreditate, 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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Votarea cu urna specială (numai pentru alegătorii care votează în țară) 

[art. 85 alin. (10)-(14) și art. 117 alin. (2) și (3) din Legea nr. 208/2015, Decizia BEC nr. 72/D/201610, Decizia BEC nr. 80/D/2016] 

 

Pot vota prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de alegători:  

1) Cetăţenii cu drept de vot din circumscripția electorală respectivă care nu se pot deplasa la sediul secției 

de votare din cauză de boală sau invaliditate, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care 

rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată la cea mai apropiată secţie de votare de locul în care se 

află în ziua votării. 

o Cererile scrise se pot transmite prin intermediul altor persoane sau prin intermediul personalului de 

specialitate din unitățile medicale unde alegătorii se află internați, după caz. 

o În calitate de președinte al secției de votare puteți 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 (ștampilă cu 

mențiunea "VOTAT" şi buletine de vot) la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. 

 

ATENȚIE!  

 Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri sunt preînregistrate în Sistemul 

informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal. 

 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, veți solicita operatorului să verifice dacă 

persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de vot în aceeași zi. 

 La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoțește urna 

specială, operatorul de calculator reintroduce în SIMPV, în baza semnăturii din extrasul din lista 

electorală permanentă sau din lista electorală suplimentară, după caz, CNP-ul alegătorului care a votat prin 

intermediul urnei speciale. 

 

2) Alegătorii care, la data scrutinului, sunt internați într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin 

pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private, pot solicita exercitarea 

dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reședința în județul sau în municipiul 

București, după caz, pe raza căruia se află unitatea respectivă. 

o Dacă mai mult de 200 de persoane internate solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei 

speciale, cererile pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, până la ora 20.00, la mai multe secții de 

votare din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin decizie a biroului electoral de 

circumscripție județeană, sau a biroului electoral de circumscripție a municipiului București, după caz, 

pe raza căreia se află imobilul unde acestea sunt internate. 

 

3) Persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă 

privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale, și care au domiciliul sau reședința în 

județul, sau în municipiul București, după caz, pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deținere, la 

cererea scrisă a acestora, datată și semnată olograf. Prevederile se aplică în mod corespunzător și persoanelor 

reținute. 

o Cererea cuprinde numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, domiciliul, seria și numărul 

actului de identitate și se depune la directorul penitenciarului sau al locului de deținere, cel mai târziu în 

preziua votării. 

o Cel mai târziu în ziua votării, până la ora 10
00

, directorul penitenciarului sau al locului de deținere 

asigură depunerea cererilor de votare prin intermediul urnei speciale la biroul electoral al secției de 

votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deținere respectiv. 

o În cazul în care într-un penitenciar se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale 

de mai mult de 200 de persoane aflate în detenție, cererile pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, 

                                                           
10

 Decizia Biroului Electoral Central nr. 72/D/2016 privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele arestate preventiv, persoanele 

arestate la domiciliu, precum și de către persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate. 
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până la ora 20
00

, la mai multe secții de votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin 

decizie a biroului electoral de circumscripție pe raza căreia se află penitenciarul. 

o În ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deținere, după caz, permite 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. 

o Persoanele menționate la punctul 2) pot vota numai în baza unui act sau document de identitate valabil. 

În acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de detenție, după caz, le eliberează temporar, 

numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul sau documentul de identitate valabil aflat în dosarul 

individual. 

 

4) Persoanele asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu votează prin intermediul urnei speciale, în 

condițiile în care formulează o cerere în acest sens către biroul electoral al secției de votare la care sunt arondate 

potrivit domiciliului. Cererea va fi însoțită de o copie a hotărârii judecătorești în baza căreia s-a dispus măsura 

arestului la domiciliu. 

Persoanele asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu în alt imobil decât cel menționat în actul de 

identitate, dar care se află pe raza aceluiași județ sau a municipiului București, după caz, corespunzător 

domiciliului înscris în actul de identitate, votează prin intermediul urnei speciale, în condițiile în care formulează 

o cerere în acest sens către biroul electoral al secției de votare în a cărei rază teritorială se află imobilul respectiv. 

Cererea va fi însoțită de o copie a hotărârii judecătorești în baza căreia s-a dispus măsura arestului la domiciliu. 

 

 În toate cazurile sus-menționate votarea se va face numai pe baza unui extras de pe lista electorală 

permanentă sau suplimentară existentă la secția de votare, pe care îl veți întocmi personal. Veți semna și 

veți ștampila extrasul, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste 

electorale existente la secţie.  

 

ATENȚIE! 

 Radierea alegătorilor care votează prin intermediul urnei speciale din celelalte liste electorale existente 

în secția de votare se va face după momentul întoarcerii urnei speciale la sediul secției de votare, pe 

baza semnăturilor din extrasul de pe lista electorală permanentă și suplimentară. 

 Dacă, după întoarcerea urnei speciale la sediul secției de votare se constată faptul că există alegători care 

au solicitat urna specială însă nu au mai votat, aceștia vor fi radiați atât din extrasul de pe lista 

electorală permanentă și suplimentară, cât și din lista electorală suplimentară, dacă este cazul.  

Radierea se face prin tăierea cu o linie orizontală, iar pozițiile radiate nu se vor lua în calcul la întocmirea 

procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării. 

 
Modelul extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară 
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ATENȚIE! 

 În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială.  

 Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare, sub paza 

personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 

 Veți dispune măsurile necesare, astfel încât la ora încheierii votării, respectiv ora 21
00

, urna specială să se afle 

în sediul biroului electoral al secției de votare. 

Suspendarea votării 

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

 

 În calitate de președinte al biroului electoral al secţiei de votare, puteți suspenda votarea pentru motive 

temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră.  

 Suspendarea este anunțată prin afișare la ușa localului secţiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul 

care a declanșat suspendarea. 

 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.  

 Candidații şi persoanele acreditate care asistă la votare în condițiile legii nu pot fi obligate să părăsească sala 

de votare în acest timp. 

 

ATENȚIE ! 

În timpul suspendării nu pot părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor 

biroului electoral al secţiei de votare în același timp. 
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Soluționarea sesizărilor privind procesul de votare 

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

 

 Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau, în lipsa acestuia, locțiitorul 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, candidați, observatori acreditați, reprezentanți acreditați ai 

presei scrise, radioului şi televiziunii, români şi străini, ori alegători prezenți în secția de votare pentru 

exercitarea dreptului de vot.  

 În cazul în care vi se înaintează sesizarea în dublu exemplar, veți menționa pe copia care rămâne la persoana 

care înaintează sesizarea faptul că ați luat cunoștință de sesizarea respectivă şi numărul sub care aceasta este 

înregistrată. 

 

ATENȚIE !  

Refuzul de a se primi şi înregistra o sesizare, întâmpinare, contestație sau plângere scrisă înaintată în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 208/2015, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 

1.500 lei la 4.500 lei. 

 

Disfuncționalitatea SIMPV 

[art. 87 din Legea nr. 208/2015 și art. 24-26 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 9/2015] 

 

 Disfuncționalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal nu 

poate determina suspendarea sau întreruperea votării.  

 Operatorul de calculator vă va aduce de îndată la cunoștință defecțiunile existente. Acestea sunt semnalate 

de către sistem prin mesaje specifice și pot consta în: 

o defecțiuni ale terminalului informatic sau ale echipamentelor conexe; 

o defecțiuni ale conexiunilor la internet; 

o imposibilitatea de a accesa şi/sau de a efectua operaţiuni în interfața SIMPV în modul           on-line; 

o întârzierile mai mari de 2 minute în primirea mesajelor specifice din partea sistemului. 

 În situațiile sus-menționate, biroul electoral al secţiei de votare va întocmi un proces-verbal în care vor fi 

consemnate aspectele constatate, precum şi durata disfuncționalității. Modelul procesului-verbal pentru 

constatarea disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a 

votului ilegal poate fi accesat în Anexa 2 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9/2016,  

pe site-ul AEP, în secțiunea Legislație electorală, la adresa http://www.roaep.ro/legislatie/wp-

content/uploads/2016/05/HOT--R--RE-Nr-9-2015.pdf.  

 

 

ATENȚIE ! 

 Veți semna procesul-verbal, împreună cu operatorul de calculator.  

 Veți notifica telefonic biroului electoral de circumscripție superior precum şi centrului de suport
11

 

atât apariția, cât şi încetarea disfuncționalității SIMPV. 

 

 Pe perioada disfuncționalității SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcțional, alegătorii 

prezintă actele de identitate operatorului de calculator care consemnează în SIMPV, în modul off-line, 

codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot. 

 Pe perioada disfuncționalității SIMPV, în cazul în care terminalul informatic nu este funcțional, alegătorii 

prezintă actele de identitate membrului biroului electoral al secţiei de votare desemnat de dumneavoastră, 

care înscrie codurile numerice personale ale alegătorilor şi ora la care s-au prezentat la vot în 

Formularul în care se consemnează codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe 

durata disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului 

                                                           
11 Centrul de suport tehnic reprezintă un centru de comunicații prin care Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează asistență 

tehnică pentru operatorii de calculator din secţiile de votare. 

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/HOT--R--RE-Nr-9-2015.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/HOT--R--RE-Nr-9-2015.pdf
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ilegal, al cărui model poate fi accesat în Anexa 3 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea AEP nr. 

9/2016,  pe site-ul AEP, în secțiunea Legislație electorală, la adresa http://www.roaep.ro/legislatie/wp-

content/uploads/2016/05/HOT--R--RE-Nr-9-2015.pdf.  

 După încetarea disfuncționalității terminalului informatic sau după înlocuirea acestuia de către Serviciul de 

Telecomunicații Speciale, până la ora 21
00

 a zilei votării, operatorul de calculator va introduce codurile 

numerice personale ale alegătorilor care s-au prezentat la vot pe perioada disfuncționalității acestuia. 

În cazul în care terminalul informatic este funcțional, datele înscrise în SIMPV în modul off-line, sunt 

transmise automat către Sistemul informatic central. 

 Rezultatul verificărilor pentru fiecare alegător care a votat pe durata disfuncționalității SIMPV vă va fi adus 

la cunoștință, dumneavoastră şi membrilor biroului electoral, de către operatorul de calculator şi va fi notat în 

Formularul în care se consemnează codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe 

durata disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului 

ilegal. Formularul va fi semnat de dumneavoastră şi de către operatorul de calculator. 

 În situația în care terminalul informatic este încă nefuncțional la momentul încheierii procesului-verbal de 

consemnare a rezultatelor votării, formularele în care se consemnează codurile numerice personale ale 

alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal:  

o în țară, sunt predate reprezentanților Autorității Electorale Permanente, aflați la sediile birourilor 

electorale județene sau ale oficiilor electorale, după caz; 

o în străinătate, sunt predate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare. 

 

Încheierea votării 

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

 

 La ora 21
00

, veți declara votarea încheiată şi veți dispune închiderea localului secţiei de vot. 

 Persoanelor care la ora 21
00

 se află în sala unde se votează li se va permite să îşi exercite dreptul de vot. 

 La ora 21
00

, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot. 

 

3. Operațiuni efectuate după încheierea votării 

După ora 21
00

 
[art. 92 alin. (1)–(5)  din Legea nr. 208/2015, Hotărârea Guvernului nr. 636/2016 ] 

 

 După închiderea localului secţiei de vot, dumneavoastră, în prezența membrilor biroului electoral şi a 

persoanelor acreditate, trebuie să vă asiguraţi că operatorul de calculator a început înregistrarea audio-

video a operaţiunilor din secţia de votare. 

IMPORTANT: Operatorul de calculator trebuie să așeze tableta într-un loc fix, care să ofere o perspectivă 

cât mai clară asupra locului în care se desfăşoară numărarea buletinelor de vot. 

ATENŢIE!  

 Trebuie să luaţi măsuri pentru ca înregistrarea audio-video a operaţiunilor realizate de la încheierea 

votării şi până la părăsirea localului secţiei de vot de către membrii biroului electoral al secţiei de 

votare să decurgă în mod neîntrerupt, fără a fi obstrucționată de către nicio persoană prezentă în 

secţia de votare. 

 Trebuie să verificați în mod constant faptul că tableta funcționează și înregistrarea operațiunilor nu 

este întreruptă.  

 În cazul unor defecțiuni de funcționare a tabletei, veți întrerupe procesul de numărare a voturilor și 

veți cere operatorului să ia măsuri de urgență pentru remedierea defecțiunilor. Procedura de 

numărare a voturilor se va relua după remedierea defecțiunilor. 

 

 După ce vă asigurați că operatorul de calculator a început înregistrarea audio-video, trebuie: 

 să verificați starea sigiliilor de pe urnele de votare; 

 să sigilați fanta urnelor de votare;  

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/HOT--R--RE-Nr-9-2015.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/05/HOT--R--RE-Nr-9-2015.pdf
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 să introduceți ștampilele cu mențiunea "VOTAT" în plicul din plastic transparent, înseriat şi prevăzut cu 

sistem de sigilare, pe care veţi aplica ștampila de control a secţiei de votare, după ce îl închideţi şi îl sigilaţi. 

Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează în procesul-verbal de consemnare a rezultatelor 

votării. 

 

ATENŢIE!  

 Sigilaţi plicul numai după ce aţi introdus în acesta toate ştampilele cu menţiunea „VOTAT”. 

 Sigilarea se face prin dezlipirea benzii autocolante a plicului transparent și presarea celor doua 

margini ale părții superioare a acestuia urmată de aplicarea ștampilei de control pe dunga albă a 

plicului. 

 Luaţi măsurile necesare ca această operaţiune să fie înregistrată cât mai clar de camera video a 

tabletei.  

 

 să anulați buletinele de vot rămase neîntrebuințate;  

 să consemnați distinct, în procesele-verbale pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaților, numărul 

buletinelor de vot anulate;  

În cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea "ANULAT" se înscrie o singură dată pe 

pachetul respectiv şi se aplică o singură dată ştampila de control. 

 

 După finalizarea acestor operațiuni:  

o numărați toți alegătorii din listele electorale permanente şi suplimentare care au participat la vot şi 

consemnați numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale; 

ATENȚIE! Alegătorii radiați nu vor fi numărați. 

o asigurați îndosarierea listelor electorale; 

o pentru fiecare tip de alegere adunați buletinele de vot utilizate așa cum rezultă din listele electorale cu 

buletinele de vot neutilizate şi anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă cu numărul de 

buletine primite în cadrul secţiei de votare, se consemnează în procesul-verbal.  

 În cazul în care suma lor este alta decât numărul de buletine de vot primite, se precizează în procesul-

verbal motivul pentru care apare eroarea, luându-se în considerare şi întâmpinările şi contestaţiile adresate 

biroului electoral al secţiei de votare. 

 În cazul în care suma nu se verifică, membrii biroului electoral al secţiei de votare pot avea opinii 

separate. Acestea se consemnează în procesul-verbal. 
 

Deschiderea urnelor și numărarea voturilor 

[art. 81 alin. (1) și art. 92 alin. (6)–(13) din Legea nr. 208/2015, Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2016] 

 

 Deschiderea urnelor se face în mod succesiv. Următoarea urnă se deschide numai după ce se efectuează 

numărătoarea buletinelor de vot şi se consemnează rezultatele în procesul-verbal de la urna anterioară. 

 Veți citi, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, denumirea competitorului electoral votat şi veți arăta 

buletinul de vot celor prezenți.  

 Unul dintre membrii biroului electoral, asistat de cel puțin încă un membru al acestuia, consemnează pe 

formularul tipizat opțiunea ce rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot.  
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FORMULAR TIPIZAT PENTRU CONSEMNAREA OPŢIUNILOR CE REZULTĂ DIN CITIREA BULETINELOR DE VOT 

PENTRU ALEGEREA ________________________________________________ 

                                                                                          (se înscrie „Senatului” sau „Camerei Deputaţilor”, după caz)                             

   C.E.*                                  OPŢIUNILE CE REZULTĂ DIN CITIREA BULETINELOR DE VOT**                                   TOTAL 

                                          

                                        

                                        

                                        
 

*Se înscrie denumirea prescurtată a competitorului electoral sau numărul de ordine de pe buletinul de vot; În cazul voturilor nule sau al 

voturilor albe se înscrie după caz, „V.N” sau „V.A.” 

** Pentru fiecare opţiune exprimată se bifează câte o căsuţă cu x. Se începe de la stânga și se continuă spre dreapta. Ultima căsuță se 

încercuiește. 

Note:  

Se vor utiliza atâtea formulare câte sunt necesare pentru consemnarea tuturor opțiunilor care rezultă din citirea buletinelor de vot.  

 

 Cu ajutorul celorlalți membri ai biroului electoral, veți așeza fiecare buletin de vot citit şi consemnat în 

formular într-un pachet separat pentru fiecare competitor electoral. Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, 

precum şi pentru cele contestate se fac pachete separate. 

 Buletinul de vot introdus în cealaltă urnă decât cea corespunzătoare tipului de alegere este luat în calcul dacă 

votul este valabil exprimat.  

 În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind valabilitatea votului, acesta va 

fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul, în funcție de părerea majorității membrilor biroului electoral 

al secţiei de votare. 
 

EXEMPLE DE BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE 

 

1. buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în 

interiorul unui singur patrulater; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. buletinele de vot pe care ștampila aplicată depășește 

limitele patrulaterului, dar opțiunea alegătorului este 

evidentă; 
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3. buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată de 

mai multe ori în interiorul aceluiași patrulater; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în 

interiorul unui singur patrulater și în afara 

patrulaterelor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în 

interiorul unui singur patrulater, dar pe buletin sunt 

înscrise diferite mențiuni ale alegătorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai jos sunt redate explicații și exemple din care rezultă distincția între voturile albe, buletinele de vot nule și 

buletinele de vot anulate. 

 

VOTURILE ALBE 

Sunt buletinele care nu au aplicată ștampila "VOTAT". 

Aceste buletine nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETINELE DE VOT NULE 
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Sunt nule și nu intră în calculul voturilor valabil exprimate: 

 

 

 

 

 

1. buletinele de vot care nu poartă ștampila de 

control a biroului electoral al secției de votare; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. buletinele de vot la care ştampila atinge mai multe 

patrulatere; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. buletinele de vot la care ştampila este aplicată în 

afara patrulaterelor; 
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5. buletinele 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; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. buletinele de vot la care ştampila aplicată are un alt 

model decât cel legal aprobat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETINE DE VOT ANULATE 

Sunt buletinele de vot rămase neîntrebuințate, anulate de președintele biroului electoral al secției de votare 

conform art. 92 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, buletinele de vot 

vizate şi anulate prevăzute de art. 63 alin. (7) și (8) din lege și buletinele de vot anulate conform art. 84 alin. (9) 

din lege. 

 

Contestații privind operațiunile electorale 

[art. 93 alin. (6)-(8) din Legea nr. 208/2015] 

 

 În timpul operațiunilor de votare şi de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări şi contestații cu privire la 

aceste operaţiuni. Acestea se soluționează pe loc de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. 

 Contestaţiile se prezintă președintelui biroului electoral al secţiei de votare. Ele se formulează în scris în două 

exemplare, din care unul, semnat şi ștampilat de președinte, rămâne la contestator. 

 Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare hotărăște, de îndată, asupra contestaţiilor a căror rezolvare 

nu suferă întârziere. 
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Completarea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării 

[art. 93 alin. (1)-(5) din Legea nr. 208/2015] 

 

 După numărarea voturilor, se încheie, în câte două exemplare originale, un proces-verbal pentru 

consemnarea rezultatelor votării pentru Senat și un proces-verbal pentru consemnarea rezultatelor votării 

pentru Camera Deputaților. (modelele proceselor-verbale sunt prevăzute în Anexele 1-4 la Hotărârea 

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

consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, accesibilă pe site-ul AEP la 

adresa http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/10/0837-3-127.pdf ). 

 

ATENȚIE! 

La încheierea proceselor-verbale președintele biroului electoral al secției de votare: 

 va asigura verificarea electronică a datelor care urmează a fi consemnate în procesele-verbale de către 

operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, conform procedurii stabilite de către 

Biroul Electoral Central; verificarea electronică a datelor care urmează a fi consemnate în procesele-

verbale se va realiza cu sprijinul operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare prin 

înscrierea acestora în aplicaţia informatică special destinată acestui scop, instalată pe terminalul 

informatic (tableta) pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, conform Hotărârii 

Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificările şi completările ulterioare; aplicația 

informatică menţionată va asigura verificarea îndeplinirii corelațiilor legale dintre datele care urmează a 

fi înscrise în procesele-verbale (cheile legale de control) și va semnala eventualele erori sau 

neconcordanţe care trebuie corectate/remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale cu 

respectarea corelaţiilor prevăzute de lege.  

 se va asigura că numărul de alegători înscriși în listele electorale, respectiv al alegătorilor care s-au 

prezentat la urne, atât cel total cât și cel din fiecare tip de listă electorală în parte, să fie identic în toate 

procesele-verbale întocmite pentru alegerea Senatului, respectiv a  Camerei Deputaților. 

 va verifica dacă denumirile partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ale 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi numele şi 

prenumele candidaţilor independenţi, înscrise în machetele personalizate ale proceselor-verbale 

corespund cu cele înscrise în buletinele de vot utilizate în secția de votare; 

 va asigura înscrierea corectă în procesele-verbale a voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid 

politic, alianţa politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 

candidat independent, în conformitate cu rezultatele numărării voturilor; 

 după realizarea acţiunilor de mai sus și semnarea de către membrii biroului electoral al secției de votare 

a proceselor-verbale completate în secția de votare, va asigura transmiterea electronică a datelor înscrise 

în cele două procese-verbale întocmite către Biroul Electoral Central; această operaţiune se realizează cu 

sprijinul operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, prin intermediul aplicaţiei 

puse la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale care va asigura transferul datelor 

înscrise în procesele-verbale în serverul central de colectare a datelor de la nivelul Biroului Electoral 

Central, pentru ca să se poată pune la dispoziția publicului rezultate provizorii ale alegerilor. 

 

 

Mai jos exemplificăm modul de completare a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării pentru 

Senat: 

 

a 

În căsuța din dreapta veți consemna Numărul total al alegătorilor prevăzuți  în  listele 

electorale existente în secția de votare.  

Atenție,  pct. a trebuie să fie egal cu pct. a1 + pct. a2 + pct. a3) 

 

    
 

a1 
În căsuța din dreapta veți consemna Numărul total al alegătorilor înscrişi în lista  

electorală permanentă existentă în secția de votare. Atenție, pct. a1 ≥ pct. b1 
    

 

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/10/0837-3-127.pdf


32 

 

a2 
În căsuța din dreapta veți consemna Numărul total al alegătorilor înscriși în lista 

electorală suplimentară din secția de votare. Atenție, pct. a2 ≥ pct. b2 
    

 

a3 
În căsuța din dreapta veți consemna Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a 

folosit urna specială. Atenție, pct. a3 ≥ pct. b3 
    

 

b 

 În căsuța din dreapta veți consemna Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la 

urne și sunt înscrişi în listele electorale existente în secția de votare.  
Atenție, pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 

    
 

b1 
În căsuța din dreapta veți consemna Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la 

urne, înscrişi în lista  electorală permanentă 
    

 

b2 
În căsuța din dreapta veți consemna Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la 

urne, înscrişi în  lista electorală suplimentară  
    

 

b3 
În căsuța din dreapta veți consemna Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la 

urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială   
    

 

c 
În căsuța din dreapta veți consemna Numărul total al buletinelor de vot primite.  

Atenție, pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g     
 

d 
În căsuța din dreapta veți consemna Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate şi 

anulate 
    

 

e 

În căsuța din dreapta veți consemna Numărul total al voturilor valabil exprimate.  

Atenție, pct. e ≤ [pct. b – (pct. f + pct. g)];   

pct. e = Suma voturilor valabil exprimate la pct. h din procesul-verbal 

    
 

f În căsuța din dreapta veți consemna Numărul voturilor nule      
 

g 
În căsuța din dreapta veți consemna Numărul voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a 

aplicat ştampila “VOTAT”) 
    

 

h 

La acest punct se consemnează Numărul voturilor valabil exprimate obținute de fiecare competitor 

electoral pentru Senat sau Camera Deputaţilor, după caz, după cum urmează: 

 
Denumirea partidului,  organizaţiei cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţei politice, alianţei electorale
 
 

sau menţiunea „Candidat independent” urmată de numele şi 

prenumele candidatului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. 
Număr voturi valabil 

exprimate obţinute 

PARTIDUL A 1     
 

PARTIDUL B 2     
 

CANDIDAT INDEPENDENT 3     
 

 

 

 

 

i În această rubrică veți consemna Numărul voturilor contestate, dacă au fost formulate contestații 

 

j 

În această rubrică veți face o expunere, pe scurt, a Întâmpinărilor și contestaţiilor formulate, a 

modului de soluționare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului  electoral de 

circumscripție 

k În această rubrică veți consemna Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării 

 
 Procesele-verbale se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia, precum şi de membrii biroului electoral 

al secţiei de votare şi vor purta ştampila de control a acesteia.  
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 Procesele-verbale pot fi semnate olograf de către membrii secției de votare, pe fiecare pagină, cu respectarea 

condiției imperative de a semna doar în partea stângă a paginilor acestor procese-verbale, astfel încât cifrele 

cuprinse în procesul-verbal să nu fie în niciun fel afectate. 

 Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu influențează asupra valabilității 

procesului-verbal, dar veți menționa motivele care au împiedicat semnarea. 

 

IMPORTANT: Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare are dreptul de a obține o copie a 

procesului-verbal, semnată de dumneavoastră sau de către locțiitor, după caz, şi de către ceilalți membri ai 

biroului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE DE GREȘELI ÎN PROCESELE-VERBALE: 
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Eroare privind numărul alegătorilor prezenți la urne. 
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Eroare privind numărul alegătorilor prezenți la urne. 
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 Câmpuri necompletate în procesul-
verbal la pct. a) şi pct. b.1). 
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Operațiuni ulterioare completării proceselor-verbale 

[art. 93 alin. (9)-(12) din Legea nr. 208/2015, art. 1 din Decizia BEC nr. 73/D/2016] 

 

La secțiile de votare din țară 

 Se întocmește, separat, un dosar pentru Senat şi un dosar pentru Camera Deputaţilor, care vor cuprinde:  

 

procesul-verbal, în două exemplare originale    

contestaţiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de 

votare  

  

buletinele de vot nule    

buletinele de vot contestate   

buletinele de vot întrebuințate şi necontestate    

formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor    

listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste    

 

 În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, veți înainta personal dosarele, sigilate şi ștampilate, însoțite de 

listele electorale utilizate la secția de votare respectivă, biroului electoral de circumscripţie, respectiv 

oficiului electoral, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi însoțit, la cerere, 

de reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale din biroul electoral al secţiei de votare, candidații sau persoanele acreditate. 

 Veți preda dosarele, după caz, la: 

 sediile birourilor electorale de circumscripţie, în cazul secţiilor de votare organizate pe teritoriul 

județelor; 

 sediul oficiului electoral de sector pe raza căruia v-ați desfășurat activitatea, în cazul secţiilor de votare 

organizate în municipiul Bucureşti. 

 Buletinele de vot anulate şi neutilizate, ştampilele şi celelalte materiale utilizate în desfăşurarea votării sunt 

predate prefectului, pe bază de proces-verbal. 
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La secțiile de votare din străinătate 

 Birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate întocmesc, separat pentru Senat şi 

Camera Deputaților, câte un dosar care cuprinde:  

 

procesul-verbal, în două exemplare originale,    

contestaţiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de 

votare 

  

buletinele de vot nule    

buletinele de vot contestate    

formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor   

listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste    

 

 Dosarele, sigilate şi ștampilate, însoțite de listele electorale utilizate la secția de votare respectivă, se 

înaintează, cu sprijin logistic din partea Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal, 

biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, 

iar în cazul în care acesta şi-a încetat activitatea, Tribunalului Bucureşti. Veți preda dosarele la sediul 

misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din ţara în care au fost organizate. 

 Buletinele de vot întrebuințate şi cele necontestate, buletinele de vot anulate şi neutilizate, ștampilele şi 

celelalte materiale necesare votării sunt predate, pe bază de proces-verbal, misiunii diplomatice sau oficiului 

consular. 

 

ATENȚIE! 

Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate, semnate 

de către președinte şi de către membrii prezenți, însoțite de contestații, vor fi transmise prin mijloace 

electronice la biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau 

reședința în afara țării, de către preşedintele biroului electoral. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale 

va fi confirmată telefonic președintelui sau locțiitorului biroului electoral de circumscripţie, care va contrasemna 

şi va ştampila documentele primite, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate. 

Procesele-verbale contrasemnate vor intra în centralizarea rezultatelor votării. 

 

 

V. CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI 
[art. 98 și art. 99 din Legea nr. 208/2015 și 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 

(amenda) 

Cine constată 

şi aplică sancțiunea 

a) înscrierea în listele electorale a unor 

persoane fictive ori care nu au drept de vot
 

de la 4.500 

lei la 10.000 

lei 

-  ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 

Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Jandarmeriei Române 

împuterniciţii preşedintelui Autorităţii 

Electorale Permanente 

c) efectuarea de operaţiuni în listele 

electorale permanente de către persoane 

neautorizate 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei 

- împuterniciţii preşedintelui Autorităţii 

Electorale Permanente 

e) refuzul de a pune la dispoziţia agenţilor 

constatatori documentele şi actele necesare 

efectuării controlului 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei 

împuterniciţii preşedintelui Autorităţii 

Electorale Permanente  

g) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, 

acoperirea prin scriere sau în orice mod a 

listelor electorale, a platformelor-program 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei 

- ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 

Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Jandarmeriei Române 
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afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri 

de propagandă electorală tipărite 

j) nerespectarea deciziilor şi hotărârilor 

birourilor şi oficiilor electorale; 

nerespectarea hotărârilor, deciziilor şi 

instrucţiunilor Autorităţii Electorale 

Permanente 

de la 4.500 

lei la 10.000 

lei 

- ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 

Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Jandarmeriei Române în cazul în care fapta este 

săvârşită de către persoane fizice sau de către 

persoane juridice de drept privat  

- biroul electoral ierarhic superior pentru faptele 

săvârşite de birourile electorale 

- împuterniciţii preşedintelui Autorităţii 

Electorale Permanente în cazul în care fapta 

este săvârşită de partide politice, alianţe 

politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, autorităţi ale 

administraţiei publice centrale sau locale  

m) tipărirea fără drept de buletine de vot, cu 

excepţia specimenului anulat pus la 

dispoziţia competitorilor electorali 

de la 4.500 

lei la 10.000 

lei 

- ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 

Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Jandarmeriei Române 

n) refuzul de a permite accesul în secţia 

de votare al candidaţilor, al persoanelor 

acreditate, al membrilor birourilor şi 

oficiilor electorale şi al reprezentanţilor 

Autorităţii Electorale Permanente să 

asiste la desfăşurarea operaţiunilor 

electorale 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei - ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 

Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Jandarmeriei Române 

o) refuzul de a se primi şi înregistra o 

sesizare, întâmpinare, contestaţie sau 

plângere scrisă înaintată în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei 
- biroul electoral ierarhic superior pentru faptele 

săvârşite de birourile electorale 

p) refuzul de a se conforma dispoziţiilor 

preşedintelui biroului electoral al secţiei 

de votare cu privire la asigurarea ordinii 

în localul de vot şi în împrejurimi 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei 

-    ofiţerii şi agenţii de poliţie din    cadrul Poliţiei 

Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Jandarmeriei Române 

q) înmânarea buletinului de vot unui 

alegător care nu prezintă actul de 

identitate ori care refuză să semneze în 

lista electorală în care este înscris pentru 

primirea buletinului de vot şi a ștampilei 

de votare 

de la 4.500 

lei la 10.000 

lei 

- ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 

Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Jandarmeriei Române 

r) neaplicarea pe actul de identitate a 

ştampilei cu menţiunea "VOTAT" sau a 

timbrului autocolant, precum şi 

reţinerea actului de identitate, fără 

motive întemeiate, de către membrii 

biroului electoral al secţiei de votare 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei 

-    ofiţerii şi agenţii de poliţie din        cadrul 

Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii din 

cadrul Jandarmeriei Române 

s) întocmirea proceselor-verbale cu 

încălcarea dispoziţiilor legale 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei 

- biroul electoral ierarhic superior pentru faptele 

săvârşite de birourile electorale 

t) încălcarea prevederilor art. 16; 

continuarea propagandei electorale după 

încheierea acesteia, precum şi sfătuirea, în 

de la 4.500 

lei la 10.000 

lei 

- ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 

Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Jandarmeriei Române 
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ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor 

de votare să voteze sau să nu voteze un 

anumit partid politic, o anumită alianţă 

politică, alianţă electorală, organizaţie a 

cetăţenilor aparţinând unei minorităţi 

naţionale ori un candidat independent 

u) purtarea, pe durata votării, de către 

membrii birourilor electorale ale secţiilor 

de votare sau de către persoanele 

acreditate de ecusoane, insigne sau alte 

însemne de propagandă electorală 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei 

- ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 

Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Jandarmeriei Române 

v) încălcarea de către membrii birourilor 

electorale a obligației de a participa la 

activitatea acestor birouri 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei 

- biroul electoral ierarhic superior pentru faptele 

săvârşite de birourile electorale 

w) refuzul preşedintelui biroului 

electoral sau al locţiitorului acestuia de a 

elibera o copie certificată de pe procesul-

verbal persoanelor îndreptăţite potrivit 

prevederilor legale 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei 
- biroul electoral ierarhic superior pentru faptele 

săvârşite de birourile electorale 

x) încălcarea de către asociaţii, fundaţii şi 

instituţii mass-media româneşti a condiţiilor 

prevăzute de lege pentru desemnarea 

observatorilor interni şi a reprezentanţilor 

instituţiilor mass-media 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei 

- ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 

Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Jandarmeriei Române 

y) încălcarea de către persoanele acreditate 

a prevederilor art. 90 din Legea nr. 

208/2015 

de la 1.500 

lei la 4.500 

lei 

- ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 

Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 

Jandarmeriei Române 

z) încălcarea prevederilor art. 88, 92 şi 93 

din Legea nr. 208/2015 

de la 4.500 

lei la 10.000 

lei 

- biroul electoral ierarhic superior pentru faptele 

săvârşite de birourile electorale 

 

 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 închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 

    (2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea 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 închisoarea 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 
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ori fals sau a unui buletin de vot fals. 

    ART. 389 - Violarea confidenţialităţii votului 

    (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă. 

    (2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este 

închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

    ART. 390 - Nerespectarea regimului urnei de vot 

    (1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se 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 închisoarea 

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 închisoarea 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. 393 -  Sancţionarea tentativei 

    Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387 - 391 se pedepseşte. 

 

 


