GHIDUL PREŞEDINŢILOR BIROURILOR ELECTORALE
ALE SECŢIILOR DE VOTARE
Alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
9 decembrie 2012

„Art. 13 alin. (3) - În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale
exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de
membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea
juridică, civilă sau penală, după caz.”
„Art. 8 alin. (1) - Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada
sau localitatea unde îşi au domiciliul, potrivit delimitării făcute conform art. 18.”
(Legea nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare)
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ÎNAINTEA ZILEI ALEGERILOR
Alegerile parlamentare în România se desfăşoară cu respectarea caracterului universal,
egal, direct, secret şi liber exprimat al votului.
Cetăţenii români au dreptul de vot şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, sex, naţionalitate,
origine etnică, limbă vorbită, religie, opinie politică, avere sau de origine socială.
Înregistrarea alegătorilor
Listele electorale cuprind cetăţenii cu drept de vot.
Pentru înscrierea alegătorilor la alegerile parlamentare se utilizează liste electorale
permanente şi liste electorale suplimentare.
Listele electorale permanente:
- cuprind toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au fost
întocmite;
- se întocmesc pe localităţi: la comune, pe sate şi, după caz, străzi, iar la oraşe, municipii şi
subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi şi, după caz, blocuri;
- trebuie să cuprindă, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii:
- numele şi prenumele;
- codul numeric personal;
- domiciliul;
- seria şi numărul actului de identitate;
- numărul colegiului uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor;
- numărul colegiului uninominal pentru alegerea Senatului;
- numărul circumscripţiei electorale;
- datele privind cetăţenii cu drept de vot cuprinse în Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor sunt selectate şi prelucrate de structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date tipăresc şi pun la dispoziţia primarilor listele electorale permanente, în două exemplare.
Actualizarea listelor electorale permanente se realizează de către primarul unităţii
administrativ-teritoriale împreună cu serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.
Termenul de punere la dispoziţia primarilor a listelor electorale permanente de către
structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
este de 45 de zile de la data stabilirii zilei alegerilor.
Până cel târziu cu 45 de zile înaintea zilei alegerilor se întocmesc şi se pun la dispoziţia
alegătorilor spre consultare listele electorale permanente. Termenul limită este 25 octombrie
2012.
Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale. Întâmpinările împotriva
omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste se fac la primarul localităţii, acesta fiind
obligat să se pronunţe, prin dispoziţie, în cel mult 3 zile de la înregistrare.
Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date se depun în termen de 5 zile de la comunicare şi se
soluţionează, în cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială
domiciliază alegătorul.
Modificările intervenite după trimiterea copiilor de pe listele electorale permanente se
comunică judecătoriei şi biroului electoral al secţiei de votare în termen de 24 de ore.
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Listele utilizate în secţiile de votare
1.
Copiile de pe listele electorale permanente cuprind: numele şi prenumele
alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul
circumscripţiei electorale, numărul colegiului uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor,
numărul colegiului uninominal pentru alegerea Senatului, numărul secţiei de votare, precum şi o
rubrică destinată semnăturii alegătorului.

2.
Lista electorală suplimentară se completează de preşedintele secţiei de votare, în
ziua alegerilor şi cuprinde următoarele elemente: numele şi prenumele alegătorului, domiciliul
acestuia, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscripţiei
electorale pentru fiecare tip de scrutin sau, după caz, al colegiului uninominal şi numărul secţiei de
votare.
3

Listele electorale suplimentare se semnează de preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare unde au fost întocmite.

În lista electorală suplimentară folosită la secţiile de votare din ţară sunt
trecute de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare următoarele categorii de alegători:
• persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că domiciliază pe raza secţiei de
votare respective, însă au fost omise din copia de pe lista electorală permanentă;
• alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, care solicită deplasarea
urnei speciale şi fac dovada că domiciliază pe raza secţiei de votare respective, însă
au fost omişi din copia listei electorale permanente;
• membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi persoanele însărcinate
cu menţinerea ordinii votează la secţia la care îşi desfăşoară activitatea doar dacă
domiciliază pe raza acelui colegiu uninominal în care se află secţia de votare
respectivă şi sunt arondaţi, conform domiciliului, în altă secţie de votare a aceluiaşi
colegiu uninominal;
• candidaţii care se prezintă la vot la o secţie de votare din cadrul colegiului
uninominal în care candidează, alta decât aceea unde este sunt arondaţi potrivit
domiciliului;
• persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care
sunt în executarea unei condamnări, dar nu şi-au pierdut drepturile electorale şi care
votează prin intermediul urnei speciale cu condiţia să domicilieze în unitatea
administrativ-teritorială pe raza căreia se află locul de detenţie.

4

În lista electorală suplimentară folosită la secţiile de votare din afara ţării vor fi trecuţi de
către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:
•
•
•

cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care
îşi exercită dreptul de vot la una dintre secţiile de votare din ţara în care şi-au stabilit
domiciliul sau reşedinţa;
personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, care votează la secţia de
votare constituită pe lângă misiunea diplomatică sau oficiul consular la care îşi
desfăşoară activitatea;
candidaţii care se prezintă la o secţie de votare din cadrul colegiului uninominal în
care candidează, alta decât aceea unde este arondat potrivit domiciliului.

În străinătate se foloseşte numai lista electorală suplimentară.
3. Extrasul de pe copia listei electorale permanente sau a listei electorale suplimentare
(a se vedea detalii la secţiunea „Cum se procedează cu urna specială?”)

Procedura desemnării preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare 1
Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite din:
• un preşedinte,
• un locţiitor al acestuia,
• 7 membri.
Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi, de regulă, din rândul magistraţilor sau
juriştilor existenţi în judeţ sau în municipiul Bucureşti.
Birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri.
1

Art 19 alin.(1)–(7) din Legea nr 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
* Se înscrie adresa de domiciliu/reşedinţă aşa cum este menţionată în paşaport/documentul emis de autorităţile străine, care dovedeşte
reşedinţa în străinătate.
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Cu 15 zile înainte de ziua votării (24 noiembrie 2012 2 )
Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor
acestora de către preşedintele tribunalului, în şedinţă publică se anunţă cu 48 de ore înainte, prin
tragere la sorţi, pe funcţii.
Listele magistraţilor care participă la tragerea la sorţi se întocmesc de către preşedintele
tribunalului, iar cea a altor jurişti, de către prefect, împreună cu preşedintele tribunalului.
Listele cuprind un număr de persoane mai mare cu cel puţin 10% decât cel necesar, acestea
fiind rezervă la dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a
titularilor. Gruparea în liste, în vederea tragerii la sorţi, se face avându-se în vedere necesitatea ca
locuinţele persoanelor în cauză să fie în localitatea în care îşi are sediul biroul electoral al secţiei de
votare sau cât mai aproape de aceasta.
Lista cu juriştii propusă de prefect conţine: numele, prenumele, adresele, telefoanele şi
semnăturile de acceptare ale persoanelor propuse.
Juriştii care sunt incluşi în listă sunt obligaţi să nu facă parte din niciun partid politic şi din
nicio organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi trebuie
să nu fie rude până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţi. În acest sens, ei sunt obligaţi
să dea o declaraţie pe propria răspundere.
În situaţia în care numărul juriştilor ce sunt trecuţi pe listă este insuficient, acesta va fi
completat cu alte persoane cu o reputaţie bună în localitate, care nu fac parte din niciun partid
politic şi din nicio organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la
alegeri şi care nu sunt rude până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţi. Lista se
completează la propunerea prefectului cu avizul Autorităţii Electorale Permanente.
Gruparea în listă a persoanelor, în vederea tragerii la sorţi, se va face avându-se în vedere
necesitatea ca locuinţele acestor persoane să fie situate în apropierea sediului biroului electoral al
secţiei de votare. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal semnat de
preşedintele tribunalului judeţean. Procesul-verbal constituie actul de învestitură. Atât lista
întocmită de preşedintele tribunalului, cât şi lista întocmită de prefect vor fi avizate de către
Autoritatea Electorală Permanentă pe baza analizei experienţei anterioare ca preşedinţi şi locţiitori
de preşedinţi ai biroului electoral al secţiei de votare reieşită din analiza proceselor-verbale semnate
şi predate de aceştia birourilor electorale de circumscripţie sau oficiilor electorale, după caz.
Cel mai târziu pe data de 26 noiembrie 2012
Preşedintele tribunalului transmite în scris biroului electoral de circumscripţie lista
persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii
acestora.
Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi pot formula
contestaţii privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului
acestuia.
2

Potrivit HG nr. 890/2012 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale,
la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 publicată în M. Of nr 641 din 10 septembrie 2012
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Cel mai târziu pe data de 28 noiembrie 2012
În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, biroul electoral de
circumscripţie, respectiv oficiul electoral, în cazul municipiului Bucureşti, soluţionează contestaţia
privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia,
prin decizie definitivă.

Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor politice
Cu 11 zile înainte de ziua votării 3 (cel mai târziu până la data de 28 noiembrie 2012)
Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri sunt obligate să comunice biroului electoral de
circumscripţie, respectiv oficiului electoral, în cazul municipiului Bucureşti, lista reprezentanţilor în
birourile electorale ale secţiilor de votare. Se transmite în scris sub formă de tabel.
Tabelul cuprinde următoarele: numărul secţiei de votare, numele, prenumele, codul numeric
personal, domiciliul sau reşedinţa şi modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau
adresa de e-mail.
Un partid politic, o alianţă politică, o alianţă electorală sau o organizaţie a cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri nu poate avea într-un birou electoral
al unei secţii de votare mai mult de 3 reprezentanţi.
Birourile electorale ale secţiilor de votare se consideră constituite la data completării
acestora cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Cu 10 zile înainte de ziua votării (în data de 29 noiembrie 2012)
Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice parlamentare, alianţelor politice, alianţelor
electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu care se face
completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare se face de preşedintele biroului electoral de
circumscripţie, respectiv de preşedintele oficiului electoral, în cazul municipiului Bucureşti, în
prezenţa reprezentanţilor partidelor politice în biroul electoral de circumscripţie sau în oficiul
electoral respectiv, în 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (8), cu
respectarea ordinii de completare prevăzute la art. 16 alin. (5).
Operaţiunile de desemnare a membrilor cu care se completează biroul electoral al secţiei de
votare se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestitură.
Cu 9 zile înainte de ziua votării (până la data de 30 noiembrie 2012)
În termen de 24 de ore de la completarea biroului electoral al secţiei de votare cu
reprezentanţii partidelor politice parlamentare, biroul electoral al secţiei de votare se completează
3

Art 19 alin.(8) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
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de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice
neparlamentare, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ai alianţelor
politice sau electorale dintre acestea, care participă la alegeri în respectiva circumscripţie, în limita
numărului de reprezentanţi. Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, ai
alianţelor politice şi ai alianţelor electorale dintre acestea se face în ordinea descrescătoare a
numărului de candidaturi rămase definitive din colegiile uninominale din circumscripţie, iar în caz
de egalitate, prin tragere la sorţi.
Cu 8 zile sau după caz 7 zile înainte de ziua votării
(cel mai târziu pe data de 1 decembrie 2012 sau după caz, 2 decembrie 2012)
Formularea contestaţiilor
În termen de cel mult 48 de ore de la completarea biroului electoral al secţiei de votare,
competitorii electorali pot formula contestaţii privind completarea biroului electoral al secţiei de
votare cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
Cu 6 zile înainte de ziua votării sau, după caz, 5 zile înainte de ziua votării
(cel mai târziu pe data de 3 decembrie 2012 sau, după caz, pe 4 decembrie 2012)
Soluţionarea contestaţiilor
În termen de cel mult 2 zile de la înregistrarea contestaţiei, biroul electoral de circumscripţie
respectiv oficiul electoral, în cazul municipiului Bucureşti, soluţionează contestaţiile privind
completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor
politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prin
decizie definitivă.
Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate 4
Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se constituie dintr-un preşedinte,
desemnat de şeful misiunii diplomatice, şi cel mult 7 membri stabiliţi de preşedintele biroului
electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prin tragere la
sorţi, dintr-o listă întocmită de Ministerul Afacerilor Externe, la propunerea partidelor politice
parlamentare. În cazul în care numărul persoanelor propuse de partidele politice parlamentare este
insuficient, lista este completată de către Ministerul Afacerilor Externe cu alte persoane cu o bună
reputaţie şi fără apartenenţă politică. 5

4

Art. 19^1 din Legea nr 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
Art. 42^1 din Legea nr. 35/2008 “Pentru secţiile de votare din străinătate, dispoziţiile titlului I capitolul 8 “Votarea” se aplică, după
caz, cu luarea în considerare a condiţiilor specifice privind organizarea secţiilor de votare în străinătate.”
5
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ATRIBUŢIILE BIROURILOR ELECTORALE
ALE SECŢIILOR DE VOTARE 6

a) Primesc de la structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin intermediul
primarilor, pe bază de proces-verbal, cu 3 zile înainte de data alegerilor, două copii de pe listele
electorale permanente care cuprind alegătorii din secţia de votare. Un exemplar este pus la
dispoziţia alegătorilor pentru consultare şi un exemplar este utilizat în ziua alegerilor;
b) primesc, pe bază de proces-verbal, 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 anulate, câte
unul pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 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 de pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare primesc
aceste materiale prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;
c) conduc operaţiunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de votare şi
în jurul acestuia;
d) numără voturile şi consemnează rezultatele votării;
e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;
f) înaintează birourilor electorale de circumscripţie sau oficiului electoral de sector
procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule şi 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 de
pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare predau aceste materiale, prin intermediul
Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul în
afara ţării;
g) predau, cu proces-verbal, judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi au sediul buletinele de
vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele anulate, ştampilele şi celelalte materiale utilizate în
desfăşurarea votării; birourile electorale ale secţiilor de votare de pe lângă misiunile diplomatice şi
oficiile consulare predau aceste materiale, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe,
Tribunalului Bucureşti;
h) eliberează fiecărui reprezentant al partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din componenţa biroului
câte o copie după fiecare proces-verbal, certificată de preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare;
i) eliberează, la cererea observatorilor organizaţiilor neguvernamentale, cât şi a
reprezentanţilor presei acreditaţi pe lângă respectivele secţii de votare, prin preşedintele secţiei de
6

Art 20 din Legea nr. 35 /2008 cu modificările şi completările ulterioare
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votare, câte o copie a fiecărui proces-verbal care consemnează rezultatul alegerilor în secţia
respectivă;
j) furnizează, în ziua alegerilor, date privind prezenţa populaţiei la vot, conform unui
program stabilit de Biroul Electoral Central.
ATENŢIE! Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau
ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile electorale ale secţiilor
de votare nu pot primi alte atribuţii decât cele prevăzute de Legea nr. 35/2008 cu modificările şi
completările ulterioare.
Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.
Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul doi inclusiv nu pot fi
membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare. Membrii birourilor electorale ale secţiilor de
votare exercită, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, o funcţie ce implică autoritatea de stat.
Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului sau al oficiului electoral este
obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea civilă sau penală, după caz. 7
Birourile şi oficiile electorale lucrează în prezenţa majorităţii membrilor care le compun.
Prin membri ai birourilor şi oficiilor electorale se înţelege şi preşedinţii, şi locţiitorii acestora. 8
Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor şi oficiilor electorale este obligatorie. În cazuri
justificate, preşedinţii birourilor şi oficiilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să
lipsească de la şedinţă. Convocarea membrilor în şedinţă se face telefonic sau prin orice alt mijloc,
de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată, de către
preşedinte. La convocarea membrilor birourilor şi oficiilor electorale se precizează ora, motivul,
locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discuţie.
Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul
majorităţii membrilor prezenţi. Membrii biroului sau oficiului electoral pot face propuneri pentru
completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului electoral al secţiei de votare.
Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii. Propunerile se supun
dezbaterii biroului sau oficiului electoral în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de
zi.
Membrii biroului sau oficiului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la
cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.
În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 35/2008, precum şi în soluţionarea
întâmpinărilor şi contestaţiilor, birourile şi oficiile electorale adoptă decizii cu votul majorităţii
membrilor prezenţi. Votul se exprimă deschis şi poate fi numai „pentru” sau „împotrivă”. În
caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. Deciziile se semnează de preşedinte, de
locţiitorul acestuia şi de membri. Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea
deciziei. Deciziile se aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul propriu, prin comunicare către părţile
interesate, prin orice alt mijloc de publicitate, precum şi prin postare pe internet. 9
Birourile şi oficiile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor şi contestaţiilor şi
a altor cereri privind procesul electoral precum şi a deciziilor şi hotărârilor adoptate. După fiecare
şedinţă se întocmeşte un proces-verbal de şedinţă care se semnează de preşedinte şi persoana care la întocmit.
7

Art 1 din Hotărârea BEC nr. 1 /17.09.2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale
constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
8
Art 4 din Hotărârea BEC nr. 1 /17.09.2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale
constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
9
Art 11 din Hotărârea BEC nr. 1 /17.09.2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale
constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
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Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afişează la sediile birourilor şi oficiilor
electorale şi este respectată cu stricteţe, programul fiind între orele 10,00 şi 17,00. În zilele în care
se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, birourile şi oficiile electorale îşi
încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00. În ziua votării, birourile şi oficiile electorale
asigură permanenţa.
Contestaţiile împotriva constituirii, componenţei şi activităţii birourilor electorale ale
secţiilor de votare din străinătate sunt transmise de îndată prin mijloace electronice la biroul
electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara
ţării, prin grija misiunilor diplomatice şi a consulatelor. 10

Cu 3 zile înainte de data alegerilor
Potrivit Programului calendaristic pe data de
6 decembrie 2012
art 20 lit a) şi art 73 alin. (4) Legea nr. 35/2008
Structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date pune la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente. Un
exemplar rămâne la primar, iar celelalte două copii ale listelor electorale permanente sunt puse la
dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare. Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor
pentru consultare şi nu se afişează, iar celălalt exemplar este utilizat în ziua alegerilor 11 .

Cu cel puţin 2 zile înainte de data alegerilor
Cel mai târziu pe data de 7 decembrie 2012
art 36 alin.(4) şi art 41 alin.(4) din Legea nr
35/2008

Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc buletinele de vot de la
preşedintele biroului electoral de circumscripţie. Predarea şi distribuirea buletinelor se fac în
pachete sigilate de câte 100 de bucăţi sau multiplu de 100 de bucăţi, pe bază de proces-verbal. 12
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare preiau de la primari pe bază de procesverbal materialele necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu cel puţin două zile înainte
de data alegerilor. După preluarea buletinelor de vot şi a ştampilelor, preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare asigură păstrarea acestora în deplină siguranţă. 13
Formularele şi celelalte imprimate necesare votării se predau biroului electoral al secţiei de
votare pe bază de borderou de predare-primire, cuprinzând felul şi numărul de exemplare din
fiecare imprimat. 14
10

Art 21 alin (1) din Hotărârea BEC nr. 1 /17.09.2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor şi
oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
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Potrivit art 20 lit a) şi art.73 alin. 4 din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
Art 36 alin (4) din Legea 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
13
Art 41 alin (4) din Legea 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
14
Art 41 alin (5) din Legea 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
12

11

Cu o zi înainte de alegeri pe data de 8 decembrie
Afişarea a două exemplare din buletinele de vot, vizate şi anulate de preşedintele biroului
electoral de circumscripţie, la sediul judecătoriilor şi al fiecărei secţii de votare. 15

Foto: Agerpres

În ajunul zilei alegerilor –
8 decembrie 2012 ora 18,00 16
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie să
fie prezenţi la sediul secţiei de votare, fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea
ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de
propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare.
Preşedintele dispune şi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.

Foto: Agerpres
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Art. 36 alin. (5) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
Art. 41 alin (6) şi (7) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
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ÎN ZIUA ALEGERILOR
9 decembrie 2012
Pregătirile pentru începerea votării
(orele 6,00 – 7,00) 17
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, după caz,
a persoanelor acreditate, verifică:
• urnele;
• listele electorale;
• buletinele de vot;
• ştampilele;
• tuşierele.

Foto: Agerpres

Foto: Agerpres

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare consemnează în procesul-verbal:
• numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente;
• numărul buletinelor de vot separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat;
• numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”.
După încheierea acestei operaţii închide şi sigilează urnele, aplicând ştampila de control a
secţiei de votare.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat:
• să asigure aplicarea ştampilei de control şi pe ultima pagină (albă) a fiecărui buletin
de vot;
• să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii.
Atribuţiile preşedintelui, în această privinţă, se întind şi în afara localului de votare, în
curtea acestuia, la intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice
până la o distanţă de 500 m.
Pentru menţinerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea la
dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar şi de prefect, împreună cu
reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor.
În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi şi de delegaţii şi
observatorii acreditaţi, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare
sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

17

Art 41 alin (8) – alin (12) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare

13

Cine votează la secţia de votare din ţară?
Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde
îşi au domiciliul. 18
De asemenea, pot vota şi alegătorii care fac dovada, pe baza actului de identitate, că
domiciliază în zona arondată secţiei de votare respective şi au fost omişi din copia de pe lista
electorală permanentă. Ei vor fi înscrişi în lista electorală suplimentară de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare. 19
Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi persoanele însărcinate cu
menţinerea ordinii votează la secţia la care îşi desfăşoară activitatea, după înscrierea lor în lista
electorală suplimentară, dacă este cazul, doar dacă domiciliază pe raza acelui colegiu uninominal în
care se află secţia de votare respectivă şi sunt arondaţi, conform domiciliului, în altă secţie de votare
a aceluiaşi colegiu uninominal.
Votează, totodată, alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate şi
persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care sunt în
executarea unei condamnări, dar nu şi-au pierdut drepturile electorale.
Candidaţii pot vota la una dintre secţiile de votare din cadrul colegiului uninominal unde
candidează. 20
Cine votează la secţia de votare din străinătate?
Cetăţenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, îşi exercită
dreptul de vot la una dintre secţiile de votare din acea ţară în care îşi au domiciliul sau reşedinţa. 21
Personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare îşi exercită dreptul de vot la secţia
de votare constituită pe lângă misiunea diplomatică sau oficiul consular la care îşi desfăşoară
activitatea şi este înscris în lista electorală suplimentară de către preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare. Votează pe baza paşaportului diplomatic sau a paşaportului de serviciu. 22
Candidaţii care se prezintă la vot la o secţie de votare din cadrul colegiului uninominal în
care candidează, alta decât aceea unde este arondat potrivit domiciliului.
Cine votează cu urna specială?
Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, care solicită deplasarea urnei
speciale şi fac dovada că domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective.
Persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care sunt în
executarea unei condamnări, dar nu şi-au pierdut drepturile electorale şi care votează prin
intermediul urnei speciale cu condiţia să domicilieze în unitatea administrativ-teritorială pe raza
căreia se află locul de detenţie.

Foto: Agerpres
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Art 8 alin (1) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
Art 42 alin (5) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
20
Art 8 alin (1) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
21
Art 8 alin (2) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
22
Art 8 alin (3) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
19
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Documentele în baza cărora se exercită dreptul la vot
1.

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară:
•
•
•
•

cartea de identitate;
cartea de identitate provizorie;
buletinul de identitate;
carnetul de serviciu militar (pentru elevii din şcolile militare).

2. În cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul simplu cu menţiunea
privind stabilirea domiciliului în străinătate, în cazul cetăţenilor cu reşedinţa în străinătate,
paşaportul simplu sau, în cazul statelor membre ale Uniunii Europene, şi cartea de identitate,
însoţite de orice alt document emis de autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în străinătate;
în cazul membrilor reprezentanţelor diplomatice, paşaportul diplomatic sau de serviciu.

Desfăşurarea votării
(orele 7,00 – 21,00)
Ora 7,00 – Începerea votării 23
Votarea începe la ora 7,00 şi are loc până la ora 21,00, când secţia de votare se închide. Pe
uşa secţiei de votare se afişează orele între care se desfăşoară procesul de votare.
Se permite accesul alegătorilor în sala de vot în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
Fiecare alegător prezintă actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare. Biroul
electoral al secţiei de votare verifică dacă alegătorul este înscris în copia de pe lista electorală
permanentă. Alegătorul semnează în listă la poziţia destinată lui şi după aceea în baza semnăturii
din copia de pe lista electorală permanentă i se încredinţează buletinele de vot şi ştampila pentru
votare.
Alegătorul care refuză să semneze în copia de pe lista electorală permanentă nu poate să îşi
exercite dreptul de vot.
În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare, nu poate semna în copia de pe lista electorală, se face
menţiunea în listă, cu confirmarea, pe bază de semnătură, a unui membru al biroului electoral.
Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila care poartă menţiunea
„VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele şi prenumele candidatului pe care îl
votează.
Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el,
pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau membrilor biroului electoral al
secţiei de votare.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare eliberează numai o singură dată, la
cererea alegătorului, un nou buletin de vot, numai dacă acesta a aplicat greşit ştampila cu menţiunea
„VOTAT” şi nu a introdus buletinul în urnă. El reţine şi anulează buletinul de vot iniţial şi face
menţiunea în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.
23

Art. 42 din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
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După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele, astfel ca pagina netipărită care poartă
ştampila de control să rămână în afară, şi le vor introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.
Îndoirea greşită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia. 24
Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului
electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta. Cetăţenilor care îşi exercită dreptul de vot în baza
cărţii de identitate li se aplică pe aceasta timbrul autocolant cu menţiunea „Votat” şi data
scrutinului. Membrii biroului electoral al secţiei de votare aplică timbrul autocolant pe versoul cărţii
de identitate.
Alegătorii care fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în zona arondată secţiei de
votare respective şi au fost omişi din copia de pe lista electorală permanentă pot vota la acea secţie
de votare doar pe baza actului de identitate, fiind înscrişi în lista electorală suplimentară.

Foto: Agerpres

Foto: Agerpres

Foto: Agerpres

Atenţie!
• Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se
prelungească nejustificat.
• Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă 25 .
• În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi şi de delegaţii şi
observatorii acreditaţi, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de
votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. 26
24
25

Art 42 alin 9 din Legea nr 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
Art. 42 alin. 20 din Legea nr.35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
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• Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale şi persoanelor acreditate să
poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală. 27
• Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau, în lipsa acestuia, locţiitorul este
obligat să primească şi să înregistreze orice sesizare scrisă cu privire la neregulile produse în
timpul procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral ai secţiei de votare,
candidaţi, observatori acreditaţi, reprezentanţi acreditaţi ai presei scrise, radioului şi
televiziunii, români şi străini, sau alegători prezenţi în secţia de votare pentru exercitarea
dreptului de vot. În cazul în care i se înaintează sesizarea în dublu exemplar, preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare, respectiv locţiitorul acestuia va menţiona pe copia care
rămâne la persoana care înaintează sesizarea faptul că a luat cunoştinţă de sesizarea
respectivă şi numărul sub care aceasta este înregistrată. 28
Cum se procedează la votarea cu urna specială? 29
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate trimite urna specială la alegătorii
netransportabili din cauză de boală sau invaliditate numai dacă:
- aceştia au făcut o cerere scrisă în acest sens;
- au anexat copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că sunt
netransportabili;
- domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective;
- este asigurat secretul votului.

Foto: Agerpres

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate trimite urna specială la persoana
privată de libertate cu condiţia ca aceasta să domicilieze în unitatea administrativ-teritorială pe raza
căreia se află locul de detenţie. Solicitarea de trimitere a urnei speciale se scrie personal de către
solicitant şi se depune prin intermediul aparţinătorilor acestuia la secţia de votare unde persoana
lipsită de libertate este arondată conform domiciliului.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare aprobă ca o echipă formată din cel puţin 2
membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării
(ştampilă cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot) la locul unde se află alegătorul.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare întocmeşte un extras de pe copia listei
electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară existentă la secţia respectivă pe care îl
semnează şi îl ştampilează cu ştampila de control a secţiei de votare. Persoanele cuprinse în aceste
extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie. În raza unei secţii de votare se
26

Art. 41 alin. 12 din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
Art 41 alin. 13 din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
28
Art 42 alin. 22 din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
29
Art 42 alin. (22^1)- (22^3) din Legea nr.35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
27
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utilizează o singură urnă specială. Urna specială se poate deplasa numai pe raza teritorială arondată
la respectiva secţie de votare.

Contestarea identităţii unei persoane care se prezintă la vot 30
Candidaţii şi oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la
vot. În acest caz, identitatea se stabileşte de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare prin
orice mijloace legale. În cazul în care contestaţia este întemeiată, preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces
verbal şi va sesiza această situaţie autorităţilor competente.
În ce condiţii se poate suspenda votarea 31 ?
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive
temeinice.
Durata totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră. Suspendarea este anunţată prin afişare
la uşa localului secţiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul ce a declanşat suspendarea.
În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi celelalte documente
şi materiale ale biroului electoral al secţiei de votare vor rămâne sub pază permanentă. În timpul
suspendării nu pot părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului
electoral al secţiei de votare în acelaşi timp.
Candidaţii şi persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligaţi să părăsească sala
de votare în acest timp.

30

Art 42 alin 14 şi 15 Legea nr 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
Art 42 alin. 16, 17, 18 din Legea nr.35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
* Membrii biroului electoral al secţiei de votare care însoţesc urna specială.
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Persoanele care pot asista la votare
În afara membrilor birourilor electorale şi a candidaţilor, la toate operaţiunile din secţiile de
votare, cât şi la toate operaţiunile efectuate de birourile electorale la toate nivelele pot asista:
a) observatori interni acreditaţi; 32
b) reprezentanţi acreditaţi ai unor organizaţii străine;
c) reprezentanţi acreditaţi ai presei scrise, radioului şi televiziunii, români şi străini. 33

Foto: Agerpres

Condiţiile în care se asistă la votare 34

Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile 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 procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă
prezintă actul de acreditare.
Ei nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai
dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi.
Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri
ori candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, ca şi încălcarea în orice
mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către
biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei
respective din secţia de votare.

32

Art 43 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare „Pot fi acreditaţi, ca observatori interni,
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate apărarea democraţiei şi a drepturilor omului,
care sunt legal constituite cu cel puţin 6 luni înainte de data desfăşurării alegerilor şi în ale căror organe de conducere nu se află
niciun membru al vreunui partid politic sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale. Persoanele desemnate de
aceste organizaţii ca observatori nu pot fi membri ai vreunui partid politic sau ai vreunei organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei
minorităţi naţionale care participă în alegeri. Pot fi acreditate, ca observatori interni, doar persoanele propuse de către acele
organizaţii neguvernamentale în privinţa cărora Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte că îndeplinesc prevederile alin. (2).
Acreditarea observatorilor interni se face de către birourile electorale de circumscripţie.”
33
Art 43 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare „Acreditarea reprezentanţilor presei scrise,
radioului şi televiziunilor din România se face de către Autoritatea Electorală Permanentă. Contestaţia privind acreditarea sau
respingerea solicitării de acreditare se soluţionează de Curtea de Apel Bucureşti în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea
dată este definitivă şi irevocabilă. Acreditarea reprezentanţilor presei, radioului şi posturilor de televiziune străine, precum şi a
reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale cu activitate în domeniul democraţiei şi al drepturilor omului care solicită acest lucru se
face de către Autoritatea Electorală Permanentă, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.
34
Art 43 alin 7 din Legea nr 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare
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Ora 21,00 - Închiderea votării
La ora 21,00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi
dispune închiderea secţiei de votare.
Persoanelor existente la ora 21,00 în sala în care se află secţia de votare li se va permite să
îşi exercite dreptul de vot.
Atenţie!
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare informează biroul sau oficiul electoral
care funcţionează la nivelul imediat superior cu privire la decizia de prelungire a duratei votării
precum şi cu privire la închiderea secţiei atunci când perioada de prelungire se termină, în
momentul în care la ora 21,00 în sala unde se votează mai sunt persoane care aşteaptă să îşi
exercite dreptul de vot.
După închiderea votării
Atenţie!
La toate operaţiunile ce ţin de numărarea voturilor participă membrii birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi pot asista candidaţii şi persoanele acreditate.
Operaţiunile care se realizează înainte de deschiderea urnelor
După încheierea votării, preşedintele, în prezenţa membrilor biroului electoral al secţiei de
votare, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate.
Se consemnează distinct, în procesele-verbale pentru fiecare tip de alegere, numărul
buletinelor de vot anulate.
Se numără toţi alegătorii din listele electorale permanente şi suplimentare care au participat
la vot şi se consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale. Se
îndosariază listele electorale suplimentare în ordinea întocmirii lor.
Pentru fiecare tip de alegere se adună buletinele de vot utilizate aşa cum rezultă din listele
de alegători 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, luând 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
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 procesulverbal de la urna anterioară. Preşedintele va citi, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin,
numele şi prenumele candidatului votat şi va arăta buletinul de vot celor prezenţi.
Pe formularul tipizat elaborat de Autoritatea Electorală Permanentă, unul dintre membrii
biroului electoral asistat de cel puţin încă un membru al acestuia consemnează opţiunea ce rezultă
prin citirea fiecărui buletin de vot.
Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în formular este aşezat de către preşedinte, ajutat de
ceilalţi membri ai biroului electoral, într-un pachet separat pentru fiecare partid politic, alianţă
politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidat
independent.
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Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, cât şi pentru cele contestate se fac pachete
separate.
Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila de control a biroului electoral al secţiei
de votare, buletinele de vot cu alt model decât cel legal aprobat sau la care ştampila este aplicată pe
mai multe patrulatere sau în afara acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor
valabil exprimate.
În cazul buletinelor de vot pentru care există opinii diferite privind valabilitatea votului,
acesta va fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul în funcţie de părerea majorităţii membrilor
biroului electoral al secţiei de votare.
Sunt voturi albe buletinele care nu au aplicată ştampila „VOTAT”. Aceste buletine nu intră
în calculul voturilor valabil exprimate.
Buletinul de vot introdus în cealaltă urnă decât cea corespunzătoare tipului de alegere
este luat în calcul dacă votul este valabil exprimat.
Rezultatul se consemnează în câte un tabel separat şi se încheie în, două exemplare
originale, câte un proces-verbal.

Foto: Agerpres

Foto: Agerpres

Foto: Agerpres

Procesul-verbal cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secţia de votare, cu
respectarea formulei:
pct. a = pct. a1 + pct. a2
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a1) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală permanentă, cu
respectarea formulei:
pct. a1 >/= pct. b1;
a2) numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale suplimentare, cu respectarea
formulei:
pct. a2 >/= pct. b2;
b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale
existente în secţia de votare, cu respectarea formulei:
pct. b = pct. b1 + pct. b2
b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe lista
electorală permanentă;
b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în lista electorală
suplimentară;
c) numărul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei:
pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g;
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:
pct. e </= [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h;
f) numărul voturilor nule;
g) numărul voturilor albe;
h) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat;
i) numărul voturilor contestate;
j) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor,
precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie;
k) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.
Procesele-verbale se semnează de preşedinte, locţiitorul acestuia, precum şi de membrii
biroului electoral al secţiei de votare şi au ştampila de control a secţiei.
Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu influenţează
asupra valabilităţii procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au împiedicat
semnarea.
Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare are dreptul de a obţine o copie a
procesului-verbal, semnată de către preşedintele secţiei de votare sau de către locţiitorul acestuia,
după caz, şi de către ceilalţi membri ai biroului.
În timpul operaţiunilor de votare şi de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări şi
contestaţii cu privire la aceste operaţiuni. Acestea se soluţionează pe loc de către preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare.
Contestaţiile se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. Ele se
formulează în scris în două exemplare, din care unul semnat şi ştampilat de preşedinte rămâne la
contestator.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare hotărăşte, de îndată, asupra contestaţiilor
a căror rezolvare nu suferă întârziere.
Separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat se întocmeşte câte un dosar care cuprinde:
procesul-verbal, în două exemplare originale, contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale
biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, formularele tipizate
care au fost folosite la calculul rezultatelor, precum şi listele electorale utilizate în cadrul secţiei de
votare, îndosariate pe tipuri de liste. Dosarele, sigilate şi ştampilate, însoţite de listele electorale
utilizate la secţia de votare respectivă se înaintează biroului electoral de circumscripţie, respectiv
oficiului electoral, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării, de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare, cu pază militară şi însoţit, la cerere, de reprezentanţii partidelor
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politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale din biroul electoral al secţiei de votare, candidaţii sau persoanele acreditate.
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor preda dosarele întocmite la:
a) sediul circumscripţiilor electorale, în cazul secţiilor de votare organizate pe teritoriul judeţelor;
b) sediul oficiului electoral de sector pe raza căruia şi-au desfăşurat activitatea, în cazul secţiilor
de votare organizate în municipiul Bucureşti;
c) sediul misiunilor diplomatice şi al consulatelor României din ţara în care au fost organizate.
Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în
străinătate, însoţite de contestaţii, vor fi transmise prin mijloace electronice la biroul electoral al
circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prin grija
misiunilor diplomatice şi a consulatelor, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea
datelor din aceste procese-verbale va fi confirmată telefonic de către preşedintele sau locţiitorul
biroului electoral de circumscripţie, care va contrasemna şi ştampila documentele primite.
Procesele-verbale contrasemnate vor intra în centralizarea rezultatelor votării. Documentele
întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate vor fi transmise în
ţară şi predate, prin grija Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral al circumscripţiei
electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, iar în cazul în care acesta
şi-a încetat activitatea, Tribunalului Bucureşti.
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SEMNIFICAŢIA UNOR TERMENI ŞI EXPRESII DIN LEGEA ELECTORALĂ
Afiş electoral –

apel, declaraţie, fotografie şi alt material sub formă tipărită, utilizat în campania
electorală de competitorii electorali în scop de informare şi propagandă electorală.

Alegeri parlamentare - alegeri pentru desemnarea membrilor Camerei Deputaţilor şi Senatului ale
Parlamentului României.
Alegător - orice cetăţean al României cu drept de vot şi care a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua
alegerilor inclusiv.
Alianţă electorală – asociere la nivel naţional între partide politice şi/sau alianţe politice şi/sau
organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în scopul
participării la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, înregistrată la
Biroul Electoral Central.
Alianţă politică – asociere între partide politice pe baza unui protocol de asociere înregistrat la
Tribunalul Bucureşti, potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu completările
ulterioare.
Act de identitate – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate;
în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul simplu cu
menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate, în cazul cetăţenilor cu
reşedinţa în străinătate, paşaportul simplu sau, în cazul statelor membre ale
Uniunii Europene, şi cartea de identitate, însoţite de orice alt document emis
de autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în străinătate; în cazul
membrilor reprezentanţelor diplomatice, paşaportul diplomatic sau de serviciu;
în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.
Birou electoral –

organism care se constituie pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor la
nivel naţional, la nivel de circumscripţie electorală şi la nivel de secţie de votare.
Este alcătuit numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidaţii în alegeri, soţul/soţia,
rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai
birourilor electorale. În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor
electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi
imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie.
Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală,
după caz.

Birou electoral
de circumscripţie – se constituie la nivelul fiecăreia dintre cele 43 de circumscripţii electorale şi este
format din 3 judecători, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din
cel mult 9 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care
participă la alegeri, în circumscripţia electorală respectivă.
Biroul electoral de circumscripţie pentru circumscripţia electorală
pentru cetăţenii cu domiciliul în afara României are sediul în municipiul Bucureşti.
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Circumscripţie
electorală -

unitate administrativ-teritorială - judeţ sau municipiul Bucureşti – ori circumscripţia
electorală pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în care se
organizează alegeri şi la nivelul căreia se atribuie mandate, în funcţie de rezultatele
alegerilor.
La nivelul ţării sunt constituite 43 de circumscripţii electorale, astfel: în cele 41 de
judeţe, una în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie separată pentru românii cu
domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.

Colegiu uninominal – subunitate a unei circumscripţii electorale, în care este atribuit un singur
mandat.
Contestaţie – cale de atac prin care orice parte interesată – cetăţeni, candidaţi, competitori
electorali – solicită birourilor electorale abilitate sau instanţelor judecătoreşti
competente respectarea prevederilor legale.
În cazul în care pentru soluţionarea unei contestaţii sunt necesare verificări de
fapt, acestea se efectuează în prezenţa unui judecător din Biroul Electoral Central.
Asemenea verificări nu se pot face în ziua alegerilor.
Copia de pe listele
electorale permanente – se predă de către primar, în două exemplare, pe bază de proces-verbal,
preşedintelui biroului electoral al fiecărei secţii de votare, cu 3 zile înainte de
data alegerilor. Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare
şi un exemplar este utilizat în ziua alegerilor. Înscrierea cu bună ştiinţă în copia
de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu sunt înscrise în lista
electorală constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3
ani. Tentativa se pedepseşte.
Coeficient electoral naţional – rezultatul împărţirii numărului total de voturi valabil exprimate la nivel
naţional pentru alegerea Camerei Deputaţilor la numărul de colegii uninominale
constituite la nivel naţional pentru alegerea Camerei Deputaţilor.
Competitori electorali – partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile legal
constituite ale cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentate în
Consiliul Minorităţilor Naţionale, care înaintează propuneri de candidatură,
precum şi candidaţii independenţi.
Desemnarea candidaţilor - procedură de adoptare de către partide politice, alianţe politice, alianţe
electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a
deciziilor cu privire la propunerile de candidaturi.
Domiciliu – adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa principală şi care este înscrisă în
actul de identitate.
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Fraudă electorală - orice acţiune ilegală care are loc înaintea, în timpul sau după încheierea votării
ori în timpul numărării voturilor şi încheierii proceselor-verbale şi care are ca
rezultat denaturarea voinţei alegătorilor şi crearea de avantaje concretizate prin
mandate în plus pentru un competitor electoral.
Ineligibilitate - situaţie, prevăzută în Constituţia României, republicată, în care o persoană nu poate fi
deputat sau senator.
Întâmpinare – cale de atac prin care orice parte interesată – cetăţeni, candidaţi, competitori electorali –
solicită unei autorităţi publice sau unui birou electoral care a emis actul atacat respectarea
prevederilor legale.

Listă electorală – listă ce cuprinde alegătorii care îşi exercită dreptul de vot în cadrul unei secţii de
votare. Listele electorale sunt permanente şi suplimentare.
Se întocmesc şi se fac publice până cel târziu cu 45 de zile înaintea zilei alegerilor.
—————————————————————————————————————————
Liste electorale
permanente - se întocmesc pe localităţi şi îi cuprind pe toţi cetăţenii cu drept de vot care
domiciliază în localitatea pentru care ele au fost întocmite. Listele electorale
permanente se întocmesc la comune, pe sate şi, după caz, străzi, iar la oraşe,
municipii şi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor pe străzi şi,
după caz, blocuri. Cuprind, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii,
numele şi prenumele, domiciliul acestora, codul numeric personal, seria şi numărul
actului de identitate, numărul circumscripţiei electorale pentru fiecare tip de scrutin
sau, după caz, al colegiului uninominal şi numărul secţiei de votare.

Lista electorală
suplimentară -

cuprinde persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că domiciliază
pe raza secţiei de votare respective, însă au fost omise din copia de pe lista
electorală permanentă.
Persoanele respective sunt trecute pe listele electorale suplimentare
de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în momentul
în care se prezintă la vot.

Oficiu electoral – organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, fără a
avea atribuţia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel, însă având rolul
de a contribui la buna organizare şi desfăşurare a alegerilor din Circumscripţia
Electorală Bucureşti, inclusiv prin totalizarea rezultatului alegerilor la nivel de sector.
Este alcătuit dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, un reprezentant al
Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 7 membri, reprezentanţi ai
partidelor politice, alianţelor politice, ai alianţelor electorale şi ai organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în municipiul
Bucureşti.
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Observator intern – reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale legal constituite, care are ca
obiect principal de activitate apărarea democraţiei şi a drepturilor omului, acreditat
pentru a observa procesul electoral de către autoritatea competentă. Respectivul
reprezentant nu poate fi membru al unui partid politic.
Observator internaţional – reprezentant al unei organizaţii sau instituţii străine acreditat pentru a
observa procesul electoral de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Partide politice parlamentare – partide politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale
Parlamentului.
Perioadă electorală – intervalul de timp care începe la data aducerii la cunoştinţă publică a zilei
alegerilor şi se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea
I, a rezultatului scrutinului. Perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre
data aducerii la cunoştinţă publică a zilei alegerilor şi data începerii campaniei
electorale, campania electorală, desfăşurarea efectivă a votării, numărarea şi
centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor şi
publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Propunere de candidatură – act de înscriere în competiţia electorală a persoanei care doreşte să
concureze în alegeri pentru câştigarea unui mandat, în condiţiile în care este
propusă şi susţinută de un competitor electoral sau se autopropune şi este
susţinută de un anumit număr de alegători, în conformitate cu prevederile
prezentului titlu.
Prag electoral – procentajul minim din voturile valabil exprimate separat pentru Camera Deputaţilor şi
Senat, sau numărul minim de colegii uninominale în care se situează pe primul loc în
ordinea numărului de voturi valabil exprimate, pentru un partid politic, alianţă politică
sau electorală, necesar pentru a intra în procesul de distribuire a mandatelor.
Reşedinţă - adresa la care persoana fizică declară că are locuinţă secundară, alta decât cea de
domiciliu şi care este menţionată în actul de identitate.
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Contravenţiile potrivit Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului cu modificările şi completările ulterioare
NR.
CRT
1

SANCŢIUNI
(Amendă)
ART 50 lit.(a) Înscrierea, cu bună- 4.500 - 10.000 lei
ştiinţă, a unui alegător în mai multe
liste electorale ale localităţii de
domiciliu, înscrierea
în
listele
electorale a unor persoane fictive ori
care nu au drept de vot.

2

ART 50 lit a^1) Păstrarea registrelor
cu listele electorale permanente în
condiţii necorespunzătoare.
ART 50 lit a^2) Neefectuarea la
termen a comunicărilor prevăzute de
lege şi neoperarea acestora în listele
electorale permanente.
ART 50 lit a^3) Efectuarea de
operaţiuni
în
listele
electorale
permanente
de
către
persoane
neautorizate.
ART 50 lit. a^4) Necomunicarea către
judecătorii a modificărilor operate în
exemplarul
listei
electorale
permanente existente la primărie.
ART 50 lit (b) Semnarea listei de
susţinători cu încălcarea dispoziţiilor
legii.

3

4

5

6

7

8

9

CONTRAVENŢII

1.000 - 2.500 lei
1.000 - 2.500 lei

CINE CONSTATĂ
Preşedintele
biroului
electoral de circumscripţie,
împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii
Electorale
Permanente
Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii
Electorale
Permanente
Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii
Electorale
Permanente

1.000 - 2.500 lei

Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii
Electorale
Permanente

1.000 - 2.500 lei

Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii
Electorale
Permanente

1.500 - 4.500 lei

Preşedintele
Biroului
Electoral
Central,
împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii
Electorale
Permanente
Preşedintele
Biroului
Electoral Central

ART 50 lit (c) Încălcarea dispoziţiilor 1.000 - 2.500 lei
referitoare la afişarea propunerilor de
candidaturi sau la folosirea semnelor
electorale.
ART 50 lit (e) Neluarea, de către 4.500 - 10.000 lei
organizatori, a măsurilor necesare
desfăşurării normale a adunărilor
electorale, precum şi distribuirea şi
consumarea de băuturi alcoolice în
timpul acestor adunări.
ART 50 lit (f) Distrugerea, 1.000 - 2.500 lei
deteriorarea, murdărirea, acoperirea
prin scriere sau în orice mod a listelor
electorale, a platformelor-program
afişate sau a oricăror alte afişe ori
anunţuri de propagandă electorală
tipărite.
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Poliţiştii

Poliţiştii,
preşedintele
biroului
electoral
de
circumscripţie

10

ART 50 lit (g) Nerespectarea 1.000 - 2.500 lei
dispoziţiilor - art. 39: “(1) Primarii
sunt obligaţi ca după expirarea
termenului
de
depunere
a
candidaturilor, dar până la începerea
campaniei electorale să stabilească şi
să asigure prin dispoziţie locuri
speciale pentru afişajul electoral,
ţinând
seama
de
numărul
competitorilor electorali care participă
la alegeri. Dispoziţia primarului se
aduce la cunoştinţă publică prin afişare
la sediul primăriei.
(2) Locurile speciale pentru afişaj
trebuie să fie stabilite în locuri publice
frecventate de cetăţeni, astfel încât
competitorii electorali să le poată
folosi fără stânjenirea circulaţiei pe
drumurile publice şi a celorlalte
activităţi din localităţile respective. În
prealabil, primarii sunt obligaţi să
asigure înlăturarea din spaţiul public a
oricăror materiale de propagandă
electorală rămase de la campaniile
electorale precedente.
(3) Utilizarea locurilor speciale
pentru afişaj electoral este permisă
numai pentru partidele politice,
alianţele politice, alianţele electorale,
organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, candidaţii
independenţi care participă la alegeri
în condiţiile prezentului titlu.
(4) Este interzisă utilizarea de către
partidul politic, alianţa politică, alianţa
electorală, organizaţia cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care
participă
la
alegeri
conform
prezentului titlu ori candidatul
independent a locurilor speciale pentru
afişaj electoral astfel încât să
împiedice folosirea acestora de către
un alt partid politic, alianţă politică,
alianţă electorală, organizaţie a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale care participă la alegeri ori
alt candidat independent.
(5) În alte locuri decât cele stabilite
potrivit alin. (2), afişajul electoral este
permis numai cu acordul proprietarilor
sau, după caz, al deţinătorilor.
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Poliţiştii

11

12

13

(6) Pe un panou electoral fiecare
partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând unei minorităţi naţionale
care participă la alegeri conform
prezentului
titlu
ori
candidat
independent poate aplica un singur afiş
electoral. Un afiş electoral amplasat în
locurile prevăzute la alin. (1) nu poate
depăşi dimensiunile de 500 mm o
latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel
prin care se convoacă o reuniune
electorală, 400 mm o latură şi 250 mm
cealaltă latură.
(7) Sunt interzise afişele electorale
care
combină
culorile
într-o
succesiune care reproduce drapelul
României sau al altui stat.
(8)
Poliţia,
inclusiv
poliţia
comunitară, este obligată să asigure
integritatea panourilor şi a afişelor
electorale.”
ART 50 lit (h) Acceptarea de către un 1.000 - 2.500 lei
cetăţean a candidaturii în mai multe
colegii uninominale sau atât pentru
Camera Deputaţilor, cât şi pentru
Senat, cu excepţia candidaturilor
propuse de organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale.
ART 50 lit (h^1) Nerespectarea 1.000 - 2.500 lei
deciziilor şi hotărârilor birourilor şi
oficiilor electorale.

ART

50

lit

(h^2) Nerespectarea 1.000 - 2.500 lei
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Preşedintele
Biroului
Electoral
Central,
preşedintele
biroului
electoral de circumscripţie

Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii
Electorale
Permanente, în cazul în care
fapta este săvârşită de
autorităţi ale administraţiei
publice centrale sau locale;
preşedintele
biroului
electoral, în cazul în care
fapta este săvârşită de către
membrii biroului electoral,
ori preşedintele biroului
electoral ierarhic superior,
în cazul săvârşirii faptei de
către preşedinţii birourilor
electorale
ierarhic
inferioare; poliţiştii, în cazul
în care fapta este săvârşită
de alte persoane fizice sau
juridice decât cele prevăzute
mai sus;
Împuterniciţii preşedintelui

dispoziţiilor - art. 18
14

15

ART 50 lit (h^3) Nerespectarea 1.000 - 2.500 lei
dispoziţiilor art. 37 alin. (3): „Este
interzisă organizarea acţiunilor de
campanie electorală în unităţile
militare şi ale art. 38 alin. (1)Partidele politice, alianţele politice,
alianţele
electorale,
organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale care participă la alegeri
conform prezentului titlu şi candidaţii
independenţi au acces gratuit la
serviciile publice de radio şi
televiziune proporţional cu numărul de
candidaturi propuse şi rămase
definitive. Fiecare societate publică de
radio şi televiziune va lua în
considerare numărul de candidaturi
propuse de fiecare competitor electoral
în aria geografică acoperită de postul
respectiv de radio sau televiziune, (3) Posturile private de radio şi televiziune
vor practica acelaşi tarif pe emisiune şi
pe unitate de timp pentru toţi
competitorii electorali care participă în
alegeri, conform prezentului titlu, iar
timpii de antenă oferiţi competitorilor
electorali trebuie să fie proporţionali
cu cei practicaţi de posturile publice şi
(4) - Este interzisă introducerea
spoturilor publicitare electorale în alte
emisiuni decât cele electorale.”
ART 50 lit (h^4) Nerespectarea 4.500 - 10.000 lei
dispoziţiilor art. 38^1(1) În
perioada
electorală,
în
cazul
prezentării de sondaje de opinie cu
conţinut electoral, acestea trebuie
însoţite de următoarele informaţii:
a) denumirea instituţiei care a
realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care
a fost efectuat sondajul şi metodologia
utilizată;
c) dimensiunea eşantionului şi
marja maximă de eroare;
d) cine a solicitat şi cine a plătit
efectuarea sondajului.
(2) Televotul sau anchetele făcute
pe stradă în rândul electoratului nu
trebuie să fie prezentate ca
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Autorităţii
Electorale
Permanente
Consiliul
Naţional
al
Audiovizualului, care se
autosesizează sau poate fi
sesizat de către cei interesaţi

Împuterniciţii preşedintelui
Autorităţii
Electorale
Permanente, în cazul în care
fapta este comisă de
altcineva
decât
de
radiodifuzori,
Consiliul
Naţional al Audiovizualului,
care se autosesizează sau
poate fi sesizat de către cei
interesaţi în cazul în care
aceasta este comisă de
radiodifuzori.

16

17

18

19

20

21

reprezentative pentru opinia publică
sau pentru un anumit grup social ori
etnic.
(3) Cu 48 de ore înainte de ziua
votării este interzisă prezentarea de
sondaje de opinie, televoturi sau
anchete făcute pe stradă.
ART 50 lit (i) Refuzul de a se permite 4.500 - 10.000 lei
alegătorului, care face dovada faptului
că are dreptul, să voteze în secţia de
votare la care se prezintă pentru
exercitarea dreptului de vot, în
condiţiile prezentului titlu.

ART 50 lit (j) Refuzul de a permite 4.500 - 10.000 lei
accesul în secţia de votare al
candidaţilor sau al persoanelor
acreditate să asiste la desfăşurarea
operaţiunilor electorale.
ART 50 lit (k) Refuzul de a se primi şi 1.000 - 2.500 lei
înregistra o sesizare scrisă înaintată în
conformitate
cu
prevederile
prezentului titlu.

ART 50 lit (l) Refuzul de a se 1.500 - 4.500 lei
conforma dispoziţiilor preşedintelui
biroului electoral al secţiei de votare
cu privire la asigurarea ordinii în
localul de vot şi în împrejurimi.
ART 50 lit (m) Refuzul nejustificat de 4.500 - 10.000 lei
a înmâna buletinul de vot şi ştampila
de votare alegătorului care a semnat în
lista electorală, înmânarea buletinului
de vot unui alegător care nu prezintă
actul de identitate ori care refuză să
semneze pentru primirea acestora în
lista electorală în care este înscris.
ART 50 lit (m^1) Neaplicarea pe actul 4.500 - 10.000 lei
de identitate a ştampilei cu menţiunea
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Poliţiştii,
preşedintele
biroului electoral, în cazul
săvârşirii contravenţiilor de
către membrii acestui birou,
ori preşedintele biroului
electoral ierarhic superior,
în
cazul
săvârşirii
contravenţiilor de către
preşedinţii
birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii
acestora
Poliţiştii

Preşedintele
biroului
electoral, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către
membrii
acestuia,
ori
preşedintele
biroului
electoral ierarhic superior,
în
cazul
săvârşirii
contravenţiilor de către
preşedinţii
birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii
acestora
Poliţiştii

Poliţiştii

Preşedintele
biroului
electoral, în cazul săvârşirii

„VOTAT” sau a timbrului autocolant,
de către membrii biroului electoral al
secţiei de votare.

23

24

ART 50 lit (n) Întocmirea, de către 4.500 - 10.000 lei
birourile electorale ale secţiilor de
votare, a proceselor-verbale cu
încălcarea dispoziţiilor prezentului
titlu.
ART 50 lit (o) Continuarea 1.000 - 2.500 lei
propagandei electorale după încheierea
acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua
votării, a alegătorilor la sediul secţiilor
de votare să voteze sau să nu voteze
un anumit partid politic, alianţă
politică, alianţă electorală, organizaţie
a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi
naţionale sau un candidat independent.

25

ART 50 lit (p) Purtarea, pe durata 1.500 - 4.500 lei
votării, de către membrii birourilor
secţiilor de votare sau de către
persoanele acreditate, de ecusoane,
insigne sau alte însemne de
propagandă electorală.

26

ART 50 lit (q) Încălcarea, de către 1.000 - 2.500 lei
membrii birourilor electorale, a
obligaţiei de a participa la activitatea
acestor birouri.
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contravenţiilor de către
membrii
acestuia,
ori
preşedintele
biroului
electoral ierarhic superior,
în
cazul
săvârşirii
contravenţiilor de către
preşedinţii
birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii
acestora
Preşedintele
biroului
electoral de circumscripţie

Poliţiştii,
preşedintele
biroului
electoral
de
circumscripţie, Preşedintele
biroului electoral, în cazul
săvârşirii contravenţiilor de
către membrii acestui birou,
ori preşedintele biroului
electoral ierarhic superior,
în
cazul
săvârşirii
contravenţiilor de către
preşedinţii
birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii
acestora.
Preşedintele
biroului
electoral de circumscripţie,
preşedintele
biroului
electoral, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către
membrii
acestuia,
ori
preşedintele
biroului
electoral ierarhic superior,
în
cazul
săvârşirii
contravenţiilor de către
preşedinţii
birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii
acestora.
Preşedintele
biroului
electoral de circumscripţie,
Preşedintele
biroului
electoral, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către
membrii
acestuia,
ori
preşedintele
biroului
electoral ierarhic superior,
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ART 50 lit (r) Refuzul preşedintelui 1.000 - 2.500 lei
biroului electoral sau al locţiitorului
acestuia de a elibera o copie certificată
de pe procesul-verbal persoanelor
îndreptăţite
potrivit
prevederilor
prezentei legi.

în
cazul
săvârşirii
contravenţiilor de către
preşedinţii
birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii
acestora.
Preşedintele
biroului
electoral, în cazul săvârşirii
contravenţiilor de către
membrii
acestuia,
ori
preşedintele
biroului
electoral ierarhic superior,
în
cazul
săvârşirii
contravenţiilor de către
preşedinţii
birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locţiitorii
acestora

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesulverbal.
Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Foto: Agerpres
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Infracţiunile potrivit Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului cu
modificările şi completările ulterioare
NR.
CRT.
1
2

3

4

5

6

7
8

9

INFRACŢIUNI
Art. 52 alin. (1) Împiedicarea prin orice
mijloace a liberului exerciţiu al dreptului
de vot sau de a fi ales.
Art. 53 alin.(1) Înscrierea, cu bunăştiinţă, în copia de pe lista electorală
permanentă a unor persoane care nu sunt
înscrise în lista electorală.
Art. 54 alin.(1) Violarea, prin orice
mijloace, a secretului votului de către
membrii biroului electoral al secţiei de
votare ori de către alte persoane.
Art. 55 alin.(1) Promisiunea, oferirea sau
darea de bani, bunuri ori de alte foloase
în scopul determinării alegătorului să
voteze sau să nu voteze un anumit
competitor electoral ori un anumit
candidat, precum şi primirea acestora de
către alegător, în acelaşi scop.
Art. 55 alin.(3) Nu intră în categoria
bunurilor prevăzute la alin. (1) bunurile
cu valoare simbolică, inscripţionate cu
însemnele partidului respectiv.
Art. 56 alin.(1) Fapta unei persoane de a
vota fără a avea drept de vot ori de a vota
de două sau mai multe ori în ziua
alegerilor.
Art. 58 alin.(1)
Atacul prin orice
mijloace asupra localului secţiei de
votare, furtul urnei sau al documentelor
electorale.
Art. 59 alin.(1) Deschiderea urnelor
înainte de ora stabilită pentru închiderea
votării.
ART. 60 Introducerea în uz şi folosirea
unui program de calculator cu vicii
aparente sau ascunse, care alterează
înregistrarea rezultatelor obţinute în
secţiile de votare, totalizează cu erori sau
duce la repartizarea mandatelor în afara
prevederilor prezentului titlu.
ART. 61 Introducerea de date, informaţii
sau proceduri care duc la alterarea
sistemului informaţional naţional.
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SE PEDEPSEŞTE CU
ÎNCHISOARE
6 luni – 5 ani şi
interzicerea unor drepturi

Tentativa se
pedepseşte
DA

6 luni - 5 ani

DA

6 luni - 3 ani

DA

6 luni - 5 ani

DA

6 luni - 5 ani

DA

2 - 7 ani, dacă fapta nu
constituie o infracţiune
mai gravă

DA

6 luni – 3 ani

DA

2 - 7 ani

NU

2 - 7 ani

NU

