Autoritatea Electorală Permanentă
PROIECT

LEGE PRIVIND CODUL ELECTORAL

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I. Dispoziţii Generale
Obiectul de reglementare
Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul juridic general al organizării şi desfăşurării alegerilor şi
referendumului.
Definiţii
Art. 2. - În sensul prezentei legi prin termenii de mai jos se înţeleg următoarele:
a)
afiş electoral - material tipărit utilizat în perioada electorală, care îndeamnă alegătorii să voteze o
formaţiune politică, un competitor electoral sau un candidat independent, respectiv să voteze pentru aprobarea
sau respingerea problemei care face obiectul referendumului;
b)
alegător – alegător român sau alegător comunitar;
c)
alegător comunitar – cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, cu
domiciliul sau reşedinţa în România, care are drept de vot pentru autorităţile administraţiei publice locale sau
pentru membrii din România în Parlamentul European, după caz;
d)
alegător român - cetăţean român care are drept de vot;
e)
alegeri – modalitate de desemnare prin vot universal, liber, egal, secret şi direct a deputaţilor,
senatorilor, Preşedintelui României, membrilor din România în Parlamentul European, primarilor, consilierilor
locali şi judeţeni, precum şi a preşedinţilor consiliilor judeţene;
f)
alegeri anticipate - alegeri organizate în cazul dizolvării Parlamentului sau al încetării înainte de
termen a mandatului Preşedintelui României;
g)
alegeri generale – alegeri organizate ca urmare a ajungerii la termen a mandatului Parlamentului
României, al Preşedintelui României, al Parlamentului European sau al autorităţilor administraţiei publice locale
alese;
h)
alegeri locale – alegeri generale pentru primari, consilii locale, consilii judeţene şi preşedinţii
consiliilor judeţene;
i)
alegeri parţiale – alegeri pentru deputaţi sau senatori, respectiv alegeri pentru primari, consilii
locale, consilii judeţeni sau preşedinţi ai consiliilor judeţene, care au loc în timpul mandatului Parlamentului,
respectiv al autorităţilor administraţiei publice locale alese;
j)
alianţă politică – asociere între două sau mai multe formaţiuni politice, prevăzută de Legea
partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
k)
alianţă electorală – asociere între două sau mai multe formaţiuni politice cu scopul de a participa
la un singur scrutin;
l)
campanie electorală - perioadă în care formaţiunile politice, competitorii electorali şi candidaţii
independenţi desfăşoară activităţi de propagandă electorală;
m)
campanie pentru referendum - perioadă în care formaţiunile politice şi cetăţenii desfăşoară
activităţi de propagandă în favoarea aprobării sau respingerii problemei care face obiectul referendumului;
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n)
candidat – persoană a cărei candidatură este propusă de formaţiunea politică al cărui membru
este şi care a fost declarată definitivă în condiţiile prezentei legi;
o)
candidat independent - persoană fără apartenenţă politică a cărei candidatură nu este propusă de
nici o formaţiune politică şi care a fost declarată definitivă în condiţiile prezentei legi;
p)
circumscripţie electorală – delimitare teritorială, la nivelul căreia se atribuie mandate;
q)
colegiu uninominal - subunitate a unei circumscripţii electorale, în care este atribuit un singur
mandat de senator sau de deputat;
r)
competitor electoral - partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentată în Consiliul Minorităţilor Naţionale, ale cărui propuneri de
candidaţi au fost declarate definitive, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;
s)
contencios electoral – activitate de soluţionare de către birourile electorale sau instanţele de
judecată a cererilor, plângerilor, contestaţiilor şi recursurilor privind procesul electoral, prevăzute de prezenta
lege;
t)
data votării – ziua stabilită pentru desfăşurarea alegerilor sau referendumului, după caz;
u)
domiciliu - adresa la care alegătorul are locuinţa principală, dovedită în condiţiile prezentei legi;
v)
formaţiune politică – partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor
aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentată în Consiliul Minorităţilor Naţionale;
w)
fraudă electorală - orice acţiune sau inacţiune prevăzută de prezenta lege care are loc în ziua
votării, înaintea, în timpul sau după încheierea votării ori în timpul numărării voturilor şi încheierii proceselorverbale şi care este de natură să modifice atribuirea mandatelor sau rezultatul referendumului;
x)
listă electorală - listă ce cuprinde toţi alegătorii care îşi exercită dreptul de vot în cadrul unei
secţii de votare;
y)
listă de susţinători - listă cuprinzând unele date personale şi semnăturile alegătorilor care susţin
un candidat sau o listă de candidaţi;
z)
minoritate naţională - acea etnie care este reprezentată în Consiliul Minorităţilor Naţionale;
aa)
observator intern - reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale din România, acreditat de
către biroul electoral competent pentru a observa procesul electoral;
bb)
operator de calculator – persoană care îşi desfăşoară activitatea în localul de vot şi operează
înregistrări în sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi
în sistemul informatic de centralizare a rezultatelor votării;
cc)
observator internaţional - reprezentant al unei organizaţii sau instituţii străine acreditat de către
Autoritatea Electorală Permanentă pentru a observa procesul electoral;
dd)
partide politice parlamentare - partide politice, alianţe politice şi organizaţii ale cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului
României;
ee)
prag electoral - procent minim din totalul voturilor valabil exprimate, necesar pentru a obţine
mandate;
ff)
prag electoral alternativ - numărul minim de colegii uninominale în care un competitor electoral
se situează pe primul loc în ordinea numărului de voturi valabil exprimate, necesar pentru a obţine mandate;
gg)
reşedinţă - adresa la care alegătorul român sau alegătorul comunitar are locuinţa secundară, alta
decât cea de domiciliu, dovedită în condiţiile prezentei legi;
hh)
stat membru de origine – statul a cărui cetăţenie o deţine cetăţeanul statului membru al Uniunii
Europene, altul decât România;
ii)
stat membru de reşedinţă – statul în care cetăţeanul român sau cetăţeanul altui stat membru al
Uniunii Europene are domiciliul sau reşedinţa;
jj)
ştampile electorale – ştampile utilizate de birourile electorale pentru atestarea caracterului oficial
al actelor adoptate şi ştampila cu menţiunea „VOTAT” utilizată de votanţi pentru exprimarea opţiunii politice;
kk)
zona de protecţie a secţiei de votare – rază de 100 de metri în jurul clădirii în care se află localul
de vot.
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Principii
Art. 3. - Alegerile şi referendumul sunt organizate şi se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:
a)
principiul universalităţii;
b)
principiul libertăţii;
c)
principiul egalităţii;
d)
principiul corectitudinii;
e)
principiul periodicităţii;
f)
principiul pluralismului;
g)
principiul stabilităţii dreptului electoral.
Universalitatea dreptului de vot
Art. 4. – (1) Au drept de vot cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor
inclusiv.
(2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate la
pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.
(3) Cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care au domiciliul sau reşedinţa în România
au dreptul de a alege primari, consilieri locali, consilieri judeţeni sau preşedinţi de consilii judeţene şi membrii
din România în Parlamentul European, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
Universalitatea dreptului de a fi ales
Art. 5. – (1) Alegătorii români au dreptul de a fi aleşi în funcţia de deputat, senator, Preşedinte al
României, parlamentar european, primar, consilier local, consilier judeţean şi preşedinte al consiliului judeţean,
în condiţiile prezentei legi.
(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a
fi aleşi în funcţia de deputat, parlamentar european, primar, consilier local, consilier judeţean şi preşedinte al
consiliului judeţean; vârsta de cel puţin 33 de ani pentru funcţia de senator şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru
funcţia de preşedinte al României.
(3) Cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene au dreptul de a fi aleşi, în condiţiile prezentei
legi, în funcţiile de consilier local, consilier judeţean şi parlamentar european.
(4) Pentru a fi aleşi, candidaţii trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României.
(5) Nu pot fi aleşi cetăţenii cărora le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3)
din Constituţia României, republicată
(6) Cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene care îndeplinesc funcţii similare celor
prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în statele ai căror cetăţeni sunt, nu pot fi aleşi
în funcţiile de consilier local, consilier judeţean şi parlamentar european.
(7) În cadrul aceluiaşi tip de alegeri o persoană nu poate candida în mai multe circumscripţii electorale
sau colegii uninominale, după caz, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 14 alin. (13).
Libertatea dreptului de vot
Art. 6. - (1) Exercitarea dreptului de vot nu este obligatorie.
(2) Întrebuinţarea de ameninţări sau violenţe pentru a determina un alegător să voteze sau să nu voteze
este interzisă.
(3) Alegătorii au dreptul la libera formare şi exprimare a opiniei.
(4) Exercitarea dreptului de vot se face pe baza liberului consimţământ al alegătorului.
(5) Dreptul de vot se exercită personal.
(6) Dreptul de vot se exercită cu asigurarea secretului acestuia.
(7) Listele cuprinzând persoanele care au VOTAT nu sunt supuse publicităţii.
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Egalitatea dreptului de vot
Art. 7. – (1) Alegătorul are dreptul la câte un vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor, a Senatului, a
Preşedintelui României, a Parlamentului European, a primarului, a consiliului local, a consiliului judeţean, a
preşedintelui consiliului judeţean, şi la un vot pentru referendum.
(2) Statul român asigură condiţii egale de exercitare a dreptului de vot.
(3) Persoanele cu handicap beneficiază de proceduri speciale pentru exercitarea dreptului de vot.
Norma de reprezentare
Art. 8. - (1) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 70.000
de locuitori.
(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori.
(3) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de
numărul locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului, raportat potrivit dispoziţiilor alin. (7).
Numărul locuitorilor comunei sau ai Numărul consilierilor
oraşului
până la 1.500
între 1.501 şi 3.000
între 3.001 şi 5.000
între 5.001 şi 10.000
între 10.001 şi 20.000
între 20.001 şi 50.000
între 50.001 şi 100.000
între 100.001 şi 200.000
între 200.001 şi 400.000
peste 400.000

9
11
13
15
17
19
21
23
27
31

(4) Consiliul General al Municipiului Bucureşti este compus din 55 de consilieri locali.
(5) Numărul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se stabileşte în funcţie
de numărul locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin. (3).
(6) Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de
numărul locuitorilor judeţului, raportat potrivit dispoziţiilor alin. (7).
Numărul locuitorilor judeţului Numărul consilierilor
până la 350.000
între 350.001 - 500.000
între 500.001 - 650.000
peste 650.000

30
32
34
36

(7) Numărul locuitorilor care se ia în calcul este cel raportat de Ministerul Administraţiei şi Internelor la
data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, repartizat pe
localităţi, corespunzător structurii teritorial-administrative în vigoare.
(8) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Naţională de Evidenţă a Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, comunică periodic Autorităţii Electorale Permanente numărul locuitorilor
defalcat pe localităţi corespunzător structurii teritorial-administrative în vigoare.
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Egalitatea dreptului de a fi ales
Art. 9. – (1) Statul român asigură condiţii egale de exercitare a dreptului de a fi ales pentru toţi
participanţii la competiţia electorală.
(2) Autorităţile publice au obligaţia de a fi neutre faţă de competitorii electorali care participă la alegeri,
respectiv faţă de problemele supuse referendumului.
Corectitudinea alegerilor şi a referendumului
Art. 10. – Rezultatele finale ale alegerilor sau ale referendumului trebuie să reprezinte voinţa
alegătorilor exprimată prin vot.
Periodicitatea alegerilor
Art. 11. – (1) Alegerile pentru Preşedintele României au loc la fiecare 5 ani.
(2) Alegerile pentru Parlamentul României au loc la fiecare 4 ani.
(3) Alegerile pentru Parlamentul European au loc la fiecare 5 ani.
(4) Alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale au loc la fiecare 4 ani.
Stabilitatea dreptului electoral
Art. 12. – Prezenta lege nu poate fi modificată în anul în care au loc alegeri generale, respectiv după
anunţarea datei unui referendum naţional.
Pluralismul electoral
Art. 13. – Într-o circumscripţie electorală sau într-un colegiu uninominal pot avea loc alegeri numai în
cazul în care pe buletinul de vot sunt înscrişi cel puţin doi competitori electorali, un competitor electoral şi un
candidat independent sau doi candidaţi independenţi.
Organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale
Art. 14. - (1) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul
României pot depune candidaturi la alegeri.
(2) Pot depune candidaturi şi alte organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, de
utilitate publică, care prezintă Biroului Electoral Central, în termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor,
câte o listă de membri cuprinzând un număr de cel puţin 15% din numărul total al cetăţenilor care, la ultimul
recensământ, s-au declarat ca aparţinând minorităţii respective, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1 la
prezenta lege.
(3) În cel mult 48 de ore de la depunere, Biroul Electoral Central se pronunţă prin decizie asupra
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) de către listele de membri ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale.
(4) Dacă numărul membrilor necesari pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) este mai mare
de 20.000 de persoane, lista membrilor trebuie să cuprindă cel puţin 20.000 de persoane domiciliate în cel puţin
15 din judeţele ţării şi în municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste
judeţe şi pentru municipiul Bucureşti.
(5) Lista membrilor se întocmeşte pe localităţi şi pe judeţe şi trebuie să cuprindă: denumirea
organizaţiei, numele şi prenumele membrilor, codul numeric personal, data naşterii, domiciliul, denumirea, seria
şi numărul actului de identitate, semnăturile acestora, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmito.
(6) Persoana care a întocmit lista este obligată să depună şi o declaraţie pe propria răspundere, prin care
să ateste veridicitatea semnăturii membrilor, precum şi faptul că lista a fost întocmită în vederea participării la
alegerile respective.
(7) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sunt asimilate
partidelor politice.
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(8) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, legal constituite, care nu au obţinut în
alegeri parlamentare cel puţin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, potrivit art. 62 alin. (2) din
Constituţia României, republicată, la un mandat de deputat, dacă au obţinut, pe întreaga ţară, un număr de voturi
egal cu cel puţin 10% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat.
Mandatul de deputat se acordă peste numărul total de deputaţi rezultat din norma de reprezentare.
(9) În cazul în care la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, niciuna dintre
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alta decât cea maghiară, nu a obţinut cel puţin un
mandat de consilier, se atribuie un mandat de consilier, din cele rămase din prima etapă, organizaţiei care a
întrunit pragul electoral şi a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate dintre toate aceste
organizaţii.
(10) Beneficiază de prevederile alin. (8)-(9) şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care au participat la alegeri propunând candidaţi comuni cu două sau mai multe organizaţii; în acest caz, dacă
niciun candidat comun nu a fost ales, se atribuie pentru toate organizaţiile care au propus candidaţi în comun un
mandat de deputat, respectiv de consilier, candidatului care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
(11) Prevederile alin. (8) – (9) nu se aplică organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care a participat la alegeri într-o alianţă electorală cu un partid politic sau alianţă politică.
(12) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale prevăzute la alin. (1) - (2) pot participa
la alegeri şi pot depune candidaturi numai sub denumirea şi cu semnul electoral ale respectivei organizaţii.
(13) O organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale poate depune la Biroul Electoral
Central o singură candidatură pentru Camera Deputaţilor pentru toate colegiile uninominale.
Alianţele electorale
Art. 15. - (1) În situaţia în care mai multe partide politice, alianţe politice şi organizaţii ale cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale doresc să propună candidaţi
comuni la alegerile parlamentare, alegerile prezidenţiale, alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile
pentru autorităţile administraţiei publice locale, după caz, acestea se pot asocia între ele la nivel naţional, pe
bază de protocol, constituind o alianţă electorală.
(2) În situaţia în care mai multe partide politice, alianţe politice şi organizaţii legal constituite ale
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale doresc să
propună candidaţi comuni la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale pot constitui alianţe
electorale la nivel judeţean, municipal, orăşenesc sau comunal, după caz.
(3) Partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale care au constituit o alianţă electorală la nivel naţional pentru a
participa cu candidaţi comuni la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale nu pot constitui alianţe
electorale la nivel judeţean, municipal, orăşenesc sau comunal.
(4) Un partid politic, o alianţă politică sau o organizaţie legal constituită a cetăţenilor aparţinând unei
minorităţi naţionale reprezentată în Consiliul Minorităţilor Naţionale nu poate face parte decât dintr-o singură
alianţă electorală.
(5) Alianţa electorală care a participat la un scrutin anterior sub o denumire o poate păstra numai dacă nu
şi-a schimbat componenţa iniţială. Denumirea respectivă nu poate fi utilizată de o altă alianţă electorală.
(6) Protocolul de constituire a alianţei electorale la nivel naţional se depune în scris la Biroul Electoral
Central în termen de cel mult 24 de ore de la data completării acestui birou electoral cu reprezentanţii Autorităţii
Electorale Permanente şi ai partidelor politice parlamentare.
(7) Protocolul de constituire a alianţei electorale la nivel judeţean, municipal, orăşenesc sau comunal se
depune în scris la biroul electoral al unităţii administrativ-teritoriale în termen de cel mult 24 de ore de la data
completării acestui birou electoral cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare.
(8) Biroul Electoral Central sau biroul electoral prevăzut la alin. (7), după caz, se pronunţă prin decizie
asupra înregistrării protocolului de constituire a alianţei electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la
depunerea acestuia.
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(9) Până cel mai târziu cu 4 zile înaintea datei la care expiră termenul de depunere a candidaturilor,
fiecare membru al unei alianţe electorale poate denunţa unilateral, în scris, la Biroul Electoral Central sau la
biroul electoral prevăzut la alin. (7), după caz, protocolul de constituire al alianţei electorale.
(10) În cazul în care în urma denunţării unilaterale a protocolului de constituire sau în urma încetării
activităţii unuia sau mai multor membri ai alianţei electorale, alianţa electorală respectivă nu mai este compusă
din minimum 2 membri, Biroul Electoral Central sau biroul electoral prevăzut la alin. (7), după caz, constată
prin decizie încetarea activităţii alianţei electorale în termen de cel mult 24 de ore de la data luării la cunoştinţă.
Data şi orele de desfăşurare a votării
Art. 16. – (1) În ţară, votarea se poate desfăşura numai în ziua de duminică, între orele 7.00 – 21.00.
(2) În străinătate, în statele în care datorită diferenţei de fus orar votarea organizată duminica ar urma să
se încheie după ora 21.00 a României, votarea are loc sâmbăta, între orele locale 7.00-21.00. În celelalte cazuri,
votarea se desfăşoară duminica, între orele locale 7.00-21.00.
(3) Alegerile generale pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi alegerile generale pentru Preşedintele
României au loc în a patra duminică a lunii noiembrie a anului în care mandatul acestora expiră.
(4) Alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale au loc în prima duminică a lunii
iunie a anului în care mandatul acestora expiră.
(5) Alegerile generale pentru Parlamentul European au loc în duminica din cadrul perioadei stabilite
pentru alegeri de către Consiliul Uniunii Europene.
(6) Alegerile anticipate au loc în termen de 90 de zile de la data dizolvării Parlamentului sau a
constatării vacanţei funcţiei de Preşedinte al României.
(7) Data referendumului naţional se stabileşte cu 30 de zile înainte după cum urmează:
a) prin lege, în cazul referendumului privind revizuirea Constituţiei;
b) prin hotărâre a Parlamentului, în cazul referendumului privind demiterea Preşedintelui României;
c) prin decret al Preşedintelui României, în cazul referendumului cu privire la probleme de interes
naţional.
(8) Data referendumului local se stabileşte prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului judeţean,
după caz, cu 30 de zile înainte de data votării.
Perioada electorală
Art. 17. - (1) În cazul alegerilor generale, perioada electorală începe cu cel puţin 90 de zile înaintea
datei votării şi se încheie odată cu aducerea la cunoştinţă publică, potrivit legii, a rezultatului scrutinului. Data
începerii perioadei electorale şi calendarul operaţiunilor electorale sunt stabilite de către Autoritatea Electorală
Permanentă prin hotărâre.
(2) În cazul alegerilor anticipate, perioada electorală nu poate depăşi 90 de zile. Data începerii perioadei
electorale şi calendarul operaţiunilor electorale sunt stabilite de către Autoritatea Electorală Permanentă prin
hotărâre.
(3) În cazul referendumului naţional, perioada electorală începe de la data publicării în Monitorul Oficial
a legii, a hotărârii Parlamentului României sau a decretului Preşedintelui României şi se încheie odată cu
aducerea la cunoştinţă publică, potrivit legii, a rezultatului scrutinului. Calendarul operaţiunilor electorale este
stabilit de către Autoritatea Electorală Permanentă prin hotărâre.
(4) În cazul referendumului local, perioada electorală începe de la data aducerii la cunoştinţă a acestuia
şi se încheie odată cu aducerea la cunoştinţă publică, potrivit legii, a rezultatului scrutinului. Calendarul
operaţiunilor electorale este stabilit de către Autoritatea Electorală Permanentă prin hotărâre.
(5) Termenele stabilite de prezenta lege nu pot fi întrerupte sau suspendate.
Documentele în baza cărora se votează
Art. 18. – (1) În ţară, alegătorii români votează în baza cărţii de identitate, a cărţii de identitate
electronice, a cărţii de identitate provizorie, a buletinului de identitate sau a paşaportului simplu cu menţiunea
privind stabilirea domiciliului în străinătate, după caz. Elevii din şcolile militare care au drept de vot votează în
baza carnetului de serviciu militar.
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(2) În statele membre ale Uniunii Europene, alegătorii români votează în baza cărţii de identitate, a
cărţii de identitate electronice, a paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic, a paşaportului simplu cu
menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate, a paşaportului diplomatic, a paşaportului diplomatic
electronic, a paşaportului de serviciu sau a paşaportului de serviciu electronic, după caz.
(3) În statele din afara Uniunii Europene, alegătorii români votează în baza paşaportului simplu, a
paşaportului simplu electronic, a paşaportului simplu cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate,
a paşaportului diplomatic, a paşaportului diplomatic electronic, a paşaportului de serviciu sau a paşaportului de
serviciu electronic, după caz.
(4) Alegătorii comunitari votează în baza documentelor considerate acte de identitate în statul de origine
emitent.
Locul de exercitare a dreptului de vot
Art. 19. - (1) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, alegerile pentru Preşedintele României,
alegerile pentru Parlamentul European şi la referendumul naţional, alegătorii români cu domiciliul în ţară
votează la secţia de votare unde au fost arondaţi potrivit domiciliului.
(2) La alegerile pentru Preşedintele României, alegerile pentru Parlamentul European şi la referendumul
naţional, alegătorii români cu domiciliul în ţară pot solicita să voteze la o altă secţie de votare decât cea unde au
fost arondaţi potrivit domiciliului.
(3) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, alegerile pentru Preşedintele României, alegerile
pentru Parlamentul European şi la referendumul naţional, alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în
străinătate, după caz, precum şi personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare care au făcut cereri de
înscriere în Registrul Electoral cu adresa din străinătate, votează la secţia de votare din străinătate unde au fost
arondaţi potrivit cererii de înscriere în Registrul Electoral.
(4) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegătorii votează la secţia de votare
unde au fost arondaţi potrivit domiciliului. În cazul în care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate
administrativ-teritorială decât cea de domiciliu cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor şi au făcut cerere de
înscriere în Registrul Electoral cu adresa de reşedinţă, votează la secţia de votare unde au fost arondaţi potrivit
cererii de înscriere în Registrul Electoral.
(5) La referendumul local, alegătorii români care au domiciliul în unitatea administrativ teritorială în
care acesta se organizează votează la secţia de votare unde au fost arondaţi potrivit domiciliului.
(6) Alegătorii comunitari votează la alegerile pentru Parlamentul European la secţia de votare unde au
fost arondaţi potrivit solicitării de înscriere în Registrul Electoral.
(7) Membrii biroului electoral al secţiei de votare, operatorii de calculator, personalul de pază votează la
secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea în măsura în care au domiciliul pe raza teritorială a
circumscripţiei electorale sau colegiului uninominal pentru care au loc alegerile sau referendumul.
Modurile de scrutin
Art. 20. - (1) Deputaţii şi senatorii sunt aleşi prin scrutin uninominal.
(2) Preşedintele României este ales prin scrutin uninominal.
(3) Membrii din România în Parlamentul European sunt aleşi pe bază de scrutin de listă, precum şi pe
bază de candidaturi independente.
(4) Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt aleşi pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de
listă, precum şi pe bază de candidaturi independente.
(5) Primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene sunt aleşi pe circumscripţii electorale, prin scrutin
uninominal.
Tipurile de referendum naţional
Art. 21. - (1) Referendumul naţional constituie forma şi mijlocul de consultare directă şi de exprimare
a voinţei suverane a poporului român prin vot universal, liber, egal, secret şi direct, cu privire la:
a) revizuirea Constituţiei;
b) demiterea Preşedintelui României;
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c) probleme de interes naţional.
(2) În cadrul referendumului naţional, alegătorii români pot fi consultaţi cu privire la una sau la mai
multe probleme, pe buletine de vot separate.

Referendumul privind revizuirea Constituţiei
Art. 22. - (1) Iniţiativa şi procedura revizuirii Constituţiei sunt supuse normelor prevăzute la art. 150 şi
151 din Constituţia României, republicată.
(2) Alegătorii români care participă la referendum se pronunţă prin "DA" sau "NU" la următoarea
întrebare înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma
aprobată de Parlament?"
(3) Rezultatul referendumului se stabileşte în funcţie de majoritatea voturilor valabil exprimate pe
întreaga ţară ale alegătorilor români înscrişi în listele electorale.
Referendumul privind demiterea Preşedintelui României
Art. 23. – (1) Referendumul pentru demiterea Preşedintelui României se stabileşte prin hotărâre a
Parlamentului, în condiţiile prevăzute la art. 95 din Constituţia României, republicată.
(2) Alegătorii români care participă la referendum se pronunţă prin "DA" sau "NU" la următoarea
întrebare înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?"
(3) Demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabil
exprimate pe întreaga ţară ale alegătorilor români care au participat la referendum.
Referendumul cu privire la probleme de interes naţional
Art. 24. – (1) Preşedintele României, după consultarea Parlamentului în şedinţă comună a celor două
Camere, poate cere poporului să îşi exprime voinţa prin referendum cu privire la o problemă de interes naţional.
(2) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului iniţiat de Preşedintele României este
exprimat prin hotărâre adoptată în şedinţa comună a celor două Camere, cu votul majorităţii deputaţilor şi
senatorilor prezenţi, în termen de cel mult 20 de zile de la solicitarea Preşedintelui.
(3) Dacă Parlamentul nu îşi exprimă punctul de vedere în termenul stabilit la alin. (2), procedura
constituţională de consultare a Parlamentului se consideră îndeplinită.
(4) Problema care se supune referendumului şi data desfăşurării acestuia se stabilesc de Preşedintele
României, prin decret.
(5) Alegătorii români care participă la referendum se pronunţă prin "DA" sau "NU" la întrebarea înscrisă
pe buletinul de vot.
(6) Rezultatul referendumului se stabileşte în funcţie de majoritatea voturilor valabil exprimate pe
întreaga ţară ale alegătorilor români înscrişi în listele electorale.
Referendumul local
Art. 25. - (1) Referendumul local constituie forma şi mijlocul de consultare directă şi de exprimare a
voinţei colectivităţii locale prin vot universal, liber, egal, secret şi direct, cu privire la:
a) probleme de interes local deosebit ;
b) modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor ;
c) demiterea primarului sau a preşedintelui consiliului judeţean ;
d) dizolvarea consiliului local sau a consiliului judeţean.
(2) În cadrul referendumului local, populaţia poate fi consultată cu privire la una sau la mai multe
probleme, pe buletine de vot separate.
(3) Aducerea la cunoştinţă publică a datei referendumului local se face prin afişare la sediul primăriei,
precum şi prin orice mijloace de informare în masă.
Referendumul privind probleme de interes local deosebit

Autoritatea Electorală Permanentă
Art. 26. (1) Problemele de interes local deosebit supuse referendumului local se stabilesc prin hotărâre
de consiliile locale sau judeţene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului
judeţean sau a unei treimi din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor judeţeni.
(2) Referendumul privind probleme de interes local deosebit se poate organiza în toate satele şi
localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea.
(3) În cazul referendumului la nivel judeţean, acesta se poate desfăşura în toate comunele şi oraşele din
judeţ ori numai în unele dintre acestea, care sunt direct interesate.
(4) Alegătorii români se pronunţă prin "DA" sau "NU" la întrebarea înscrisă pe buletinul de vot,
decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
Referendumul privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor,
judeţelor
Art. 27. - (1) Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea
prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum local. În acest caz
organizarea referendumului este obligatorie.
(2) Data referendumului local se stabileşte şi se aduce la cunoştinţă publică prin hotărâre a consiliului
local sau judeţean, după caz, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean sau a unei
treimi din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor judeţeni.
(3) Alegătorii români se pronunţă prin "DA" sau "NU" la întrebarea înscrisă pe buletinul de vot, decizând
cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
Referendumul privind demiterea primarului, a preşedintelui consiliului judeţean, dizolvarea
consiliului local sau a consiliului judeţean
Art. 28. - (1) Mandatul primarului, respectiv al preşedintelui consiliului judeţean poate înceta ca urmare
a unui referendum local având ca obiect demiterea acestora, organizat în condiţiile prezentei legi.
(2) Referendumul pentru demiterea primarului sau a preşedintelui consiliului judeţean se organizează ca
urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din alegătorii români cu domiciliul în
unitatea administrativ-teritorială respectivă, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2 la prezenta lege.
(3) Consiliul local şi consiliul judeţean pot fi dizolvate prin referendum local, organizat în condiţiile
legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din
alegătorii români cu domiciliul în unitatea administrativ-teritorială respectivă, potrivit modelului prevăzut la
anexa nr. 2 la prezenta lege.
(4) Cererile prevăzute la alin. (2) şi (3) trebuie să fie motivate şi să cuprindă numele şi prenumele, data
şi locul naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate şi semnătura olografă a fiecărui
alegător român care au solicitat organizarea referendumului.
(5) Data referendumului local prevăzut la alin. (2) şi (3), după caz, se stabileşte prin ordin al prefectului,
în cel mult 15 zile de la înregistrarea cererilor prevăzute la alin. (2) sau (3).
(6) Data referendumului local este adusă la cunoştinţă publică prin orice mijloc de publicitate.
(7) Alegătorii români se pronunţă prin "DA" sau "NU" la următoarea întrebare, după caz:
a) „Sunteţi de acord cu demiterea primarului?”
b) „Sunteţi de acord cu demiterea preşedintelui consiliului judeţean?”
c) „Sunteţi de acord cu dizolvarea consiliului local?”
d) „Sunteţi de acord cu dizolvarea consiliului judeţean?”
(8) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total
al alegătorilor români cu domiciliul în raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale unde s-a organizat
referendumul.
(9) Activitatea primarului, a consiliului local, a preşedintelui consiliului judeţean sau a consiliului
judeţean încetează înainte de termen dacă s-au întrunit în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul
total al voturilor valabil exprimate.
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Capitolul II. Înregistrarea alegătorilor
Registrul Electoral
Art. 29. (1) Registrul Electoral este o evidenţă informatizată la nivel naţional a alegătorilor,
gestionată de Autoritatea Electorală Permanentă.
(2) Registrul Electoral cuprinde următoarele date ale fiecărui alegător:
a) numele şi prenumele;
b) numele şi prenumele părinţilor;
c) data şi locul naşterii;
d) sexul;
e) codul numeric personal;
f) domiciliul;
g) reşedinţa;
h) denumirea, seria şi numărul actului de identitate;
i) adresa de corespondenţă;
j) istoricul participării la vot;
k) numărul secţiei de votare unde este arondat conform domiciliului sau unde şi-a exprimat dorinţa de a
vota şi adresa localului de vot;
l) menţiuni privind interdicţii.
(3) Registrul Electoral conţine, după caz, datele şi informaţiile prevăzute la alin. (2) ale alegătorilor
comunitari care votează la alegerile pentru Parlamentul European, respectiv la alegerile pentru autorităţile
administraţiei publice locale.
Dreptul de acces la Registrul Electoral
Art. 30. - (1) Datele şi informaţiile conţinute în Registrul Electoral sunt destinate exclusiv proceselor
electorale.
(2) Orice persoană înscrisă în Registrul Electoral poate solicita Autorităţii Electorale Permanente,
primarilor, misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, informaţii numai cu privire la propriile date.
(3) Autorităţile prevăzute la art. 35 alin. (3) au acces la datele şi informaţiile din Registrul Electoral în
condiţiile stabilite prin Hotărâre a Guvernului la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului
Administraţiei şi Internelor.
Înscrierea în Registrul Electoral
Art. 31. (1) Persoanele care au împlinit 18 ani sunt înscrise în Registrul Electoral.
(2) Persoanele care au dobândit cetăţenia română şi au drept de vot sunt înscrise în Registrul electoral.
(3) Sunt înscrişi în Registrul Electoral cu adresele din străinătate, alegătorii români cu domiciliul sau
reşedinţa în străinătate care fac cereri în acest sens la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, până cel mai
târziu cu 25 de zile înainte de data votării.
(4) Sunt înscrişi în Registrul Electoral, în secţiunea rezervată alegătorilor comunitari care votează la
alegerile pentru Parlamentul European, cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele
decât România, care au domiciliul sau reşedinţa în România şi care au făcut cereri de înscriere în Registrul
Electoral în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile pentru Parlamentul European, până cel mai târziu cu
60 de zile înaintea datei votării.
(5) Sunt înscrişi în Registrul Electoral, în secţiunea rezervată alegătorilor comunitari care votează la
alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii
Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reşedinţa în România.
(6) Cererile de înscriere în Registrul Electoral ale cetăţenilor comunitari cu drept de vot se depun la
primari şi trebuie însoţite de o copie a unui act de identitate şi de unul din documentele prevăzute la alin. (8).
(7) Documentele prevăzute la alin. (6) sunt transmise de primari prin mijloace electronice Autorităţii
Electorale Permanente în cel mult 48 de ore de la primire.
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(8) Cetăţenii comunitari cu drept de vot pot face dovada domiciliului sau reşedinţei în România cu unul
din următoarele documente:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul
locativ, respectiv contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere şi altele;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul
dintre documentele prevăzute la lit. a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine
publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată,
pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);
d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în Registrul
agricol, pentru mediul rural.
(9) Modelele cererilor prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la prezenta lege.
Radierea din Registrul Electoral
Art. 32. - Sunt radiate din Registrul Electoral următoarele categorii de alegători:
a) alegătorii decedaţi;
b) alegătorii care şi-au pierdut cetăţenia română;
c) alegătorii comunitari care votează la alegerile pentru Parlamentul European şi care au solicitat
Autorităţii Electorale Permanente radierea din secţiunea Registrului Electoral rezervată alegătorilor comunitari
care votează la alegerile pentru Parlamentul European.
Persoanele care şi-au pierdut drepturile electorale
Art. 33. – Persoanele care şi-au pierdut drepturile electorale prin decizii definitive şi irevocabile ale
instanţelor judecătoreşti nu sunt înscrise în listele electorale.
Actualizarea registrului electoral
Art. 34. - (1) Prin actualizare a registrului electoral se înţelege orice modificare a datelor şi informaţiilor
conţinute de acesta.
(2) Actualizarea registrului electoral se realizează numai de către Autoritatea Electorală Permanentă pe
baza documentelor prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le
revin:
(3) Autorităţile prevăzute la alin. (2) sunt:
a) Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Naţională de Evidenţă a Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date;
b) Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul;
c) Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Oficiul Român pentru Imigrări;
d) Institutul Naţional de Statistică;
e) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie;
f) instanţa judecătorească;
g) primar;
h) misiunile diplomatice şi oficiile consulare prin Ministerul Afacerilor Externe.
(4) Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Naţională de Evidenţă a Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date comunică Autorităţii Electorale Permanente următoarele situaţii:
a) situaţia persoanelor care urmează să împlinească 18 ani până la data votării inclusiv cuprinzând datele
prevăzute la art. 29 lit. a) - h) şi l), cu cel puţin un an înainte de data votării;
b) situaţia alegătorilor cu domiciliul în România care au decedat;
c) situaţia eliberărilor de noi acte de identitate, precum şi a modificărilor de domiciliu şi de reşedinţă.
(5) Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală de Paşapoarte comunică Autorităţii
Electorale Permanente situaţia alegătorilor care şi-au stabilit domiciliul în străinătate.
(6) Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Oficiul Român pentru Imigrări comunică Autorităţii
Electorale Permanente situaţia cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene care au cel puţin 18 ani.
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(7) Institutul Naţional de Statistică comunică Autorităţii Electorale Permanente numărul locuitorilor pe
unităţi administrativ-teritoriale şi pe grupe de vârstă.
(8) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia
persoanelor care au dobândit cetăţenia română şi cea a persoanelor care şi-au pierdut cetăţenia română;
(9) Instanţele judecătoreşti comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia persoanelor care au fost
condamnate la interzicerea drepturilor electorale. Comunicarea cuprinde pentru fiecare persoană, ziua în care
începe executarea pedepsei şi ziua în care se termină.
(10) Instanţele judecătoreşti comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia alegătorilor puşi sub
interdicţie şi a alegătorilor cărora li s-a ridicat interdicţia.
(11) Primarul comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia schimbărilor de nume şi situaţia
alegătorilor care au decedat.
(12) Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia cetăţenilor
români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care au făcut cereri de înscriere în Registrul Electoral cu
adresele lor din străinătate.
(13) Între două perioade electorale, comunicările prevăzute la alin. (4)-(12) se fac până la sfârşitul lunii,
pentru luna anterioară.
(14) În perioadele electorale comunicările prevăzute la alin. (4)-(12) se fac zilnic.
(15) La cererea Autorităţii Electorale Permanente, autorităţile prevăzute la alin. (3), precum şi orice alte
autorităţi competente, sunt obligate să pună gratuit la dispoziţia acesteia, în cel mult 5 zile de la solicitare, orice
alte date sau informaţii relevante pentru gestionarea şi actualizarea Registrului Electoral.
(16) Solicitările alegătorilor de înscriere în Registrul Electoral cu altă adresă decât cea de domiciliu se
fac personal la primar. Răspunsurile se comunică pe loc.
(17) Procedurile de transmitere şi certificare a datelor, informaţiilor şi solicitărilor sunt stabilite de către
Autoritatea Electorală Permanentă prin hotărâre.
(18) Prin modificare a domiciliului sau a reşedinţei se înţelege în sensul prezentei legi modificarea
menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa înscrise în actul de identitate.
Îndreptarea omisiunilor sau erorilor din Registrul Electoral
Art. 35. - (1) Până cel mai târziu cu 10 zile înainte de data votării, orice persoană poate solicita
Autorităţii Electorale Permanente îndreptarea omisiunilor sau erorilor din Registrul Electoral care o privesc.
(2) Până cel mai târziu cu 10 zile înainte de data votării, primarul poate solicita Autorităţii Electorale
Permanente îndreptarea omisiunilor sau erorilor din Registrul Electoral care privesc alegătorii din unitatea sa
administrativ-teritorială.
(3) În cel mult 5 zile de la înregistrare, Autoritatea Electorală Permanentă are obligaţia de a comunica
răspunsul la solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2).
Lista electorală
Art. 36. – (1) Lista electorală este un document autentic care atestă posibilitatea exercitării dreptului de
vot la scrutinul pentru care a fost întocmită şi care cuprinde alegătorii arondaţi unei secţii de votare.
(2) Lista electorală este structurată în trei părţi, după cum urmează:
a) partea I cuprinde alegătorii români înscrişi în Registrul Electoral;
b) partea a II-a cuprinde alegătorii comunitari înscrişi în Registrul Electoral;
c) partea a III-a cuprinde alegătorii omişi din partea I sau a II-a, după caz, care au dreptul de a fi înscrişi
în lista electorală, precum şi alegătorii prevăzuţi la art. 19 alin. (7);
(3) Caracterul autentic al părţii I şi a părţii a II-a din lista electorală este dat de ştampilarea fiecărei
pagini, respectiv de către semnarea şi ştampilarea primei şi ultimei pagini a fiecărei liste electorale, de către
primarul unităţii administrativ-teritoriale pentru care a fost tipărită.
(4) Caracterul autentic al părţii a III-a a listei electorale este dat de semnarea şi ştampilarea fiecărei
pagini de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
(5) Partea a III-a a listei electorale este utilizată pentru actualizarea Registrului Electoral.
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(6) Alegătorii pot solicita în scris primarilor sau Autorităţii Electorale Permanente, până cu cel mult 25
de zile înaintea datei votării, să fie înscrişi în lista electorală a altei secţii de votare decât cea unde au fost
arondaţi conform domiciliului.
(7) În cel mult 24 de ore de la primirea cererilor prevăzute la alin. (6), primarii au obligaţia de a le
transmite Autorităţii Electorale Permanente.
(8) Pentru fiecare alegere sau referendum, până cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei votării, primarii
tipăresc partea I a listelor electorale, precum şi partea a II-a dacă este cazul, pe baza datelor şi informaţiilor din
Registrul Electoral, precum şi tipizatul părţii a III - a listelor electorale.
(9) În cazul în care primarul nu dispune de logistica necesară tipăririi listelor electorale este obligat să
anunţe Autoritatea Electorală Permanentă, până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării.
(10) În situaţia prevăzută la alin. (9) tipărirea listelor electorale şi distribuirea acestora către primari este
asigurată de prefect.
(11) În ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare înscrie în partea a III-a a listei
electorale, alegătorii care fac dovada că domiciliază în raza secţiei de votare respective însă nu au fost înscrişi în
lista electorală sub condiţia confirmării telefonice de către Autoritatea Electorală Permanentă a faptului că nu şiau exprimat dorinţa de a vota la altă secţie de votare.
(12) Comunicările telefonice prevăzute la alin. (11) sunt menţionate într-un registru special de către
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
(13) Listele electorale cuprind data votării, denumirea scrutinului, numărul circumscripţiei electorale,
numărul secţiei de votare, delimitarea teritorială a secţiei de votare, numele şi prenumele alegătorilor, codurile
numerice personale ale alegătorilor, seriile şi numerele actelor de identitate, rubrică destinată semnăturii
alegătorului.
(14) Listele electorale se întocmesc în ordine alfabetică.
(15) Modelul listei electorale este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta lege.
(16) Alegătorii fără locuinţă înregistraţi în Registrul Electoral sunt înscrişi în listele electorale ale primei
secţii de votare din fiecare comună, oraş, municipiu şi sector al Municipiului Bucureşti.
Capitolul III. Organizarea administrativ-teritorială electorală
Circumscripţiile electorale
Art. 37. – (1) La alegerile parlamentare se constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 41 de
judeţe, o circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în
afara ţării. Numerotarea circumscripţiilor electorale este stabilită în anexa nr.6 la prezenta lege.
(2) Pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor, fiecare comună, oraş, municipiu şi subdiviziune
administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti constituie o circumscripţie electorală. Numerotarea
circumscripţiilor electorale din fiecare judeţ, precum şi a circumscripţiilor electorale de sector al municipiului
Bucureşti se face de către Autoritatea Electorală Permanentă cu avizul consultativ al prefecţilor, prin hotărâre.
Numerotarea se face în interiorul judeţului începând cu municipiul reşedinţă de judeţ şi continuă cu celelalte
municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a fiecărei categorii de unităţi administrativ-teritoriale.
(3) Pentru alegerea consiliilor judeţene şi a preşedinţilor consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti şi a primarului general, fiecare judeţ, respectiv municipiul Bucureşti,
constituie o circumscripţie electorală. Numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului
Bucureşti este stabilită în anexa nr. 7 la prezenta lege.
(4) Pentru alegerea Preşedintelui României se constituie o singură circumscripţie electorală care
cuprinde alegătorii români din ţară şi din străinătate.
(5) Pentru alegerea Parlamentului European se constituie o singură circumscripţie electorală care
cuprinde alegătorii din ţară şi din străinătate.
Colegiile uninominale
Art. 38. - (1) La alegerile parlamentare, în cadrul fiecăreia dintre cele 43 de circumscripţii electorale
colegiile uninominale sunt constituite pe baza normei de reprezentare, după cum urmează:
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a) numărul colegiilor uninominale pentru Camera Deputaţilor, respectiv pentru Senat se determină prin
raportarea numărului de locuitori al fiecărei circumscripţii electorale la normele de reprezentare prevăzute la art.
8 alin. (1) şi (2) la care se adaugă un colegiu uninominal pentru Camera Deputaţilor, respectiv pentru Senat,
pentru ceea ce depăşeşte jumătatea normei de reprezentare, fără ca numărul colegiilor uninominale pentru
Camera Deputaţilor dintr-o circumscripţie electorală să fie mai mic de 4, iar cel al colegiilor uninominale pentru
Senat, mai mic de 2;
b) numărul de locuitori avut în vedere la calculul numărului de colegii uninominale care se delimitează
în cadrul fiecărui judeţ este cel prevăzut la art. 8 alin. (7).
(2) Delimitarea colegiilor uninominale se face ţinând cont de următoarele reguli:
a) o circumscripţie electorală poate fi compusă numai din colegii uninominale întregi;
b) teritoriul cuprins de un colegiu uninominal trebuie să se afle pe teritoriul unuia şi aceluiaşi judeţ sau
al municipiului Bucureşti;
c) pe teritoriul unei localităţi pot fi delimitate, de regulă, doar colegii uninominale întregi;
d) un colegiu uninominal poate cuprinde, de regulă, una sau mai multe localităţi întregi;
e) în municipiul Bucureşti, colegiile uninominale nu trebuie să depăşească limitele administrativteritoriale dintre cele 6 sectoare. În fiecare dintre sectoare se vor delimita colegii uninominale pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi pentru alegerea Senatului cu aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), prevederile lit. g)
urmând să fie aplicate pentru colegiile uninominale delimitate în interiorul fiecărui sector în parte;
f) în circumscripţia electorală specială pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara
graniţelor României se formează 4 colegii uninominale pentru Camera Deputaţilor şi două colegii uninominale
pentru Senat;
g) în cadrul unei circumscripţii electorale, delimitarea colegiilor uninominale pentru Camera
Deputaţilor şi pentru Senat se face astfel încât cel mai mare colegiu uninominal să fie, de regulă, cu cel mult
30% mai mare decât cel mai mic colegiu uninominal, ca număr de locuitori, în condiţiile în care sunt respectate
prevederile lit. a) - e).
h) întotdeauna un colegiu uninominal pentru Senat este format dintr-un număr întreg de colegii
uninominale pentru Camera Deputaţilor, întregi şi alăturate, din cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale.
(3) Delimitarea şi numerotarea colegiilor uninominale se actualizează de către Autoritatea Electorală
Permanentă anual în cazul în care au apărut modificări în structura, denumirea sau rangul unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi după fiecare recensământ al populaţiei, cu cel puţin 12 luni înainte de
alegerile parlamentare la termen, prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Modificarea colegiilor uninominale nu poate fi făcută decât dacă faţă de delimitarea anterioară a
apărut o variaţie pozitivă sau negativă de minimum 10% din populaţia respectivului colegiu uninominal.
Secţiile de votare
Art. 39. – (1) Delimitarea secţiilor de votare din ţară reprezintă ansamblul activităţilor privind
arondarea alegătorilor la o secţie de votare pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul Electoral, precum şi a
celor referitoare la organizarea administrativ-teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism.
(2) Secţiile de votare sunt organizate după cum urmează:
a) în localităţile cu o populaţie de peste 1.500 de locuitori, câte o secţie de votare la 1.000-2.500 de
locuitori, dar nu mai mult de 2000 de alegători;
b) în localităţile cu o populaţie sub 1.500 locuitori, de regulă, o singură secţie de votare.
c) în localităţi izolate, inclusiv în aşezările componente ale acestora, respectiv în satele aparţinând
comunelor, în localităţile componente şi satele aparţinătoare ale municipiilor şi oraşelor, aflate la o distanţă mai
mare de 3 km faţă de cea mai apropiată secţie de votare organizată în aceeaşi localitate şi în care se află cel
puţin 50 de alegători.
(3) Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi modificarea sediilor acestora se actualizează anual,
respectiv până cel mai târziu cu 15 zile de la data începerii perioadei electorale de către primarii comunelor,
oraşelor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor cu sprijinul formaţiunilor
teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin dispoziţie, cu avizul
conform al Autorităţii Electorale Permanente.
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(4) Dispoziţia primarului se comunică prefectului şi Autorităţii Electorale Permanente în cel mult 15 zile
de la emitere.
(5) Numerotarea secţiilor de votare din ţară se actualizează până la data de 15 martie a fiecărui an de
către prefecţi, prin ordin, cu avizul conform al Autorităţii Electorale Permanente. Ordinul prefectului se
comunică Autorităţii Electorale Permanente în cel mult 15 zile de la emitere.
(6) Metodologia pentru obţinerea avizului conform prevăzut la alin. (3) şi (5) se stabileşte prin hotărâre a
Autorităţii Electorale Permanente.
(7) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează una sau mai multe
secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.
(8) În afara secţiilor de votare prevăzute la alin. (7), pot fi organizate, cu acordul guvernului din ţara
respectivă, secţii de votare şi în alte localităţi decât cele în care îşi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României la solicitarea formulată către misiunea diplomatică sau oficiul consular, respectiv, de
către cel puţin 100 de alegători. Modelul cererii este stabilit de către Autoritatea Electorală Permanentă.
(9) Organizarea şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor
externe, prin ordin, în cel mult 15 zile de la stabilirea datei unui scrutin, cu avizul conform al Autorităţii
Electorale Permanente.
(10) Secţiile de votare nu pot depăşi limitele colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei
Deputaţilor.
Registrul secţiilor de votare
Art. 40. – (1) Registrul secţiilor de votare reprezintă ansamblul datelor şi informaţiilor privind
delimitarea, numerotarea şi sediile secţiilor de votare, precum şi dotarea acestora.
(2) Actualizarea registrului secţiilor de votare se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă.
(3) Registrul secţiilor de votare este public.
CAPITOLUL IV. ADMINISTRAŢIA ELECTORALĂ
Secţiunea I. Autoritatea Electorală Permanentă
Scopul şi funcţiile Autorităţii Electorale Permanente
Art. 41. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă este o autoritate administrativă autonomă, cu
personalitate juridică care urmăreşte pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor în
conformitate cu principiile prevăzute de prezenta lege, precum şi corectitudinea şi transparenţa finanţării
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineşte următoarele funcţii:
a) de strategie, prin care se asigură stabilirea obiectivelor din domeniul său de activitate;
b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea şi supunerea spre aprobare a cadrului normativ în
domeniul său de activitate, precum şi elaborarea şi adoptarea de norme, general obligatorii;
c) de autoritate de stat, prin care se realizează interpretarea şi aplicarea unitară a reglementărilor din
domeniul său de activitate;
d) de control al respectării prevederilor legale în domeniul electoral şi al finanţării activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale;
e) de educare, formare şi informare a electoratului şi a celorlalţi participanţi la alegeri şi la
referendumuri;
f) de reprezentare pe plan extern a statului român, în domeniul său de activitate.
Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
Art. 42. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de un preşedinte, cu rang de ministru,
ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de secretar de stat.
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(2) Preşedintele este numit prin hotărâre adoptată în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului,
la propunerea grupurilor parlamentare, dintre personalităţile cu pregătire şi experienţă în domeniul juridic sau
administrativ. Este numit preşedinte candidatul care întruneşte majoritatea voturilor deputaţilor şi senatorilor.
(3) Preşedintele este ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de secretar de stat, unul numit de Preşedintele
României, iar celălalt de primul-ministru.
(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii nu pot fi membri ai unei formaţiuni politice.
(5) Mandatul preşedintelui şi mandatele vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente sunt de câte
8 ani şi pot fi reînnoite o singură dată.
(6) Mandatul preşedintelui sau vicepreşedinţilor încetează în următoarele situaţii:
a) expirarea mandatului;
b) demisie;
c) revocare;
d) deces.
(7) Preşedintele şi vicepreşedinţii pot fi revocaţi din funcţie, pentru motive temeinice, de către
autorităţile care i-au numit.
(8) Autoritatea Electorală Permanentă, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, îşi aprobă proiectul de
buget propriu pe care îl înaintează Guvernului în vederea includerii lui în proiectul bugetului de stat care va fi
dezbătut de Parlament.
(9) Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente este ordonator principal de credite. În îndeplinirea
atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite ordine.
(10) Autoritatea Electorală Permanentă are un secretar general numit de primul-ministru pe bază de
concurs, în condiţiile legii.
(11) În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de unul dintre vicepreşedinţi stabilit prin
ordin.
(12) Autoritatea Electorală Permanentă are un aparat propriu de specialitate.
(13) Organizarea şi funcţionarea aparatului propriu al Autorităţii Electorale Permanente, numărul de
posturi, statutul personalului, atribuţiile acestuia şi structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de
organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale
Parlamentului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente. Personalul Autorităţii Electorale Permanente
are acelaşi statut cu personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului. La organizarea şi funcţionarea
aparatului propriu nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
(14) În cadrul Autorităţii Electorale Permanente funcţionează Departamentul de control al finanţării
partidelor politice şi a campaniilor electorale.
(15) Autoritatea Electorală Permanentă are filiale regionale care cuprind între 3 şi 5 judeţe.
(16) Autoritatea Electorală Permanentă are birouri teritoriale în judeţele în care nu funcţionează filiale
regionale.
(17) Înfiinţarea filialelor regionale şi a birourilor teritoriale, numărul de posturi, atribuţiile şi raporturile
acestora cu Autoritatea Electorală Permanentă se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
acesteia.
(18) Salarizarea personalului Autorităţii Electorale Permanente se face la nivelul prevăzut de lege pentru
personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului.
(19) Prevederile Legii privind statutul funcţionarului public parlamentar nr. 7/2006, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative conexe,se aplică în mod corespunzător şi
personalului Autorităţii Electorale Permanente.
(20) Perioada în care persoanele prevăzute la alin. (19) desfăşoară activitate în cadrul Autorităţii
Electorale Permanente constituie vechime în structurile Parlamentului.
(21) Funcţionarii publici parlamentari din cadrul Autorităţii Electorale Permanente nu pot fi membri ai
formaţiunilor politice.
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Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
Art. 43. - (1) Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale este
condus de un director general.
(2) Poate fi numit director general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a
campaniilor electorale orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) poate ocupa o funcţie, în condiţiile stabilite la art. 12 alin. (1) lit. a) - i) din Legea nr. 7/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) are studii superioare în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
c) nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani.
(3) Concursul pentru ocuparea funcţiei prevăzute la alin. (1) este organizat de o comisie specială,
formată din 7 membri, numită prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, alcătuită din cadre
didactice cu pregătire economică sau juridică.
(4) Comisia prevăzută la alin. (3) stabileşte regulamentul de concurs şi desemnează candidatul câştigător
al concursului, care este numit în funcţie de către preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, în termen de
15 zile de la desemnare.
(5) Directorul general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor
electorale are următoarele atribuţii exclusive:
a) organizează activitatea de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
b) coordonează activitatea personalului din subordine;
c) propune preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta
lege.
Atribuţiile şi actele Autorităţii Electorale Permanente
Art. 44. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă exercită următoarele atribuţii principale:
a) elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor, pe care le
transmite spre însuşire Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale, şi urmăreşte modul de
îndeplinire a propunerilor;
b) urmăreşte modul de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale;
c) urmăreşte realizarea din timp a dotărilor specifice localurilor secţiilor de votare: urne şi cabine
conforme standardelor Autorităţii Electorale Permanente, ştampile, tuşiere şi altele asemenea; controlează
modul de păstrare a acestora;
d) urmăreşte asigurarea fondurilor necesare realizării logisticii necesare desfăşurării procesului
electoral;
e) elaborează norme privind protecţia localurilor de vot, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente
şi materiale specifice perioadei electorale;
f) monitorizează şi controlează efectuarea la termenele prevăzute de prezenta lege a comunicărilor
pentru actualizarea Registrului Electoral şi a registrului secţiilor de votare;
g) asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la
organizarea alegerilor;
h) elaborează studii şi propuneri vizând îmbunătăţirea sistemului electoral, pe care le prezintă
autorităţilor publice, partidelor politice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale interesate şi le dă
publicităţii;
i) prezintă birourilor permanente reunite ale celor două camere ale Parlamentului, spre informare, în
maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, pentru Preşedintele României,
pentru Parlamentul European şi pentru autorităţile administraţiei publice locale sau a unui referendum naţional,
un raport asupra organizării şi desfăşurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la
participarea la scrutin, modul de organizare şi desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin
legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;
j) elaborează materiale şi programe de informare şi educare a alegătorilor asupra sistemului electoral
românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigură popularizarea acestora;
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k) elaborează, organizează şi desfăşoară programe specifice de formare şi instruire în materie
electorală, pentru magistraţi, primarii, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, funcţionarii publici şi
personalul contractual bugetar cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
l) elaborează propuneri privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele cu handicap pe care le
prezintă autorităţilor publice, formaţiunilor politice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale interesate şi le
dă publicităţii;
m) administrează sistemul informatic electoral naţional;
n) gestionează Registrul observatorilor electorali;
o) gestionează corpul funcţionarilor electorali, asigură instruirea şi evaluarea acestora;
p) asigură programele de calculator care urmează a fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru
centralizarea rezultatelor votării, repartizarea şi atribuirea mandatelor;
q) adoptă calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale;
r) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare, proiectele de hotărâri specifice bunei organizări şi
desfăşurări a alegerilor;
s) elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului electoral
românesc, pe care le supune Guvernului spre analiză şi exercitare a dreptului de iniţiativă legislativă;
ş) împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prezintă Guvernului propuneri privind fondurile
necesare organizării şi desfăşurării alegerilor generale în vederea includerii în proiectul legii bugetului de stat
sub forma unui fond special aflat la dispoziţia Guvernului;
t) împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prezintă Guvernului spre aprobare propuneri
privind suplimentarea bugetelor proprii cu fondurile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau a
referendumului, după caz din fondul special aflat la dispoziţia Guvernului;
ţ) stabileşte data de organizare şi desfăşurare a alegerilor parţiale;
u) sprijină organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale;
v) organizează şi desfăşoară campanii pentru creşterea participării la vot, precum şi pentru informarea
alegătorilor cu privire la sistemul electoral şi tehnica votării;
w) asigură transparenţa cheltuielilor realizate cu pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a
referendumurilor;
x) reprezintă statul român în misiunile de observare a alegerilor şi a altor consultări electorale;
y) controlează respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale, republicată;
z) alocă subvenţia de la bugetul de stat partidelor politice, conform Legii nr. 334/2006, republicată;
(2) Autoritatea Electorală Permanentă prezintă Parlamentului anual un raport asupra activităţii sale.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
(4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă hotărâri, decizii şi
instrucţiuni, care se semnează de preşedinte şi se contrasemnează de vicepreşedinţi.
(5) Hotărârile Autorităţii Electorale Permanente se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi
sunt general obligatorii.
(6) Deciziile şi instrucţiunile Autorităţii Electorale Permanente sunt obligatorii pentru toate autorităţile,
instituţiile publice, organismele cu atribuţii în materie electorală, partidele politice, precum şi pentru toţi
participanţii la alegeri la care se referă, se comunică părţilor interesate şi se aduc la cunoştinţa publică prin
afişare pe pagina proprie de internet.
Schimbul de informaţii privind alegătorii şi candidaţii comunitari
Art. 45 - (1) Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor, Autoritatea Electorală
Permanentă transmite autorităţilor cu responsabilităţi similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene
datele personale ale alegătorilor comunitari care au fost înscrişi în Registrul Electoral, precum şi ale cetăţenilor
altor state membre ale Uniunii Europene a căror candidatură a fost admisă de Biroul Electoral Central, din
cererile prevăzute în anexele nr. 4 şi 8.

Autoritatea Electorală Permanentă
(2) Autoritatea Electorală Permanentă furnizează autorităţilor cu responsabilităţi similare din celelalte
state membre ale Uniunii Europene informaţiile solicitate privind cetăţenii români care şi-au exprimat intenţia
de a vota în statele membre respective.
(3) În cazul în care Autoritatea Electorală Permanentă este informată de o autoritate cu responsabilităţi
similare din alt stat membru al Uniunii Europene asupra faptului că un alegător român a fost înscris în lista
electorală a acelui stata, acesta nu mai este înscris în listele electorale la alegerile pentru Parlamentul European.
(4) La solicitarea cetăţenilor români care doresc să candideze la alegerile pentru Parlamentul European
şi la alegerile locale în alt stat membru al Uniunii Europene, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează
adeverinţe care atestă că nu au fost lipsiţi de dreptul de a fi ales în România sau că o asemenea interdicţie nu
este cunoscută de autorităţile române.
(5) În urma schimbului de informaţii cu autorităţile cu responsabilităţi similare din alte state membre ale
Uniunii Europene, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa Biroului Electoral Central cazurile în
care cetăţenii români candidează la alegerile pentru Parlamentul European în alte state membre ale Uniunii
Europene.
(6) Autoritatea Electorală Permanentă este singura autoritate publică din România care poate schimba
informaţii privind drepturile electorale ale cetăţenilor români şi ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene
cu autorităţile cu responsabilităţi similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
(7) Autoritatea Electorală Permanentă eliberează adeverinţe privind capacitatea electorală a cetăţenilor
români care doresc să candideze la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile locale organizate în
alte state membre ale Uniunii Europene. Modelul adeverinţei este stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă.
(8) Autorităţile publice din România au obligaţia de a sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) - (6).
Secţiunea II. Birourile electorale
Categoriile de birouri electorale
Art. 46. - Pentru efectuarea operaţiunilor electorale se înfiinţează, în condiţiile prezentei legi:
a) Biroul Electoral Central pentru toate alegerile şi referendumurile naţionale;
b) birouri electorale judeţene pentru toate alegerile şi referendumurile naţionale, precum şi pentru
referendumurile locale organizate la nivel judeţean;
c) birouri electorale de municipiu, oraş, comună pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale şi pentru referendumurile locale organizate la nivel de municipiu, oraş sau comună;
d) biroul electoral al Municipiului Bucureşti pentru alegerile parlamentare, alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale şi pentru referendumurile locale organizate la nivelul Municipiului Bucureşti;
e) birouri electorale de sector al Municipiului Bucureşti pentru toate alegerile şi referendumurile
naţionale, precum şi pentru referendumurile locale organizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti;
f) biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare, prezidenţiale,
alegerile pentru Parlamentul European şi referendumurile naţionale;
g) birouri electorale ale secţiilor de votare din ţară pentru toate alegerile şi referendumurile naţionale,
precum şi pentru referendumurile locale;
h) birouri electorale ale secţiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare, prezidenţiale,
alegerile pentru Parlamentul European şi referendumurile naţionale.
Corpul funcţionarilor electorali
Art. 47. – (1) Corpul funcţionarilor electorali cuprinde persoanele care pot deveni preşedinţi ai
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora.
(2) Înscrierea în corpul funcţionarilor electorali se realizează pe bază de cerere formulată în scris către
Autoritatea Electorală Permanentă la care se anexează acte doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor prevăzute de
prezenta lege. Modelul cererii este stabilit de către Autoritatea Electorală Permanentă.
(3) Excluderea din corpul funcţionarilor electorali se realizează de către Autoritatea Electorală
Permanentă în cazul încălcării dispoziţiilor prezentei legi.
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(4) Procedura de înscriere în corpul funcţionarilor electorali, de evaluare a funcţionarilor electorali şi de
excludere din corpul funcţionarilor electorali sunt stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
(5) La solicitarea Autorităţii Electorale Permanente, autorităţile publice cu atribuţii în domeniul electoral
au obligaţia de a pune la dispoziţie, gratuit, spaţii pentru instruirea şi evaluarea funcţionarilor electorali.
(6) Retragerea din corpul funcţionarilor electorali se realizează pe bază de cerere formulată în scris până
cel mai târziu cu 5 zile de la începerea perioadei electorale.
(7) În cazul în care un funcţionar electoral nu poate îndeplini funcţia de preşedinte al unui birou electoral
al unei secţii de votare sau funcţia de locţiitor al acestuia cu ocazia unor alegeri este obligat să solicite în scris
Autorităţii Electorale Permanente suspendarea din corpul funcţionarilor electorali pe durata acestora, în
termenul prevăzut la alin. (6).
(8) Evidenţa funcţionarilor electorali se face pe oraşe şi municipii iar la comune inclusiv pe sate.
(9) Birourile electorale judeţene şi birourile electorale de sector, precum şi biroul electoral pentru
secţiile de votare din străinătate comunică Autorităţii Electorale Permanente deciziile prin care s-a dispus
înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ale locţiitorilor acestora în cel mult 48 de
ore de la adoptare.
Statutul membrilor birourilor electorale
Art. 48. - (1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din alegători români.
(2) Sunt incompatibili cu funcţia de membru al biroului electoral, persoanele care candidează în
circumscripţia electorală sau colegiul uninominal unde funcţionează biroul electoral, precum şi soţul, soţia,
rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv.
(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.
(4) Un alegător român poate fi membru al unui singur birou electoral.
(5) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii şi completării birourilor electorale atestă calitatea
de membru al biroului electoral.
(6) Competitorii electorali îşi pot desemna câte un reprezentant în fiecare birou electoral în condiţiile
prevăzute de prezenta lege.
(7) În cazul referendumurilor naţionale, birourile electorale se completează numai cu reprezentanţii
partidelor politice parlamentare .
(8) În cazul referendumurilor locale, birourile electorale se completează numai cu reprezentanţii
partidele politice reprezentate în consiliul local sau judeţean, după caz. Dispoziţiile prezentei legi privind
completarea birourilor electorale cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare se aplică în mod
corespunzător.
(9) Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte
însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.
(10) Membrii birourilor electorale primesc o indemnizaţie pe fiecare zi de activitate al cărei cuantum este
stabilit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente.
(11) Pe perioada cât funcţionează birourile electorale, membrii acestora se consideră detaşaţi, instituţiile
la care sunt angajaţi fiind obligate să le asigure acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.
(12) Preşedinţii birourilor electorale şi locţiitorii acestora nu pot fi membri ai formaţiunilor politice.
(13) Desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale se face prin
ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente.
Cazurile de înlocuire a membrilor birourilor electorale
Art. 49. – (1) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept la data la care persoana
care exercită această funcţie nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în cazul săvârşirii unei contravenţii
prevăzute de prezenta lege sau al trimiterii în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni.
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(3) Constatarea încetării de drept a calităţii de membru al unui birou electoral se face de către biroul
electoral ierarhic superior, prin decizie.
(4) Înlocuirea membrilor birourilor electorale în cazurile prevăzute la alin. (1)-(2) se face de către biroul
electoral ierarhic superior prin decizie.
(5) Preşedinţii birourilor electorale şi locţiitorii acestora, judecătorii care sunt membri ai birourilor
electorale şi reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente, pot fi înlocuiţi, în caz de imposibilitate de
exercitare a funcţiei, cu respectarea procedurii pentru desemnarea lor.
(6) Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale pot fi înlocuiţi, 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 votării.
Funcţionarea birourilor electorale
Art. 50. - (1) Birourile electorale lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care le compun.
(2) Şedinţele birourilor electorale sunt conduse de preşedinţi.
(3) În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.
(4) Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor electorale este obligatorie. În cazuri justificate, preşedinţii
birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţă.
(5) Birourile electorale adoptă acte şi iau măsuri, potrivit competenţei lor, numai cu votul majorităţii
membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
Statutul personalului din cadrul aparatului tehnic al biroului electoral
Art. 51. - (1) Personalul din cadrul aparatului tehnic al biroului electoral sprijină activitatea acestuia,
după cum urmează:
a) asigură din punct de vedere tehnic şi de specialitate, elaborarea, redactarea şi definitivarea actelor
birourilor electorale;
b) organizează şedinţele birourilor electorale;
c) organizează şi desfăşoară activitatea de informatică, registratură şi arhivă;
d) acordă asistenţă tehnică membrilor biroului electoral la centralizarea rezultatelor votării.
(2) Aparatul tehnic al Biroului Electoral Central este format din personal de specialitate al Autorităţii
Electorale Permanente şi din personal de specialitate al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Institutului
Naţional de Statistică.
(3) Aparatul tehnic al biroului electoral judeţean, biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate şi al biroului electoral de sector cuprinde, pe lângă personalul prevăzut la alin. (2), personal de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale şi operatori de calculator propuşi de primar, respectiv de
Ministerul Afacerilor Externe.
(4) Operatorii de calculator îşi desfăşoară activitatea la birourile electorale ale secţiilor de votare.
(5) Operatorii de calculator nu pot fi membri ai formaţiunilor politice.
(6) Pe lângă birourile electorale ale secţiilor de votare nu se constituie aparate tehnice de lucru.
(7) Personalul din cadrul aparatului tehnic al biroului electoral primeşte o indemnizaţie pe fiecare zi de
activitate, al cărei cuantum este stabilit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale
Permanente.
(8) Pe perioada cât funcţionează birourile electorale, personalul din cadrul aparatelor tehnice al acestora
se consideră detaşat, instituţiile de la care provine fiind obligate să îi asigure drepturile salariale cuvenite,
potrivit legii.
Biroul Electoral Central
Art. 52. - (1) Biroul Electoral Central se organizează pe lângă Autoritatea Electorală Permanentă şi este
alcătuit din 5 judecători, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 7
reprezentanţi ai formaţiunilor politice.
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(2) Desemnarea celor 5 judecători se face de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în şedinţă
publică, în termen de 3 zile de la data începerii perioadei electorale, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în
exerciţiu.
(3) Data şedinţei se aduce la cunoştinţa publică prin mass-media de către preşedintele Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, cu două zile înainte de desfăşurarea acesteia.
(4) Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedinte şi de prim –
magistratul - asistent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(5) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemnaţi aleg din rândul lor, prin vot secret,
preşedintele Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia.
(6) În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central, în componenţa
Biroului Electoral Central intră preşedintele, vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi câte un
reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar. Astfel constituit, Biroul Electoral Central îndeplineşte toate
atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi până la completarea lui, dacă este cazul, cu reprezentanţii
competitorilor electorali care nu sunt reprezentaţi în Parlament.
(7) Constituirea Biroului Electoral Central se consemnează într-un proces-verbal care reprezintă actul de
învestire.
(8) În termen de 48 de ore la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare competitor electoral care nu
este reprezentat în Parlament comunică Biroului Electoral Central numele şi prenumele reprezentantului său.
Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.
(9) Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii propuşi de competitorii electorali care nu
sunt reprezentaţi în Parlament se face în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac
comunicările, în ordinea numărului de candidaturi definitive, de preşedintele Biroului Electoral Central, în
prezenţa membrilor biroului şi a candidaţilor sau a persoanelor delegate de către competitorii electorali, în
limita numărului de reprezentanţi prevăzut la alin. (1).
(10) În cazul în care în urma aplicării criteriului prevăzut la alin. (9) nu se poate face departajarea între
competitorii electorali care nu sunt reprezentaţi în Parlament, urmează a se recurge la tragerea la sorţi între
reprezentanţii rămaşi de către preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenţa membrilor biroului şi a
candidaţilor sau a persoanelor delegate de către conducerile competitorilor electorali.
Atribuţiile Biroului Electoral Central
Art. 53. - (1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii:
a) asigură aplicarea şi interpretarea unitară a dispoziţiilor prezentei legi;
b) înregistrează propunerile de candidaţi pentru Preşedintele României şi pentru Parlamentul European;
face comunicările şi afişările prevăzute de prezenta lege cu privire la candidaturi şi semnele electorale;
c) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei cuprinzând denumirea şi
semnele electorale ale formaţiunilor politice, care au dreptul să participe la alegeri, precum şi ale candidaţilor
independenţi;
d) stabileşte, unde este cazul, pe baza proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor
votării transmise de birourile electorale ierarhic inferioare, lista competitorilor electorali care au întrunit pragul
electoral, precum şi lista celor care nu au întrunit pragul electoral şi dă publicităţii, în termen de 24 de ore de la
constatare, aceste liste;
e) totalizează rezultatul naţional, pe baza proceselor-verbale primite de la birourile electorale;
repartizează şi atribuie mandate în cazurile prevăzute de prezenta lege;
f) centralizează candidaturile rămase definitive;
g) trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cel mult 48 de ore de la
soluţionarea contestaţiilor, rezultatele finale ale alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, pentru
Parlamentul European şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ;
h) aduce la cunoştinţă publică în ziua votării prezenta alegătorilor la vot;
i) transmite Autorităţii Electorale Permanente, după publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul
Oficial al României, Partea I, toate materialele şi documentele deţinute;
j) îndeplineşte orice alte obligaţii ce îi revin potrivit prezentei legi.
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(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral Central
adoptă hotărâri, decizii şi instrucţiuni.
(3) Hotărârile Biroului Electoral Central se adoptă pentru interpretarea unitară a prezentei legi, sunt
general obligatorii şi se aduc la cunoştinţa publică prin afişare pe pagina de internet a Autorităţii Electorale
Permanente şi prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Deciziile Biroului Electoral Central se adoptă pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi,
pentru soluţionarea contestaţiilor care sunt de competenţa sa, precum şi pentru alte cazuri prevăzute de prezenta
lege. Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile
electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri, se
comunică părţilor interesate şi se aduc la cunoştinţa publică prin afişare pe pagina de internet a Autorităţii
Electorale Permanente.
(5) Biroul Electoral Central adoptă instrucţiuni pentru reglementarea unor aspecte tehnico-organizatorice
care sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în
materie electorală, se comunică părţilor interesate şi se aduc la cunoştinţa publică prin afişare pe pagina de
internet a Autorităţii Electorale Permanente.
Birourile electorale judeţene
Art. 54. - (1) Birourile electorale judeţene sunt formate din 3 judecători, un reprezentant al Autorităţii
Electorale Permanente şi din cel mult 7 reprezentanţi ai competitorilor electorali.
(2) Desemnarea judecătorilor se face în şedinţă publică, în termen de cel mult 10 zile de la data începerii
perioadei electorale, de către preşedintele tribunalului, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu la
instanţele de pe raza teritorială a judeţului.
(3) Data şedinţei se aduce la cunoştinţa publică, prin presă, de preşedintele tribunalului, cu cel puţin 24
de ore înainte de desfăşurarea acesteia.
(4) Tragerea la sorţi se face pe funcţii, preşedinte şi locţiitor, şi se consemnează într-un proces-verbal
semnat de preşedintele tribunalului, care constituie actul de învestire.
(5) În termen de cel mult 24 de ore de la desemnarea judecătorilor, are loc şedinţa de constituire a
biroului electoral judeţean la care participă judecătorii desemnaţi şi reprezentantul Autorităţii Electorale
Permanente. Biroul electoral judeţean astfel constituit îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei
legi până la data completării cu reprezentanţii competitorilor electorali.
(6) În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare competitor
electoral, comunică Biroului Electoral Central, numele şi prenumele reprezentantului său. Comunicările
transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.
(7) În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6), Biroul Electoral
Central completează fiecare birou electoral judeţean cu reprezentanţii propuşi de competitorii electorali
reprezentaţi în Parlament în limita numărului prevăzut la alin. (1).
(8) În situaţia în care în urma completării biroului electoral judeţean cu reprezentanţii propuşi de
competitorii electorali reprezentaţi în Parlament rămân locuri disponibile, în termen de 24 de ore de la
completarea cu reprezentanţii propuşi de competitorii electorali reprezentaţi în Parlament, acestea se
completează de către Biroul Electoral Central, cu reprezentanţii celorlalţi competitori electorali, în limita
numărului de reprezentanţi prevăzut la alin. (1).
(9) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei
publice locale, completarea se face în ordinea numărului de candidaturi definitive din judeţ, urmând a se recurge
la trageri la sorţi pentru fiecare birou electoral judeţean dacă nu se poate face departajarea între aceştia, în
prezenţa membrilor biroului şi a candidaţilor sau a persoanelor delegate de către conducerile competitorilor
electorali.
(10) La alegerile pentru Preşedintele României şi Parlamentul European, completarea birourilor
electorale judeţene se face în ordinea stabilită pentru completarea Biroului Electoral Central.
Atribuţiile birourilor electorale judeţene
Art. 55. - (1) Birourile electorale judeţene au următoarele atribuţii:
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a) urmăresc şi asigură aplicarea unitară şi respectarea dispoziţiilor prezentei legi, precum şi a hotărârilor,
deciziilor şi instrucţiunilor Biroului Electoral Central de către toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu
responsabilităţi în materie electorală din cadrul judeţului;
b) desemnează preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe baza comunicărilor
Autorităţii Electorale Permanente
c) sprijină, împreună cu prefecţii, instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a
locţiitorilor acestora;
d) înregistrează propunerile de candidaţi pentru Camera Deputaţilor şi Senat, precum şi pentru consiliile
judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene şi constată rămânerea definitivă a candidaturilor;
e) centralizează candidaturile rămase definitive pentru consiliile locale şi primari;
f) distribuie, pe bază de proces-verbal, prin intermediul primarilor, buletinele de vot, ştampilele de
control, ştampilele cu menţiunea "VOTAT" şi celelalte materiale necesare procesului electoral, birourilor
electorale ale secţiilor de votare;
g) desemnează, la propunerea primarilor, operatorii de calculator cu 5 zile înaintea datei votării;
h) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru judeţul în care funcţionează pe baza proceselorverbale primite de la birourile electorale inferioare;
i) repartizează şi atribuie mandate de deputat, senator, preşedinte de consiliu judeţean şi consilier
judeţean, după caz;
j) îndeplinesc orice alte atribuţii ce le revin potrivit prezentei legi.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor prezentei legi, birourile electorale judeţene
adoptă decizii. Deciziile sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale,
organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri la care se referă, din
raza teritorială de competenţă a biroului, se comunică părţilor interesate şi se aduc la cunoştinţa publică prin
afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate.
Birourile electorale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
Art. 56. - (1) Biroul electoral al comunei, oraşului sau municipiului este format din preşedinte, un
locţiitor al acestuia şi din cel mult 5 reprezentanţi ai competitorilor electorali din respectivul oraş, municipiu sau
comună.
(2) Desemnarea preşedintelui şi a locţiitorului acestuia se face în şedinţă publică de către preşedintele
biroului electoral judeţean, în termen de 15 zile de la data începerii perioadei electorale.
(3) Desemnarea se face, prin tragere la sorţi, în următoarele etape:
a) din lista cu judecători transmisă de către preşedintele tribunalului;
b) din lista cuprinzând juriştii propuşi de prefect precum şi alte persoane cu studii superioare juridice sau
administrative.
(4) Persoanele care doresc să devină preşedinţi ai birourilor electorale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor, sau locţiitori ai acestora trebuie să depună o cerere în scris la biroul electoral judeţean în termen de
48 de ore de la constituirea acestuia.
(5) Prefectul şi preşedintele tribunalului au obligaţia de a întocmi şi comunica biroului electoral judeţean
listele prevăzute la alin. (3), în termen de cel mult 48 de ore de la constituirea acestuia.
(6) Data şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi se aduce la cunoştinţă publică prin presă, precum
şi prin afişare la sediul biroului electoral judeţean, de către preşedintele biroului electoral judeţean, cu cel puţin
48 de ore înainte. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedinte.
(7) Tragerea la sorţi se face pe funcţii: preşedinte şi locţiitor, avându-se în vedere criteriul apropierii
domiciliului acestora de biroul electoral al comunei, oraşului sau municipiului.
(8) Procesul-verbal prevăzut la alin. (6) constituie actul de învestitură.
(9) La solicitarea scrisă a competitorilor electorali, preşedintele biroului electoral judeţean întocmeşte şi
pune la dispoziţia acestora, în termen de 48 de ore de la solicitare, lista cuprinzând datele necesare pentru a fi
contactaţi ale preşedinţilor birourilor electorale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi ale locţiitorilor
acestora, precum şi adresele şi numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale.
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(10) Birourile electorale constituite potrivit alin. (2) – (8) îndeplinesc toate atribuţiile ce îi revin potrivit
prezentei legi, urmând a fi completat cu reprezentanţii competitorilor electorali, după rămânerea definitivă a
candidaturilor.
(11) În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, filialele judeţene ale
competitorilor electorali trebuie să comunice, în scris, biroului electoral judeţean, numele şi prenumele
reprezentanţilor lor pentru fiecare birou electoral de comună, oraş şi municipiu. Comunicările transmise după
acest termen nu se mai iau în considerare.
(12) În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6), birourile electorale
ale comunelor, oraşelor şi municipiilor se completează de către biroul electoral judeţean cu reprezentanţii
propuşi de competitorii electorali reprezentaţi în Parlament în limita numărului prevăzut la alin. (1).
(13) În situaţia în care în urma completării birourilor electorale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
cu reprezentanţii propuşi de competitorii electorali reprezentaţi în Parlament rămân locuri disponibile, în termen
de 24 de ore de la completarea cu reprezentanţii propuşi de competitorii electorali reprezentaţi în Parlament,
acestea se completează de către biroul electoral judeţean, cu reprezentanţii celorlalţi competitori electorali, în
limita numărului de reprezentanţi prevăzut la alin. (1).
(14) Completarea se face în ordinea numărului de candidaturi definitive din fiecare comună, oraş sau
municipiu, după caz, urmând a se recurge la trageri la sorţi pentru fiecare birou electoral dacă nu se poate face
departajarea, în prezenţa membrilor biroului şi a candidaţilor sau a persoanelor delegate de către conducerile
competitorilor electorali.
Atribuţiile birourilor electorale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
Art. 57. - (1) Birourile electorale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor au următoarele atribuţii:
a) urmăresc şi asigură aplicarea unitară şi respectarea dispoziţiilor prezentei legi, a hotărârilor, deciziilor
şi instrucţiunilor Biroului Electoral Central, precum şi a deciziilor birourilor electorale judeţene de către toate
autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în materie electorală din cadrul unităţii administrativteritoriale în care funcţionează, precum şi de către toţi participanţii la alegeri;
b) înregistrează propunerile de candidaţi pentru consiliile locale şi primari;
c) distribuie, pe bază de proces-verbal, prin intermediul primarilor, buletinele de vot, ştampilele de
control, ştampilele cu menţiunea "VOTAT" şi celelalte materiale necesare procesului electoral, birourilor
electorale ale secţiilor de votare;
d) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru unitatea administrativ-teritorială în care
funcţionează pe baza proceselor-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare;
e) repartizează şi atribuie mandate de primar şi consilier local;
f) desemnează, la propunerea primarilor, operatorii de calculator cu 5 zile înaintea datei votării;
g) îndeplinesc orice alte atribuţii ce le revin potrivit prezentei legi.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor prezentei legi, birourile electorale ale
municipiilor, oraşelor şi comunelor adoptă decizii. Deciziile sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile
publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la
alegeri la care se referă, din raza teritorială de competenţă a biroului, se comunică părţilor interesate şi se aduc
la cunoştinţa publică prin afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate.
Biroul electoral al municipiului Bucureşti
Art. 58. – (1) Biroul electoral al municipiului Bucureşti este format din 3 judecători, un reprezentant al
Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 7 reprezentanţi ai competitorilor electorali.
(2) Desemnarea judecătorilor se face în şedinţă publică, în termen de cel mult 10 zile de la data începerii
perioadei electorale, de către preşedintele Tribunalului Municipiului Bucureşti, prin tragere la sorţi, dintre
judecătorii în exerciţiu la Tribunalul Municipiului Bucureşti.
(3) Data şedinţei se aduce la cunoştinţa publică, prin presă, de preşedintele Tribunalului Municipiului
Bucureşti, cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea acesteia.
(4) Tragerea la sorţi se face pe funcţii, preşedinte şi locţiitor, şi se consemnează într-un proces-verbal
semnat de preşedintele Tribunalului Municipiului Bucureşti, care constituie actul de învestire.
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(5) În termen de cel mult 24 de ore de la desemnarea judecătorilor, are loc şedinţa de constituire a
biroului electoral judeţean la care participă judecătorii desemnaţi şi reprezentantul Autorităţii Electorale
Permanente. Biroul electoral al Municipiului Bucureşti astfel constituit îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin
potrivit prezentei legi până la data completării cu reprezentanţii competitorilor electorali.
(6) În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare competitor
electoral, comunică Biroului Electoral Central, numele şi prenumele reprezentantului său. Comunicările
transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.
(7) În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6), Biroul Electoral
Central completează Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti cu reprezentanţii propuşi de competitorii
electorali reprezentaţi în Parlament în limita numărului prevăzut la alin. (1).
(8) În situaţia în care în urma completării Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti cu reprezentanţii
propuşi de competitorii electorali reprezentaţi în Parlament rămân locuri disponibile, în termen de 24 de ore de
la completarea cu reprezentanţii propuşi de competitorii electorali reprezentaţi în Parlament, acestea se
completează de către Biroul Electoral Central, cu reprezentanţii celorlalţi competitori electorali, în limita
numărului de reprezentanţi prevăzut la alin. (1).
(9) Completarea se face în ordinea numărului de candidaturi definitive din municipiul Bucureşti,
urmând, dacă nu se poate face departajarea în acest mod, a se recurge la trageri la sorţi, în prezenţa membrilor
biroului şi a candidaţilor sau a persoanelor delegate de către conducerile competitorilor electorali.
Atribuţiile Biroului Electoral al municipiului Bucureşti
Art. 59. – (1) Biroul electoral al Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii principale:
a) urmăreşte şi asigură aplicarea unitară şi respectarea dispoziţiilor prezentei legi, precum şi a
hotărârilor, instrucţiunilor şi deciziilor Biroului Electoral Central de către toate autorităţile, instituţiile şi
organismele cu responsabilităţi în materie electorală din cadrul municipiului Bucureşti;
b) înregistrează propunerile de candidaţi pentru Camera Deputaţilor şi Senat, pentru consiliul general al
Municipiului Bucureşti, precum şi pentru funcţia de primar general al Municipiului Bucureşti şi constată
rămânerea definitivă a candidaturilor;
c) centralizează candidaturile rămase definitive pentru consiliile locale şi primari din sectoarele
Municipiului Bucureşti;
d) la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice
locale, distribuie, pe bază de proces-verbal, prin intermediul primarilor, buletinele de vot, ştampilele de control,
ştampilele cu menţiunea "VOTAT" şi celelalte materiale necesare procesului electoral, birourilor electorale ale
secţiilor de votare;
e) desemnează, la propunerea primarilor, operatorii de calculator cu 5 zile înaintea datei votării;
f) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru judeţul în care funcţionează pe baza proceselorverbale primite de la birourile electorale inferioare;
g) repartizează şi atribuie mandate de deputat, senator, consilier general şi primar general, după caz;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin potrivit prezentei legi.
(3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral al
Municipiului Bucureşti adoptă decizii. Deciziile sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice,
birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri la
care se referă, din Municipiul Bucureşti, se comunică părţilor interesate şi se aduc la cunoştinţa publică prin
afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate.
Birourile electorale de sector
Art. 60. – (1) Birourile electorale de sector sunt formate din 3 judecători, un reprezentant al Autorităţii
Electorale Permanente şi din cel mult 7 reprezentanţi ai competitorilor electorali.
(2) Desemnarea judecătorilor se face în şedinţă publică, în termen de cel mult 10 zile de la data începerii
perioadei electorale, de către preşedintele tribunalului Municipiului Bucureşti, prin tragere la sorţi, dintre
judecătorii în exerciţiu la instanţele de pe raza teritorială a municipiului.

Autoritatea Electorală Permanentă
(3) Data şedinţei se aduce la cunoştinţa publică, prin presă, de preşedintele tribunalului, cu cel puţin 24
de ore înainte de desfăşurarea acesteia.
(4) Tragerea la sorţi se face pe funcţii, preşedinte şi locţiitor, şi se consemnează într-un proces-verbal
semnat de preşedintele tribunalului, care constituie actul de învestire.
(5) În termen de cel mult 24 de ore de la desemnarea judecătorilor, are loc şedinţa de constituire a
biroului electoral de sector la care participă judecătorii desemnaţi şi reprezentantul Autorităţii Electorale
Permanente. Biroul electoral de sector astfel constituit îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei
legi până la data completării cu reprezentanţii competitorilor electorali.
(6) În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare competitor
electoral, comunică Biroului Electoral Central, numele şi prenumele reprezentantului său. Comunicările
transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.
(7) În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6), Biroul Electoral
Central completează fiecare birou electoral de sector cu reprezentanţii propuşi de competitorii electorali
reprezentaţi în Parlament în limita numărului prevăzut la alin. (1).
(8) În situaţia în care în urma completării biroului electoral de sector cu reprezentanţii propuşi de
competitorii electorali reprezentaţi în Parlament rămân locuri disponibile, în termen de 24 de ore de la
completarea cu reprezentanţii propuşi de competitorii electorali reprezentaţi în Parlament, acestea se
completează de către Biroul Electoral Central, cu reprezentanţii celorlalţi competitori electorali, în limita
numărului de reprezentanţi prevăzut la alin. (1).
(9) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei
publice locale, completarea se face în ordinea numărului de candidaturi definitive din Municipiul Bucureşti,
urmând, dacă nu se poate face departajarea, a se recurge la trageri la sorţi pentru fiecare birou electoral de
sector, în prezenţa membrilor biroului şi a candidaţilor sau a persoanelor delegate de către conducerile
competitorilor electorali.
(10) La alegerile pentru Preşedintele României şi Parlamentul European completarea birourilor
electorale de sector se face în ordinea stabilită pentru completarea Biroului Electoral Central.
Atribuţiile birourilor electorale de sector
Art. 61. - (1) Birourile electorale de sector au următoarele atribuţii:
a) urmăresc şi asigură aplicarea unitară şi respectarea dispoziţiilor prezentei legi, precum şi a hotărârilor
şi deciziilor Biroului Electoral Central de către toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în
materie electorală din cadrul sectorului;
b) desemnează preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe baza comunicărilor
Autorităţii Electorale Permanente
c) sprijină, împreună cu prefectul, instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a
locţiitorilor acestora;
d) înregistrează propunerile de candidaţi pentru Camera Deputaţilor şi Senat, precum şi pentru consiliul
local şi primarul sectorului şi constată rămânerea definitivă a candidaturilor;
e) la alegerile pentru Preşedintele României, alegerile pentru Parlamentul European şi la referendumul
naţional, distribuie, pe bază de proces-verbal, prin intermediul primarilor, buletinele de vot, ştampilele de
control, ştampilele cu menţiunea "VOTAT" şi celelalte materiale necesare procesului electoral, birourilor
electorale ale secţiilor de votare;
f) desemnează, la propunerea primarilor, operatorii de calculator cu 5 zile înaintea datei votării;
g) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru sectorul în care funcţionează pe baza proceselorverbale primite de la birourile electorale inferioare;
i) repartizează şi atribuie mandate de consilier local şi primar;
j) îndeplinesc orice alte atribuţii ce le revin potrivit prezentei legi.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor prezentei legi, birourile electorale de sector
adoptă decizii. Deciziile sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale,
organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri la care se referă, din
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raza teritorială de competenţă a biroului, se comunică părţilor interesate şi se aduc la cunoştinţa publică prin
afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate.
Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate
Art. 62. – (1) Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate este format din 3 judecători, un
reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 7 reprezentanţi ai competitorilor electorali.
(2) Desemnarea judecătorilor se face în şedinţă publică, în termen de cel mult 10 zile de la data începerii
perioadei electorale, de către preşedintele tribunalului Municipiului Bucureşti, prin tragere la sorţi, dintre
judecătorii în exerciţiu la instanţele de pe raza teritorială a municipiului.
(3) Data şedinţei se aduce la cunoştinţa publică, prin presă, de preşedintele tribunalului, cu cel puţin 24
de ore înainte de desfăşurarea acesteia.
(4) Tragerea la sorţi se face pe funcţii, preşedinte şi locţiitor, şi se consemnează într-un proces-verbal
semnat de preşedintele tribunalului, care constituie actul de învestire.
(5) În termen de cel mult 24 de ore de la desemnarea judecătorilor, are loc şedinţa de constituire a
biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate la care participă judecătorii desemnaţi şi reprezentantul
Autorităţii Electorale Permanente. Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate astfel constituit
îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi până la data completării cu reprezentanţii
competitorilor electorali.
(6) În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare competitor
electoral, comunică Biroului Electoral Central, numele şi prenumele reprezentantului său. Comunicările
transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.
(7) În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6), Biroul Electoral
Central completează biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu reprezentanţii propuşi de
competitorii electorali reprezentaţi în Parlament în limita numărului prevăzut la alin. (1).
(8) În situaţia în care în urma completării biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu
reprezentanţii propuşi de competitorii electorali reprezentaţi în Parlament rămân locuri disponibile, în termen de
24 de ore de la completarea cu reprezentanţii propuşi de competitorii electorali reprezentaţi în Parlament,
acestea se completează de către Biroul Electoral Central, cu reprezentanţii celorlalţi competitori electorali, în
limita numărului de reprezentanţi prevăzut la alin. (1).
(9) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, completarea se face în ordinea numărului de
candidaturi definitive din străinătate, urmând, dacă nu se poate face departajarea, a se recurge la trageri la sorţi,
în prezenţa membrilor biroului şi a candidaţilor sau a persoanelor delegate de către conducerile competitorilor
electorali.
(10) La alegerile pentru Preşedintele României şi Parlamentul European completarea biroului electoral
pentru secţiile de votare din străinătate se face în ordinea stabilită pentru completarea Biroului Electoral Central.
Atribuţiile Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate
Art. 63. - (1) Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate are următoarele atribuţii:
a) urmăreşte şi asigură aplicarea unitară şi respectarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri de către
toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în materie electorală pentru organizarea
scrutinului în străinătate;
b) sprijină, instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate;
c) înregistrează propunerile de candidaţi pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi constată rămânerea
definitivă a candidaturilor;
d) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului
Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot, ştampilele de control, ştampilele cu menţiunea
"VOTAT", precum şi celelalte materiale necesare procesului electoral;
f) desemnează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, operatorii de calculator cu 5 zile înaintea
datei votării;
e) centralizează rezultatele numărării voturilor din secţiile de votare din străinătate şi înaintează Biroului
Electoral Central procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor votării la secţiile de votare din străinătate,
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procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, precum şi toate
contestaţiile şi întâmpinările primite;
f) repartizează şi atribuie mandate de deputat şi de senator;
g) predă, pe bază de proces-verbal, Tribunalului Bucureşti toate documente şi materialele deţinute, care
nu sunt predate Biroului Electoral Central.
(2) Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin
potrivit legii.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, biroul electoral pentru
secţiile de votare din străinătate adoptă decizii. Deciziile sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile
publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la
alegeri la care se referă, din raza teritorială de competenţă a biroului, se comunică părţilor interesate şi se aduc
la cunoştinţa publică prin afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate.
Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora
Art. 64. - (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al
acestuia, care sunt membri ai corpului funcţionarilor electorali, precum şi din cel mult 5 reprezentanţi ai
competitorilor electorali.
(2) Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora se
face cu 10 zile înainte de data votării de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al biroului electoral de
sector, după caz, prin tragere la sorţi pe unităţi administrativ-teritoriale, din listele cuprinzând membrii corpului
funcţionarilor electorali transmise de Autoritatea Electorală Permanentă.
(3) Listele prevăzute la alin. (2) sunt întocmite pe unităţi administrativ-teritoriale.
(4) În cazul în care lista prevăzută la alin. (2) întocmită pentru o unitate administrativ-teritorială nu sunt
suficienţi membri pentru efectuarea tragerii la sorţi se va utiliza lista celei mai apropiate unităţi administrativteritoriale.
Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare
Art. 65. - (1) În cel mult 48 de ore de la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de
votare, competitorii electorali comunică biroului electoral ierarhic superior lista reprezentanţilor lor în birourile
electorale ale secţiilor de votare, sub forma unui tabel care 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 competitor electoral poate avea într-un birou electoral al
unei secţii de votare un singur reprezentant.
(2) Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii competitorilor electorali se
face de preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în prezenţa reprezentanţilor competitorilor electorali în
biroul electoral respectiv, în 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).
(3) Operaţiunile de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare pot avea loc pe tot cuprinsul
celor 48 de ore şi se consemnează în procese-verbale, care constituie actele de învestitură.
(4) În prima etapă, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi la alegerile pentru autorităţile
administraţiei publice locale, biroul electoral al secţiei de votare se completează, în ordinea numărului de
candidaturi definitive din judeţ sau sector, cu reprezentanţii propuşi de competitorii electorali reprezentaţi în
Parlament.
(5) În prima etapă, la alegerile pentru Preşedintele României şi Parlamentul European, biroul electoral
al secţiei de votare se completează, în ordinea stabilită pentru completarea biroului electoral ierarhic superior,
cu reprezentanţii propuşi de competitorii electorali reprezentaţi în Parlament.
(6) În situaţia în care în urma completării birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii
propuşi de competitorii electorali reprezentaţi în Parlament, rămân locuri disponibile, acestea se completează de
către biroul electoral ierarhic superior, cu reprezentanţii celorlalţi competitori electorali, în limita numărului de
reprezentanţi prevăzut la alin. (1).
(7) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei
publice locale, completarea se face în ordinea numărului de candidaturi definitive din judeţ, urmând a se recurge
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la trageri la sorţi pentru fiecare birou electoral al secţiei de votare dacă nu se poate face departajarea între
aceştia, în prezenţa membrilor biroului şi a candidaţilor sau a persoanelor delegate de către conducerile
competitorilor electorali.
(8) La alegerile pentru Preşedintele României şi Parlamentul European completarea birourilor electorale
ale secţiilor de votare se face în ordinea stabilită pentru completarea biroului electoral ierarhic superior.
(9) La solicitarea scrisă a reprezentanţilor competitorilor electorali în biroul electoral, preşedintele
acestuia pune la dispoziţia acestora copii certificate ale proceselor-verbale de completare a birourilor electorale
ale secţiilor de votare.
(10) Câte o copie certificată a proceselor-verbale de completare se predă, prin intermediul primarilor,
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.
Atribuţiile birourilor electorale ale secţiilor de votare
Art. 66. - (1) În preziua votării, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc, pe bază
de proces-verbal, de la biroul electoral ierarhic superior, prin intermediul primarilor, următoarele:
a) un exemplar al listelor electorale;
b) buletinele de vot, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea "VOTAT";
c) formularele pentru încheierea proceselor-verbale, alte imprimate şi materiale necesare desfăşurării
procesului electoral, precum şi un buletin de vot anulat pe fiecare tip de scrutin, pe care îl vor afişa la sediul
secţiei de votare într-un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor;
(2) După primire, materialele prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se sigilează de către preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi se păstrează, până la transportul lor la localurile secţiilor de votare, sub pază,
într-un singur spaţiu pus la dispoziţie de primarul unităţii administrativ-teritoriale în care îşi desfăşoară
activitatea.
(3) În ziua votării, birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii:
a) asigură buna organizare şi desfăşurare a operaţiunilor electorale în raza lor teritorială de competenţă;
b) verifică prin mijloace electronice legalitatea exercitării dreptului de vot şi corelaţiile de pe proceseleverbale de consemnare a rezultatelor votării;
c) rezolvă contestaţiile cu privire la procesul de votare;
d) numără voturile şi consemnează rezultatele votării în procesele-verbale; poate decide renumărarea
voturilor, înainte de consemnarea rezultatului numărătorii în procesul-verbal;
e) eliberează la cererea reprezentanţilor competitorilor electorali în biroul electoral al secţiei de votare
câte un exemplar al procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării
f) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin prezenta lege sau prin hotărâri, decizii şi instrucţiuni ale
birourilor electorale ierarhic superioare;
(4) După încheierea votării şi consemnarea rezultatelor votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare împreună cu locţiitorul acestuia, cu pază înarmată, însoţit, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral
respectiv, efectuează următoarele operaţiuni:
a) predau biroului electoral ierarhic superior procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele
de vot nule şi cele contestate, buletinele de vot albe, împreună cu întâmpinările primite, contestaţiile şi
materialele la care acestea se referă, de competenţa acestora, dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în
cadrul secţiei de votare.
b) predau, pe bază de proces-verbal, reprezentantului 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;
(5) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, biroul electoral al secţiei de votare adoptă decizii. Deciziile
sunt obligatorii pentru toate părţile la care se referă se comunică părţilor interesate şi se aduc la cunoştinţa
publică prin afişare la loc vizibil la sediul biroului electoral al secţiei de votare.
Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate
Art. 67. (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt constituite din câte un
preşedinte, şi din câte 2 până la 6 reprezentanţi ai competitorilor electorali.
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(2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate este desemnat prin tragere la sorţi de
către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate din lista propusă de Autoritatea Electorală
Permanentă cuprinzând persoane înscrise în corpul funcţionarilor electorali, precum şi din lista cuprinzând
personal diplomatic şi consular propusă de Ministerul Afacerilor Externe.
(3) Lista propusă de Autoritatea Electorală Permanentă va fi întocmită pe state şi va cuprinde cetăţeni cu
domiciliul sau reşedinţa în statele respective.
(4) Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate cu reprezentanţii
competitorilor electorali se face de către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi
se consemnează într-un proces-verbal care reprezintă actul de învestire. În această componenţă, birourile
electorale ale secţiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuţiile prevăzute de prezenta lege.
(5) Termenele pentru desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate,
respectiv pentru comunicarea reprezentanţilor competitorilor electorali în birouri, precum şi pentru completarea
birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt cele prevăzute de prezenta lege pentru birourile
electorale ale secţiilor de votare din ţară.
(6) Modalitatea de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară se aplică în mod
corespunzător birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
(7) Cheltuielile privind transportul şi cazarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din
străinătate se suportă de către Ministerul Afacerilor Externe.
(8) Cheltuielile privind transportul şi cazarea, masa şi alte cheltuieli curente ale celorlalţi membri ai
birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se suportă de către cei care i-au propus.
(9) La solicitarea scrisă a reprezentanţilor competitorilor electorali în biroul electoral pentru secţiile de
votare din străinătate, preşedintele pune la dispoziţia acestora copii certificate ale proceselor-verbale de
completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
Atribuţiile birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate
Art.68. - (1) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc, pe bază de
proces-verbal, de la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului
Afacerilor Externe, buletinele de vot, ştampila de control, ştampilele cu menţiunea "VOTAT", formularele
pentru încheierea proceselor-verbale, alte imprimate şi materiale necesare desfăşurării procesului electoral,
precum şi câte un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, pe care îl vor afişa la sediul secţiei de votare într-un loc vizibil, în ziua premergătoare datei votării.
(2) După primirea materialelor prevăzute la alin. (1), acestea se sigilează de către preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi se păstrează, până la transportul lor la localurile secţiilor de votare, într-un
singur spaţiu pus la dispoziţie de şeful reprezentanţei diplomatice din statul respectiv.
(3) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate predau, prin intermediul Ministerului
Afacerilor Externe, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate sau, în cazul în care acesta şi-a
încetat activitatea, Tribunalului Bucureşti procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot
nule şi cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care acestea se referă.
(4) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate înaintează buletinele de vot întrebuinţate şi
necontestate, precum şi cele anulate, ştampilele şi celelalte materiale utilizate în desfăşurarea votării
reprezentanţelor diplomatice, care, în termen de 3 luni de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul
Oficial al României, Partea I, le predau în vederea topirii de către operatorii economici specializaţi.
Încetarea activităţii birourilor electorale
Art. 69. - Birourile electorale îşi încetează activitatea la data predării, potrivit prezentei legi, a
documentelor electorale pe care le deţin.
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CAPITOLUL V. LOGISTICA ELECTORALĂ
Sediile birourilor electorale
Art. 70. - (1) Sediul şi dotarea Biroului Electoral Central se asigură de către Autoritatea Electorală
Permanentă.
(2) Sediile şi dotarea birourilor electorale judeţene şi al biroului electoral al Municipiului Bucureşti se
asigură de către primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv
primarul general al Municipiului Bucureşti şi cu prefecţii.
(3) Sediile şi dotarea birourilor electorale comunale, orăşeneşti, municipale şi de sector al municipiului
Bucureşti se asigură de către primari, împreună cu prefecţii.
(4) Sediul şi dotarea biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate se asigură de către
Ministerul Afacerilor Externe.
Localul de vot
Art. 71. - (1) Localul de vot este spaţiul în care alegătorii îşi exercită dreptul de vot şi în care îşi
desfăşoară activitatea biroul electoral al secţiei de votare.
(2) Organizarea localurilor de vot se face în imobile aparţinând domeniului public sau privat al statului
sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi în cele aflate în administrarea sau în folosinţa autorităţilor
administraţiei publice locale.
(3) Organizarea localurilor de vot în imobile aparţinând unor persoane fizice sau juridice private se face
în temeiul unor acte încheiate în condiţiile legii şi numai în cazul în care spaţiile prevăzute la alin. (2) nu există
sau sunt insuficiente.
(4) Localul de vot se amenajează prin grija primarilor astfel încât să asigure condiţii corespunzătoare
pentru exercitarea dreptului de vot şi respectarea caracterului oficial şi solemn al procesului electoral.
(5) Pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor în localul de vot se amenajează rampe speciale.
(6) Spaţiile propuse de către primari ca localuri de vot trebuie certificate de Autoritatea Electorală
Permanentă.
(7) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Electorală Permanentă
adoptă prin hotărâre norme pentru certificarea localurilor de vot.
(8) Localurile de vot certificate de Autoritatea Electorală Permanentă îşi păstrează această destinaţie la
toate tipurile de alegeri şi de referendumuri.
Urnele de vot
Art. 72. - (1) Urna de vot este un recipient transparent în care se introduc buletinele de vot de către
alegători.
(2) Dotarea localurilor de vot cu urne de vot se asigură de către primari.
(3) La începerea votării, în prezenţa celorlalţi membri, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
se asigură că urna de vot este goală după care o închide şi o sigilează.
(4) La încheierea votării preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează fantele urnelor de
vot.
(5). În secţia de votare există urne separate pentru fiecare tip de alegeri , etichetate conform destinaţiei
lor.
(6) Urnele de vot nu pot fi desfăcute sau desigilate în timpul votării.
(7) Urnele de vot sunt aşezate în raza vizuală a membrilor biroului electoral al secţiei de votare, precum
şi a persoanelor acreditate.
(8) Fiecare local de vot este dotat cu o urnă de vot specială.
(9) Autoritatea Electorală Permanentă adoptă instrucţiuni privind numărul de urne de vot într-un local
de vot şi caracteristicile tehnice ale acestora.
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Cabinele de vot
Art. 73. - (1) Cabina de vot este spaţiul din localul de vot în care votează alegătorii şi care asigură
caracterul secret al votului.
(2) La începerea şi la încheierea votării preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se asigură că în
cabinele de vot nu se află nici o persoană.
(3) Dotarea localului de vot cu cabine de vot se asigură de către primari.
(4) Cabinele de vot sunt aşezate în raza vizuală a membrilor biroului electoral al secţiei de votare
precum şi a observatorilor.
(5) Autoritatea Electorală Permanentă adoptă instrucţiuni privind numărul de cabine de vot într-un local
de vot şi caracteristicile tehnice ale acestora.
Ştampilele electorale
Art. 74. - (1) Fiecare birou electoral deţine o ştampilă pe care o utilizează pentru garantarea autenticităţii
actelor adoptate sau emise. Ştampila conţine datele de identificare ale biroului electoral respectiv.
(2) Ştampila Biroului Electoral Central este executată prin grija Autorităţii Electorale Permanente.
(3) Ştampilele birourilor electorale ierarhic inferioare Biroului Electoral Central sunt executate prin grija
prefecţilor.
(4) Fiecare birou electoral de secţie de votare deţine ştampile cu menţiunea „VOTAT” în număr egal cu
numărul cabinelor de vot din localul de vot respectiv.
(5) Primirea şi predarea ştampilelor electorale se realizează numai pe bază de proces-verbal. Numărul
ştampilelor primite de birourile electorale trebuie să fie egal cu numărul ştampilelor predate.
(6) Ştampila cu menţiunea „VOTAT” se utilizează pentru exprimarea opţiunii alegătorului prin aplicarea
pe patrulaterul din buletinul de vot care conţine competitorul electoral , candidatul ales sau răspunsul la
referendum, după caz.
(7) Modelele ştampilelor birourilor electorale, precum şi modelul ştampilei cu menţiunea „VOTAT”
sunt prevăzute la anexele nr. 9-14.
(8) Ştampilele cu menţiunea „VOTAT” sunt executate de Regia Autonomă „Monetăria Statului”, cu 15
zile înainte de data votării, prin grija Autorităţii Electorale Permanente.
(9) Transportul şi distribuirea ştampilelor electorale se asigură de către prefecţi.
(10) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sau persoanele desemnate de aceştia au
obligaţia de a se asigura că:
a) fiecare alegător primeşte o singură ştampilă cu menţiunea „VOTAT” după ce semnează în lista
electorală;
b) fiecare alegător restituie ştampila cu menţiunea „VOTAT” după introducerea buletinului de vot în
urnă;
c) după încheierea votării şi înainte de desfacerea urnelor, ştampilele cu menţiunea „VOTAT” sunt
introduse într-un plic care este apoi lipit, ştampilat şi semnat.
(11) Membrii birourilor electorale răspund contravenţional sau penal, după caz, pentru pierderea sau
deteriorarea ştampilelor electorale pe care le-au primit.
Buletinele de vot
Art. 75. (1) Buletinele de vot se tipăresc cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu
aceeaşi cerneală, pe hârtie cu gramajul de 80g/mp, în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în Registrul
Electoral, cu un supliment de 10%.
(2) Editarea şi tipărirea buletinelor de vot se asigură de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, prin
grija Autorităţii Electorale Permanente, în cazul alegerilor pentru Preşedintele României, pentru Parlamentul
European şi în cazul referendumului naţional, respectiv prin grija prefecţilor în cazul alegerilor pentru Camera
Deputaţilor şi Senat, a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi al referendumurilor locale.
(3) În cel mult 5 zile de la constatarea rămânerii definitive a candidaturilor, birourile electorale care au
constatat rămânerea definitivă a candidaturilor efectuează tragerea la sorţi a ordinii pe buletinele de vot în
şedinţă publică şi stabilesc dimensiunile buletinelor de vot, întâi din rândul competitorilor electorali
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parlamentari şi apoi din rândul celorlalţi competitori electorali şi candidaţi independenţi. Data, locul şi ora
tragerii la sorţi vor fi afişate la sediul biroului electoral, cu 24 de ore înainte. Contestaţiile privind rezultatul
tragerii la sorţi pentru stabilirea ordinii pe buletinele de vot se formulează şi se depun pe loc şi se soluţionează
de îndată de către biroul electoral. Decizia este definitivă.
(4) În termen de 48 de ore de la tragerea la sorţi a ordinii pe buletinele de vot birourile electorale care au
constatat rămânerea definitivă a candidaturilor aprobă machetele buletinelor de vot .
(5) Aprobarea machetelor buletinelor de vot la referendumuri se face în termen de 48 de ore de la
stabilirea datei referendumului de către Biroul Electoral Central, respectiv de biroul electoral care funcţionează
la nivelul circumscripţiei în care se organizează referendumul.
(6) Birourile electorale care au constatat rămânerea definitivă a candidaturilor acordă bun de tipar pentru
buletinele de vot utilizate în circumscripţiile în care funcţionează, în prezenţa reprezentanţilor competitorilor
electorali. Operaţiunea de acordare a bunului de tipar pentru buletinul de vot se consemnează într-un procesverbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiecţii se formulează pe loc, obiecţiile
ulterioare nemaifiind luate în considerare.
(7) Biroul Electoral Central, respectiv biroul electoral care funcţionează la nivelul circumscripţiei în care
se organizează referendumul acordă bun de tipar pentru buletinele de vot utilizate la referendumuri. Operaţiunea
de acordare a bunului de tipar pentru buletinul de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de
toate persoanele prezente. Eventualele obiecţii se formulează pe loc, obiecţiile ulterioare nemaifiind luate în
considerare.
(8) Buletinele de vot se tipăresc până cel mai târziu cu 15 zile înaintea votării.
(9) Transportul şi distribuirea buletinelor de vot se asigură de către prefecţi, respectiv de către Ministerul
Afacerilor Externe unde este cazul. 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.
(10) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare afişează un exemplar din fiecare tip de buletin de
vot anulat de către preşedintele biroului electoral ierarhic superior, la loc vizibil, la intrarea în localul de vot.
(11) Modelele buletinelor de vot pentru alegerea Preşedintelui României, a deputaţilor, a senatorilor, a
primarului, a primarului General al municipiului Bucureşti, a preşedintelui consiliul judeţean, a consiliului
local, a consiliului judeţean, a Consiliului General al municipiului Bucureşti, a membrilor din România în
Parlamentul European , pentru referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei României, pentru
referendumul naţional privind demiterea Preşedintelui României, pentru referendumul naţional privind
probleme de interes deosebit, pentru referendumul local privind demiterea primarului, pentru referendumul
local privind dizolvarea consiliului local, pentru referendumul local privind demiterea preşedintelui consiliului
judeţean, pentru referendumul local privind probleme de interes deosebit sunt prevăzute în Anexele nr. 15 – 24.
Sistemul informatic electoral naţional
Art. 76. - (1) Sistemul informatic electoral naţional reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu
mijloace informatice pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumului.
(2) Registrul Electoral, registrul secţiilor de votare, sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la
vot şi de prevenire a votului ilegal, sistemul informatic de centralizare a rezultatelor votării, repartizare şi
atribuire a mandatelor sunt principalele componente ale sistemului informatic electoral naţional.
Circuitul materialelor necesare votării
Art. 77. - (1) La alegerile prezidenţiale, alegerile pentru Parlamentul European şi referendumul
naţional, distribuirea materialelor electorale se realizează după cum urmează:
a) până cel mai târziu cu 11 zile înainte de data votării, preşedinţii birourilor electorale judeţene, ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv al biroului electoral pentru secţiile electorale din străinătate preiau,
cu sprijinul prefecţilor, pe bază de proces-verbal, de la Autoritatea Electorală Permanentă, buletinele de vot şi
ştampilele cu menţiunea ”VOTAT”; transportul acestor materiale se asigură de prefecţi respectiv de Ministerul
Afacerilor Externe.
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b) până cel mai târziu cu trei zile înainte de data votării, preşedinţii birourilor electorale judeţene, ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv pentru secţiile electorale din străinătate preiau de la prefecţi
ştampilele birourilor electorale ale secţiilor de votare şi celelalte materiale necesare votării.
c) până cel mai târziu cu două zile înaintea votării preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare
preiau, pe bază de proces verbal de la birourile electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti,
respectiv pentru secţiile electorale din străinătate, buletinele de vot, ştampilele cu menţiunea ”VOTAT” ,
ştampilele birourilor electorale ale secţiilor de votare precum şi celelalte materiale necesare votării; transportul
acestor materiale se asigură de primari, respectiv de Ministerul Afacerilor Externe; în acelaşi termen preşedinţii
birourilor electorale ale secţiilor de votare preiau, pe bază de proces-verbal, de la primari, respectiv de la
misiunile diplomatice sau consulare ale României, listele electorale.
d) după primire, materialele prevăzute la alin. (1) lit. c) se sigilează de către preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi se păstrează, până la transportul lor la localurile secţiilor de votare, sub pază,
într-un singur spaţiu pus la dispoziţie de primarul unităţii administrativ-teritoriale sau a sectorului municipiului
Bucureşti în care acestea îşi desfăşoară activitatea respectiv de şeful misiunii diplomatice sau consulare a
României.
(2) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi a Senatului, transportul şi distribuirea materialelor
electorale se realizează după cum urmează:
a) până cel mai târziu cu 11 zile înainte de data votării, preşedinţii birourilor electorale judeţene, al
municipiului Bucureşti, respectiv pentru secţiile electorale din străinătate preiau, cu sprijinul prefecţilor, pe
bază de proces-verbal, de la Autoritatea Electorală Permanentă, ştampilele cu menţiunea ”VOTAT”; transportul
acestor materiale se asigură de prefecţi respectiv de Ministerul Afacerilor Externe;
b) până cel mai târziu cu 9 zile înainte de data votării, preşedinţii birourilor electorale judeţene, al
municipiului Bucureşti, respectiv pentru secţiile electorale din străinătate preiau, de la prefecţi, pe bază de
proces-verbal, buletinele de vot; transportul acestor materiale se asigură de prefecţi respectiv de Ministerul
Afacerilor Externe.
c) până cel mai târziu cu 7 zile înainte de data votării, preşedinţii birourilor electorale judeţene, al
municipiului Bucureşti, respectiv pentru secţiile electorale din străinătate preiau de la prefecţi ştampilele
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi celelalte materiale necesare votării;
d) până cel mai târziu cu 5 zile înaintea de data votării preşedinţii birourilor electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti preiau, pe bază de proces-verbal de la biroul Electoral al Municipiului Bucureşti
buletinele de vot, ştampilele cu menţiunea ”VOTAT”, ştampilele birourilor electorale ale secţiilor de votare şi
celelalte materiale necesare votării;
e) până cel mai târziu cu două zile înaintea votării preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare
preiau, pe bază de proces verbal de la birourile electorale judeţene, ale sectoarelor municipiului Bucureşti,
respectiv pentru secţiile electorale din străinătate, buletinele de vot, ştampilele cu menţiunea ”VOTAT” ,
ştampilele birourilor electorale ale secţiilor de votare precum şi celelalte materiale necesare votării; transportul
acestor materiale se asigură de primari, respectiv de Ministerul Afacerilor Externe; în acelaşi termen preşedinţii
birourilor electorale ale secţiilor de votare preiau, pe bază de proces-verbal, de la primari, respectiv de la
misiunile diplomatice sau consulare ale României, listele electorale.
f) după primire, materialele prevăzute la alin. (2) lit. e) se sigilează de către preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi se păstrează, până la transportul lor la localurile secţiilor de votare, sub pază,
într-un singur spaţiu pus la dispoziţie de primarul unităţii administrativ-teritoriale sau a sectorului municipiului
Bucureşti, în care acestea îşi desfăşoară activitatea respectiv de şeful misiunii diplomatice sau consulare a
României.
(3) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale şi la referendumul local, distribuirea
materialelor electorale se realizează după cum urmează:
a) până cel mai târziu cu 10 zile înainte de data votării, preşedinţii birourilor electorale judeţene
respectiv al municipiului Bucureşti, preiau, cu sprijinul prefecţilor, pe bază de proces-verbal, de la Autoritatea
Electorală Permanentă, ştampilele cu menţiunea ”VOTAT”; transportul acestor materiale se asigură de prefecţi;
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b) până cel mai târziu cu 9 zile înainte de data votării, preşedinţii birourilor electorale judeţene respectiv
al municipiului Bucureşti preiau, de la prefecţi, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot; transportul acestor
materiale se asigură de prefecţi;
c) până cel mai târziu cu 7 zile înainte de data votării, preşedinţii birourilor electorale judeţene respectiv
al municipiului Bucureşti preiau de la prefecţi ştampilele birourilor electorale ale secţiilor de votare şi celelalte
materiale necesare votării;
d) până cel mai târziu cu 5 zile înaintea de data votării preşedinţii birourilor electorale ale comunelor,
oraşelor municipiilor respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti preiau, pe bază de proces-verbal de la
biroul electoral judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti, buletinele de vot, ştampilele cu menţiunea
”VOTAT”, ştampilele birourilor electorale ale secţiilor de votare şi celelalte materiale necesare votării;
e) până cel mai târziu cu două zile înaintea votării preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare
preiau, pe bază de proces-verbal de la birourile electorale ale comunelor, oraşelor, municipiilor respectiv ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, , buletinele de vot, ştampilele cu menţiunea ”VOTAT” , ştampilele
birourilor electorale ale secţiilor de votare precum şi celelalte materiale necesare votării; transportul acestor
materiale se asigură de primari; în acelaşi termen preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare preiau,
pe bază de proces-verbal, de la primari, listele electorale;
f) după primire, materialele prevăzute la alin. (3) lit. e) se sigilează de către preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi se păstrează, până la transportul lor la localurile secţiilor de votare, sub pază,
într-un singur spaţiu pus la dispoziţie de primarul unităţii administrativ-teritoriale respectiv a sectorului
municipiului Bucureşti, în care acestea îşi desfăşoară activitatea.
(4) Predarea şi distribuirea buletinelor de vot se fac, în condiţiile prezentei legi, în pachete sigilate de
câte 100 de bucăţi sau multiplu de 100 de bucăţi.
(5) În preziua votării, până la ora 17.00 preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc,
pe bază de proces verbal, de la primari, materialele prevăzute la alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. f) alin. (3) lit. f) şi se
deplasează însoţiţi de personalul de pază către localurile secţiilor de votare cu mijloace de transport puse la
dispoziţie de primari.
Finanţarea procesului electoral
Art. 78. - (1) Cheltuielile pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera
Deputaţilor şi Senat, alegerilor pentru Preşedintele României, alegerilor pentru Parlamentul European, precum
şi a referendumurilor naţionale se suportă de la bugetul de stat.
(2) Cheltuielile pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei
publice locale şi a referendumurilor locale se suportă din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucureşti, ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz. Cheltuielile necesare
funcţionării Biroului Electoral Central se asigură de la bugetul de stat.
(3) În bugetul de stat se include Fondul pentru alegeri generale la termen aflat la dispoziţia Guvernului,
pe baza propunerilor Autorităţii Electorale Permanente, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale
Ministerului Afacerilor Externe.
(4) Fondul pentru alegeri generale la termen la dispoziţia Guvernului se repartizează Ministerului
Administraţiei şi Internelor, Autorităţii Electorale Permanente şi Ministerului Afacerilor Externe, precum şi
altor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea
cheltuielilor pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor generale la termen.
(5) Sumele cheltuite din Fondul la dispoziţia Guvernului pentru alegeri generale la termen pentru
pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale organizate la
termen, se recuperează din bugetele locale, conform hotărârii Guvernului.
(6) În cursul exerciţiului bugetar Fondul pentru alegeri generale la termen la dispoziţia Guvernului poate
fi majorat de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile privind
asigurarea sumelor pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor generale la termen.
(7) În cazul alegerilor organizate înainte de termen, precum şi al referendumului naţional, cu excepţia
alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a referendumurilor locale, finanţarea
procesului electoral se realizează prin repartizarea fondurilor necesare Ministerului Administraţiei şi Internelor,
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Autorităţii Electorale Permanente şi Ministerului Afacerilor Externe, precum şi altor ordonatori principali de
credite, pe bază de hotărâri ale Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.
(8) În termen de cel mult 30 de zile de la data alegerilor generale sau parţiale ori a referendumurilor,
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cărora le-au fost alocate fonduri comunică Autorităţii
Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate pe capitole, conform solicitării
acesteia.
Capitolul VI. Candidaturile
Propunerile de candidaţi
Art. 79. – (1) Candidaţii pot fi propuşi de către formaţiunile politice sau de către cetăţenii cu drept de
vot, în condiţiile prezentei legi.
(2) La alegerile pentru Preşedintele României şi Parlamentul European, propunerile de candidaţi se
depun la Biroul Electoral Central până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei votării.
(3) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat propunerile de candidaţi se depun la birourile
electorale judeţene, biroul electoral al Municipiului Bucureşti, respectiv biroul electoral pentru secţiile de votare
din străinătate, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei votării.
(4) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, propunerile de candidaţi se depun, până
cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei votării, după cum urmează:
a) la birourile electorale judeţene pentru preşedinţii de consilii judeţene şi consiliile judeţene;
b) la biroul electoral al municipiului Bucureşti pentru primarul general şi consiliul general al Capitalei;
c) la birourile electorale de comună, oraş, municipiu şi de sector pentru primari şi consiliile locale.
(5) Prin derogare de la alin. (3), la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, propunerile de candidaţi
la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se
depun la Biroul Electoral Central.
(6) Renunţarea la candidatură se face în scris de către candidat la biroul electoral care a înregistrat
candidatura până la data rămânerii definitive a candidaturilor.
(7) Competitorii electorali pot retrage propunerile de candidaţi şi pot depune alte propuneri până la data
limită de depunere a candidaturilor. Retragerea propunerilor de candidaţi se face în scris la biroul electoral care
a înregistrat candidatura de către organele împuternicite să prezinte candidaturi, potrivit statutului partidului
politic sau al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv potrivit protocolului de
asociere, în cazul alianţelor politice şi electorale.
(8) În cazul unei renunţări la candidatură după data limită de depunere a candidaturilor, competitorii
electorali nu au posibilitatea înlocuirii acesteia.
(9) O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local, de consilier judeţean şi
de primar. O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local, de consilier judeţean şi
de preşedinte al consiliului judeţean. O persoană nu poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de primar şi
pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean.
(10) O persoană nu poate candida, în acelaşi timp, pentru un mandat de deputat şi pentru un mandat de
senator.
(11) În cazul încălcării dispoziţiilor alin. (9) – (10), toate candidaturile aceleiaşi persoane sunt nule de
drept. Constatarea nulităţii se face prin decizie a Biroului Electoral Central până la data rămânerii definitive a
candidaturilor.
(12) În cazul decesului unui candidat la Parlamentul European, la consiliul local sau la consiliul judeţean
intervenit după data imprimării buletinelor de vot acesta rămâne înscris în buletinul de vot.
(13) În cazul decesului unui candidat propus de un competitor electoral la funcţia de Preşedinte al
României, preşedinte de consiliu judeţean sau de primar, de deputat sau de senator intervenit după data limită de
depunere a candidaturilor dar până la imprimarea buletinelor de vot acesta poate fi înlocuit în termen de 24 de
ore de la deces. Termenele pentru introducerea contestaţiilor şi pentru soluţionarea acestora sunt de 24 de ore.
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(14) În cazul decesului unui candidat la funcţia de Preşedinte al României, preşedinte de consiliu
judeţean sau de primar intervenit după imprimarea buletinelor de vot acesta nu poate fi înlocuit şi rămâne
înscris pe buletinul de vot.
(15) În cazul în care la alegerile pentru Preşedintele României participă numai doi candidaţi dintre care
unul decedează după data limită de depunere a candidaturilor sau în turul al doilea, alegerile se anulează de
către Curtea Constituţională şi se organizează noi alegeri în cel mult 45 de zile de la data anulării, cu reducerea
la jumătate a termenelor prevăzute de prezenta lege. Data alegerilor şi calendarul acestora sunt stabilite prin
hotărâre a Biroului Electoral Central. Birourile electorale constituite la data anulării alegerilor îşi continuă
activitatea.
(16) În cazul în care la alegerile pentru preşedintele unui consiliu judeţean sau pentru un primar participă
numai doi candidaţi dintre care unul decedează după data limită de depunere a candidaturilor sau în turul al
doilea, alegerile pentru funcţia respectivă se anulează de către Biroul Electoral Central şi se organizează alegeri
parţiale pentru funcţia respectivă în termen de 90 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor generale în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(17) În cazul în care într-un colegiu uninominal la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat
participă numai doi candidaţi dintre care unul decedează după data limită de depunere a candidaturilor, fără a fi
înlocuit, acesta va fi înscris în buletinul de vot.
(18) În cazul decesului unui candidat la funcţia de deputat sau de senator intervenit după imprimarea
buletinelor de vot acesta nu poate fi înlocuit şi rămâne înscris în buletinul de vot.
Propunerile de candidaţi ale formaţiunilor politice
Art. 80. - (1) Propunerile de candidaţi ale formaţiunilor politice se depun în scris, în 3 exemplare
originale, sub semnătura organelor împuternicite să prezinte candidaturi, potrivit statutului partidului politic sau
al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv potrivit protocolului de asociere, în cazul
alianţelor politice şi electorale.
(2) Propunerile de candidaţi cuprind prenumele şi numele, locul şi data naşterii, starea civilă, domiciliul,
studiile, ocupaţia şi profesia candidaţilor, circumscripţia electorală şi colegiul uninominal, după caz, funcţiile
pentru care aceştia candidează, precum şi denumirea formaţiunii politice.
(3) Propunerile de candidaţi trebuie să fie însoţite de următoarele documente:
a) copiile actelor de identitate ale candidaţilor;
b) declaraţiile de acceptare a candidaturii al căror model este prevăzut în anexa nr. 25;
c) dovada constituirii garanţiei financiare;
d) declaraţiile de avere şi de interese ale candidaţilor;
e) declaraţiile pe propria răspundere ale candidaţilor în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai
Securităţii sau de colaboratori ai acesteia.
(4) Declaraţiile prevăzute la alin. (3) se fac în câte trei exemplare, se semnează şi se datează olograf de
către candidaţi.
(5) Lipsa declaraţiilor prevăzute la alin. (3) lit. d) şi e) nu atrage respingerea candidaturii.
(6) Candidaţii propuşi de un partid politic, o alianţă politică sau electorală trebuie să facă parte din
partidul politic respectiv sau, după caz, dintr-un partid politic, membru al alianţei respective.
(7) Prin derogare de la alin. (6), apartenenţa politică a candidatului pentru funcţia de Preşedinte al
României la partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau la unul dintre membrii
alianţei politice sau alianţei electorale care îl propune nu constituie o condiţie pentru a candida.
(8) Candidatul poate reprezenta o singură formaţiune politică.
(9) La alegerile pentru Preşedintele României, candidatul propus de o formaţiune politică trebuie să fie
susţinut şi de 1% din alegătorii înscrişi în Registrul Electoral la data la care a fost adusă la cunoştinţă publică
data alegerilor.
(10) Listele de candidaţi pentru Parlamentul European, consiliul local şi consiliul judeţean trebuie să
asigure reprezentarea ambelor sexe sub sancţiunea respingerii întregii liste.
(11) Numărul de candidaţi de pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul de mandate, cu până la un
sfert din numărul mandatelor; fracţiunile se întregesc la cifra 1, indiferent de mărimea acestora.
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Propunerile de candidaţi independenţi
Art. 81. – (1) Propunerile de candidaţi independenţi trebuie să fie susţinute de cel puţin 1% din
alegătorii care îşi au domiciliul în circumscripţia sau în colegiul în care aceştia candidează.
(2) Candidatul independent nu poate fi membru al unei formaţiuni politice.
(3) Propunerea de candidat independent trebuie să conţină:
a) copia actului de identitate al candidatului;
b) cererea de înregistrare a candidaturii prevăzută în anexa nr. 26;
c) declaraţia pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de
colaborator al acesteia;
d) declaraţiile de avere şi de interese ale candidatului;
e) dovada constituirii garanţiei financiare;
f) lista susţinătorilor;
(4) Declaraţiile prevăzute la alin. (3) se fac în câte trei exemplare, se semnează şi se datează olograf de
către candidatul independent.
(5) Lista susţinătorilor se depune într-un singur exemplar original.
(6) Lipsa documentelor prevăzute la alin. (3) lit. c) şi d) nu atrage respingerea candidaturii.
Lista susţinătorilor
Art. 82. - (1) Un alegător poate susţine un singur candidat.
(2) Lista susţinătorilor constituie un act public, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. În
finalul listei, persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaraţie pe propria răspundere, prin care să
ateste veridicitatea semnăturilor susţinătorilor.
(3) Modelul listei susţinătorilor şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt prevăzute la anexa nr. 27.
Garanţia financiară
Art. 83. - (1) Competitorii electorali sunt obligaţi să depună pentru fiecare candidat, respectiv listă de
candidaţi o garanţie financiară într-un cont deschis de Autoritatea Electorală Permanentă, după cum urmează:
a)
10 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de deputat;
b)
10 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de senator;
c)
200 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare listă de candidaţi la Parlamentul
European, respectiv 20 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat independent;
d)
50 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean,
respectiv 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat independent;
e)
50 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare listă de candidaţi la Consiliul General
al Municipiului Bucureşti, respectiv 10 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat
independent;
f)
40 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare listă de candidaţi la consiliile
municipiilor reşedinţă de judeţ, respectiv 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat
independent;
g)
40 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliile
sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat
independent;
h)
30 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare listă de candidaţi la consiliile municipiilor,
respectiv 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat independent;
i)
20 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare listă de candidaţi la consiliile oraşelor, respectiv
5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat independent;
j)
5 salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare listă de candidaţi la consiliile comunale, respectiv 3
salarii minime brute pe ţară pentru fiecare candidat independent;
k)
50 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de primar general al
municipiului Bucureşti;
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l)
40 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unui
sector al municipiului Bucureşti;
m)
40 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unui
municipiu reşedinţă de judeţ;
n)
30 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unui
municipiu;
o)
20 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unui
oraş;
p)
5 salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unei
comune;
q)
50 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de preşedinte al
consiliului judeţean;
r)
200 de salarii minime brute pe ţară pentru candidatul la funcţia de preşedinte al României.
(2) Garanţiile financiare se restituie competitorilor electorali care au obţinut cel puţin 1% din numărul
total de voturi valabil exprimate în circumscripţiile electorale, respectiv colegiile uninominale în care au propus
candidaţi, precum şi candidaţilor independenţi care au obţinut acelaşi procent de voturi.
(3) Salariul de bază minim brut pe ţară luat ca referinţă este cel de la data de 1 ianuarie a anului în care
se organizează alegerile.
(4) Metodologia de aplicare a dispoziţiilor alin. (1) - (2) se stabileşte prin hotărâre a Autorităţii
Electorale Permanente.
Semnele electorale
Art. 84. - (1) Semnele electorale se depun la Biroul Electoral Central în scris şi în format electronic
până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei votării de către formaţiunile politice şi alegătorii care doresc să
candideze ca independenţi.
(2) Semnele electorale trebuie să se deosebească clar între ele, fiind interzisă utilizarea aceloraşi
simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică în care sunt încadrate. Candidaţii propuşi de partide politice şi
alianţe politice pot întrebuinţa ca semn electoral semnul permanent cu care aceste formaţiuni politice s-au
înscris la Autoritatea Electorală Permanentă.
(3) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile naţionale ale statului român, ale altor
state, ale Uniunii Europene, ale organismelor internaţionale ori ale cultelor religioase.
(4) În cazul în care o formaţiune politică optează pentru un semn electoral diferit de cel cu care s-a
înscris la Autoritatea Electorală Permanentă, aceasta îl poate folosi dacă formaţiunea politică respectivă,
înregistrată legal începând din anul 1990, l-a folosit prima, şi nu poate fi însuşit sau utilizat de alt partid politic,
alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale înregistrată
ulterior sau de un candidat independent decât cu consimţământul celor cărora le-a aparţinut, respectiv al
partidelor care au alcătuit alianţa politică sau alianţa electorală iniţială.
(5) În cazul în care acelaşi semn electoral care nu este prevăzut de statutul nici unei formaţiuni politice,
este solicitat de mai multe formaţiuni politice şi candidaţi independenţi, atribuirea se face candidatului care a
depus primul semnul respectiv.
(6) Biroul Electoral Central înregistrează sau respinge înregistrarea semnelor electorale, prin decizie, în
termen de 48 de ore de la depunerea lor.
Admiterea sau respingerea propunerilor de candidaţi
Art. 85. - (1) Birourile electorale la care s-au depus candidaturile admit prin decizie, în termen de cel
mult 48 de ore de la depunere, propunerile de candidaţi care îndeplinesc condiţiile de fond şi de formă
prevăzute de prezenta lege.
(2) Birourile electorale la care s-au depus candidaturile resping prin decizie, în termen de cel mult 48 de
ore de la depunere, propunerile de candidaţi care nu îndeplinesc condiţiile de fond şi de formă prevăzute de
prezenta lege.

Autoritatea Electorală Permanentă
Constatarea rămânerii definitive a candidaturilor
Art. 86. - În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut de prezenta lege pentru
comunicarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti prin care au fost soluţionate contestaţiile şi recursurile privind
admiterea sau respingerea propunerilor de candidaţi, birourile electorale care au atribuţii privind admiterea sau
înregistrarea propunerilor de candidaţi constată, prin proces-verbal, rămânerea sau respingerea definitivă a
acestora, după caz şi aduc la cunoştinţă publică candidaturile definitive prin orice mijloc de publicitate.
Capitolul VII. Campania electorală şi campania pentru referendum
Durata campaniei electorale şi a campaniei pentru referendum
Art. 87. - (1) Campania electorală şi campania pentru referendum încep la data declanşării perioadei
electorale şi se încheie în ziua de vineri din săptămâna în care are loc votarea, la ora 24,00.
(2) În campania electorală şi campania pentru referendum, candidaţii, formaţiunile politice, precum şi
cetăţenii au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nici o discriminare, prin mitinguri, adunări,
marşuri, precum şi prin internet, intermediul presei scrise şi audiovizuale.
(3) Organizarea mitingurilor, adunărilor şi marşurilor se poate face numai cu autorizările prevăzute de
lege.
(4) Până la data constatării rămânerii definitive a candidaturilor, formaţiunile politice şi cetăţenii pot
efectua numai următoarele activităţi de campanie electorală:
a) mitinguri, adunări, marşuri;
b) distribuirea de pliante şi alte materiale tipărite;
c) publicitate prin presa scrisă;
d) afişaj electoral în spaţii aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice private.
(5) Mijloacele folosite în campania electorală şi campania pentru referendum nu pot contraveni
legislaţiei în vigoare.
(6) Este interzisă publicitatea comercială prin intermediul presei scrise şi audiovizuale în scop de
propagandă electorală.
(7) Este interzisă organizarea acţiunilor de campanie de natura celor prevăzute la alin. (2) şi (4) în
unităţile militare.
(8) În timpul campaniei electorale şi campaniei pentru referendum se asigură candidaţilor, de către
primari, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii, pe bază de înţelegere
cu privire la cheltuielile de întreţinere.
(9) Se pot folosi pentru întâlnirile cu alegătorii spaţii din şcoli şi universităţi, în afara programului de
învăţământ.
Repartizarea timpilor de antenă în campania electorală
Art. 88. - (1) În cadrul campaniei electorale accesul competitorilor electorali, precum şi al candidaţilor
independenţi la serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale
ale acestora, este garantat şi gratuit în condiţiile prevăzute de lege.
(2) Competitorii electorali, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi să solicite, în termen de cel
mult 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, conducerii serviciilor publice de radio şi
televiziune acordarea timpilor de antenă. Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare.
(3) Accesul competitorilor electorali, precum şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radio
şi televiziune este gratuit.
(4) Posturile private de radio şi televiziune vor practica acelaşi tarif pe emisiune şi pe unitate de timp
pentru toţi competitorii electorali, respectiv candidaţii independenţi.
(5) Este interzisă introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale.
(6) În termen de cel mult 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), Societatea Română
de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune stabilesc, în baza comunicării efectuate de către Biroul
Electoral Central, orarul pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru competitorii
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electorali şi candidaţii independenţi la serviciile publice de radio şi televiziune, având în vedere următoarea
pondere din timpii de antenă alocaţi:
a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează partidelor politice parlamentare care participă la alegeri, în
funcţie de numărul de candidaturi definitive;
b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează formaţiunilor politice neparlamentare, în funcţie de numărul
de candidaturi definitive;
(7) Până la calcularea timpilor de antenă, conform alin. (6) partidele politice parlamentare, alianţele
acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament primesc timpi
de antenă la serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune proporţional cu ponderea lor parlamentară.
(8) Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antenă, la studiourile teritoriale, de cel mult 5
minute, însumate pe întreaga durată a desfăşurării campaniei prin mass-media audiovizuală, care nu sunt incluse
în timpii de antenă prevăzuţi la alin. (6). Candidaţii independenţi din circumscripţiile electorale din municipiul
Bucureşti şi cei din municipiile reşedinţă de judeţ, care nu sunt pe raza de acoperire a unui studio, au acces la
serviciile publice naţionale de radiodifuziune şi de televiziune în acelaşi interval de timp de cel mult 5 minute,
însumate pe întreaga durată a desfăşurării campaniei prin mass-media audiovizuală.
(9) La alegerile pentru Preşedintele României toţi candidaţii au dreptul la timpi egali de antenă.
(10) Primesc timpi de antenă la serviciile publice naţionale de radiodifuziune şi de televiziune
următoarele categorii de competitori electorali:
a) competitorii electorali care au candidaturi definitive la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat în
cel puţin 50% din colegiile uninominale din 15 judeţe;
b) competitorii electorali care au candidaturi definitive la alegerile pentru autorităţile administraţiei
publice locale, în cel puţin 50% din circumscripţiile electorale comunale, orăşeneşti, municipale din 15 judeţe;
(11) La alegerile parţiale accesul competitorilor electorali, precum şi al candidaţilor independenţi la
serviciile publice de radio şi televiziune se face conform alin. (4).
Repartizarea timpilor de antenă în campania pentru referendumul naţional
Art. 89. – (1) Formaţiunile politice reprezentate în Parlament trebuie să solicite conducerii serviciilor
publice de radio şi televiziune acordarea timpilor de antenă în cel mult 48 de ore de la începerea perioadei
electorale. Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare.
(2) Formaţiunile politice care au efectuat solicitări potrivit alin. (1) primesc timpi de antenă proporţional
cu ponderea lor parlamentară în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).
(3) În cazul referendumului naţional privind demiterea preşedintelui, Preşedintele României suspendat şi
formaţiunile politice parlamentare care îl susţin au dreptul la jumătate din timpii de antenă alocaţi
referendumului naţional. Cealaltă jumătate din timpii de antenă alocaţi referendumului naţional este repartizată
în mod egal formaţiunilor politice parlamentare care sprijină demiterea Preşedintelui României.
(4) Accesul la serviciile publice de radio şi televiziune realizat potrivit alin. (1)-(3) este gratuit.
(5) În cazul referendumului local, accesul persoanelor interesate la serviciile publice de radio şi
televiziune se face conform art. 88 alin. (4).
Campania prin mass-media audiovizuală
Art. 90. - (1) Campania electorală prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să
servească următoarelor interese generale:
a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să îşi poată exercita dreptul la vot în
cunoştinţă de cauză;
b) ale competitorilor electorali şi candidaţilor de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele,
programele politice şi ofertele electorale;
c) ale radiodifuzorilor, de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg din profesiunea de
jurnalist.
(2) Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe
audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător campaniei pentru referendum.
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Tipuri de emisiuni
Art. 91.
- (1) În timpul campaniei electorale informaţiile privind sistemul electoral, tehnica
votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral trebuie să
fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni:
a) emisiuni informative – în care pot fi difuzate informaţii privind activităţile de campanie ale
candidaţilor; în acest scop durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute;
b) emisiuni electorale – în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie
electorală;
c) dezbateri electorale – în care candidaţii, jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în discuţie programele
electorale şi temele de interes public.
(2) Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune realizează gratuit pentru
Autoritatea Electorală Permanentă materiale privind sistemul electoral şi tehnica votării care sunt difuzate
zilnic după jurnalele de ştiri de seară, în perioada electorală.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător campaniei pentru referendum.
Sondajele de opinie cu conţinut electoral
Art. 92. – (1) 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
reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.
(3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea în mass-media audiovizuală, massmedia scrisă sau prin mijloace electronice, de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.
(4) Pot efectua sondaje de opinie la ieşirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau
societăţile comerciale ori organizaţiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje
de opinie şi care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie. Operatorii de sondaj ai acestora au
acces, în baza acreditării instituţiei pentru care lucrează, în zona de protecţie a secţiei de votare, fără a avea
acces în interiorul localului secţiei de votare.
(5) În ziua votării este interzisă prezentarea în mass-media audiovizuală, mass-media scrisă sau prin
mijloace electronice a sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de încheierea votării.
Afişajul electoral
Art.93. - (1) Primarii sunt obligaţi ca, până la rămânerea definitivă a candidaturilor, să monteze panouri
sau alte structuri pe care vor fi aplicate afişe electorale, ţinând seama de numărul competitorilor electorali şi al
candidaţilor independenţi.
(2) Primarii trebuie să asigure ca panourile electorale să fie situate în pieţe, pe străzi şi în alte locuri
publice frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din
localităţile respective. În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea oricăror afişe, înscrisuri şi
însemne rămase de la campaniile electorale precedente.
(3) Utilizarea panourilor electorale este permisă numai pentru competitorii electorali şi candidaţii
independenţi.
(4) Este interzisă utilizarea de către un competitor electoral ori candidat independent a panourilor
electorale astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt competitor electoral ori candidat
independent.
(5) Afişajul electoral pe domeniul public este interzis cu excepţia panourilor electorale prevăzute la alin.
(1) şi a panotajului stradal.
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(6) Afişajul electoral în spaţiile private este permis numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz,
al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei
cetăţenilor.
(7) Pe un panou electoral instalat în locurile stabilite potrivit alin. (1) fiecare partid politic, alianţă
politică, alianţă electorală ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral, în spaţiul care i-a fost
destinat.
(8) 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.
(9) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile astfel încât să evoce drapelul României, al altui
stat sau al unei organizaţii internaţionale. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale unor organizaţii
politice internaţionale, acestea putând utiliza semnul organizaţiei respective ca atare sau într-o combinaţie
specifică.
(10) Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de susţinere a podurilor,
tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră, precum şi pe
sistemele electronice de reglementare a circulaţiei.
(11) Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel spaţiile verzi, rezervaţiile naturale şi
zonele protejate ecologic.
(12) Folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de
propagandă electorală este interzisă.
(13) După încheierea campaniei electorale se interzice difuzarea de mesaje electorale în format audio,
vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum şi prin intermediul unor
vehicule special amenajate.
(14) Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat să asigure integritatea panourilor,
afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.
(15) Primarii pot aproba instalarea pe domeniul public de către candidaţi şi, după caz, de către partidele
politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care
îi susţin a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală, dacă prin
amplasarea lor nu se instituie restricţii de circulaţie rutieră sau pietonală.
(16) Campania electorală se poate desfăşura în alt stat decât România numai cu respectarea legislaţiei în
vigoare a statului respectiv.
(17) Competitorii electorali şi candidaţii independenţi au obligaţia de a anunţa în scris primarul în timpul
campaniei electorale lista persoanelor care amplasează afişele lor electorale.
(18) Afişajul electoral care nu respectă prevederile alin. (4)-(11) sunt îndepărtate prin decizii ale
birourilor electorale competente să vegheze la desfăşurarea campaniei electorale de către persoanele din lista
prevăzută la alin. (17).
Dreptul la replică şi la rectificare
Art. 94. – (1) Candidaţii, formaţiunile politice şi competitorii electorali ale căror drepturi sau interese
legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate beneficiază de
drept la replică.
(2) Candidaţii, formaţiunile politice şi competitorii electorali ale căror drepturi sau interese legitime au
fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la
rectificare.
(3) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică şi rectificare:
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei
solicitări formulate în scris; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de
campanie, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată; în
cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al
Audiovizualului;
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c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48
de ore de la primirea solicitării; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima
zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;
d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului,
replica sau rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.
(4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă
de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor şi a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la
emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.
Campania electorală prin mass-media scrisă
Art. 95. – (1) Ziarele şi revistele beneficiază de independenţă editorială şi îşi pot exprima în mod liber
opţiunile politice.
(2) Publicitatea politică prin intermediul ziarelor şi revistelor poate fi realizată numai contra cost şi
trebuie să cuprindă numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianţei politice ori
electorale care a comandat-o, după caz.
Consiliul Naţional al Audiovizualului
Art. 96. - (1) Regulile de desfăşurare a campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum prin
intermediul serviciilor de programe audiovizuale sunt stabilite prin decizie a Consiliului Naţional al
Audiovizualului.
(2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 87 – 95 de către radiodifuzori se sancţionează de către Consiliul
Naţional al Audiovizualului cu amendă cuprinsă între 50.000 şi 100.000 de lei.
Capitolul VIII. Votarea
Pregătirea votării
Art. 97. - (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare împreună cu membrii acestuia trebuie să
fie prezenţi în localul de vot, în ajunul zilei votării, la ora 18,00.
(2) În intervalul orar 18,00 - 20,00 din ajunul zilei votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare primeşte cererile de votare prin intermediul urnei speciale.
(3) În intervalul orar prevăzut la alin. (2), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură, cu
sprijinul primarului, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea în care
se află localul de vot.
(4) În intervalul orar prevăzut la alin. (2), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune
fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.
(5) La plecarea din localul de vot, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează intrarea în
acesta cu o bandă de hârtie pe care a aplicat înainte ştampila biroului electoral al secţiei de votare şi pe care a
semnat-o olograf.
(6) Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila biroului electoral al secţiei de votare sau cu
ştampile cu menţiunea "VOTAT".
(7) În ziua votării, la ora 6,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi
membri şi, după caz, a persoanelor acreditate, verifică urnele, listele electorale, buletinele de vot şi ştampilele
electorale primite.
(8) După încheierea operaţiunii prevăzute la alin. (7), preşedintele închide şi sigilează urnele prin
aplicarea ştampilei biroului electoral al secţiei de votare pe toate deschizăturile acestora, cu excepţia fantei prin
care se introduc buletinele de vot.
(9) După efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (8), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
deschide, pentru fiecare tip de scrutin, câte un pachet sigilat cuprinzând buletine de vot, şi aplică ştampila
biroului electoral al secţiei de votare pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot.
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(10) Pe parcursul votării, în funcţie de numărul alegătorilor care se prezintă la vot, preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare repetă operaţiunea de la alin. (9).
(11) Deciziile referitoare la activitatea biroului electoral al secţiei de votare se aduc la cunoştinţă publică
prin afişare la loc vizibil de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
(12) Pentru menţinerea ordinii în localul de vot şi în zona de protecţie a secţiei de votare, preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare are la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar şi de
prefect, împreună cu reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(13) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de personalul de pază, de candidaţi, de
persoanele acreditate şi de operatorii de sondaje la ieşirea de la urne, nicio altă persoană nu poate staţiona în
zona de protecţie a secţiei de votare.
(14) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, operatorii de calculator, personalul de
pază, candidaţi, de persoanele acreditate nicio altă persoană nu poate staţiona în localul de vot mai mult decât
timpul necesar pentru votare.
(15) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor însărcinate cu menţinerea
ordinii şi persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.
(16) În ziua votării, sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice şi ale substanţelor
etnobotanice în zona de protecţie al secţiei de votare.
(17) Pentru secţiile de votare din străinătate, dispoziţiile prezentului articol se aplică, după caz, cu luarea
în considerare a condiţiilor specifice privind organizarea acestora.
Desfăşurarea votării
Art. 98.- (1) Votarea începe la ora 7,00, ora locală şi se încheie la ora 21,00, ora locală. Înainte de
începerea votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare afişează la loc vizibil ora la care începe,
respectiv se încheie votarea.
(2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură, cu sprijinul personalului de pază, accesul
alegătorilor în şi din clădirea în care se află localul de vot.
(3) Alegătorii votează la secţia de votare unde sunt înscrişi în lista electorală.
(4) Accesul alegătorilor în localul de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
(5) Alegătorul prezintă actul de identitate operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de
votare care înscrie codul numeric personal al alegătorului în sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la
vot şi de prevenire a votului ilegal.
(6) În cazul în care sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal
constată că alegătorul nu figurează în lista electorală existentă în secţia de votare respectivă, operatorul de
calculator verifică, în sistemul informatic, dacă:
a)
persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
b)
persoana care s-a prezentat la vot şi-a pierdut drepturile electorale;
c)
persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secţie de votare;
d)
persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista electorală şi are domiciliul în raza
teritorială a secţiei de votare respective nu a formulat o solicitare de a vota la altă secţie de votare;
e)
persoana care s-a prezentat la vot şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin.
(7) În baza comunicării efectuate de sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de
prevenire a votului ilegal, a verificării actului de identitate, precum şi a consultării telefonice a biroului electoral
judeţean, biroului electoral de sector sau a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:
a) opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv şi
persoana care şi-a pierdut drepturile electorale;
b) îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat în cazul în care este arondat la
altă secţie de votare;
c) îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare unde a solicitat să voteze, în cazul în care acesta nu
este înscris în lista electorală iar potrivit sistemului informatic acesta a solicitat să voteze la altă secţie de votare;
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d) înscrie în partea a III-a a listei electorale persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista
electorală, are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare respective şi nu a formulat o solicitare de a vota la
altă secţie de votare; în cazul în care persoana omisă este înscrisă în partea I a listei electorale existentă la altă
secţie de votare, preşedintele biroului electoral al acelei secţii de votare va fi notificat de către sistemul
informatic în acest sens şi va radia persoana respectivă din partea I a listei electorale a acelei secţii de votare.
(8) În cazul în care, pentru persoana verificată nu apare menţiunea că şi-a mai exercitat dreptul de vot,
votarea se desfăşoară în condiţiile legii, sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a
votului ilegal urmând să indice poziţia alegătorului în lista electorală existentă în secţia de votare respectivă.
(9) În cazul în care, în sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului
ilegal apare menţiunea că alegătorul care s-a prezentat la vot şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare comunică alegătorului că tentativa de a vota de două sau mai
multe ori la acelaşi scrutin reprezintă o infracţiune şi că este obligat să transmită de îndată cazul organelor de
urmărire penală competente.
(10) Dacă alegătorul insistă să-şi exercite dreptul de vot în secţia de votare respectivă, o poate face
numai după ce dă o declaraţie prin care confirmă că i s-a adus la cunoştinţă că fapta de a vota de două sau mai
multe ori reprezintă o infracţiune şi că nu a mai VOTAT la acelaşi scrutin.
(11) Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (10) este prevăzut la anexa nr. 28.
(12) Declaraţia prevăzută la alin. (10) şi menţiunea editată de sistemul informatic conform căreia
alegătorul şi-a mai exercitat o dată dreptul de vot sunt transmise de îndată organelor de urmărire penală
competente.
(13) Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea "VOTAT" înăuntrul
patrulaterului care cuprinde candidatul, lista de candidaţi sau răspunsul la referendum pentru care au optat.
(14) Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
(15) După ce au VOTAT, alegătorii vor îndoi buletinele, astfel încât 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.
(16) La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greşit ştampila cu menţiunea "VOTAT", dar
nu a introdus buletinul de vot în urnă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îi poate elibera, numai o
singură dată, un nou buletin, reţinând şi anulând buletinul de vot iniţial şi făcând menţiunea corespunzătoare în
procesul verbal.
(17) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral
al secţiei de votare desemnaţi de acesta.
(18) Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească
nejustificat.
(19) 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.
(20) În cazul în care contestaţia este întemeiată, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îl va
opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces-verbal şi va sesiza această situaţie
autorităţilor competente.
Suspendarea votării
Art. 99. (1) 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
sediului secţiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declanşat suspendarea.
(2) 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
poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare în
acelaşi timp. Candidaţii şi observatorii care asistă la votare nu pot fi obligaţi să părăsească sala de votare în
acest timp.
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(3) Suspendarea votării precum şi încetarea suspendării votării sunt anunţate telefonic de îndată biroului
electoral ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.
Proceduri speciale de votare
Art. 100. - (1) 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 persoanelor prevăzute la art. 97 alin. (14).
(2) Neştiinţa de carte nu constituie motiv temeinic pentru aplicarea prevederilor alin. (1).
(3) Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte prin hotărâre în cel mult 5 zile de la data începerii
perioadei electorale, proceduri speciale de votare pentru persoanele nevăzătoare şi modelele buletinelor de vot
speciale destinate acestora.
(4) Cu cel puţin 20 de zile înaintea votării, persoanele nevăzătoare pot formula solicitări în scris, prin
intermediul aparţinătorilor, privind exercitarea dreptului de vot potrivit procedurii speciale stabilite de
Autoritatea Electorală Permanentă către birourile electorale judeţene sau birourile electorale de sector în a căror
rază teritorială domiciliază.
Urna specială
Art. 101.
- (1) Alegătorii din ţară, netransportabili din motive de boală sau invaliditate, pot solicita
în preziua votării, intervalul orar 18.00-20.00, în scris biroului electoral al secţiei de votare unde sunt înscrişi în
lista electorală, să voteze prin intermediul urnei speciale.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi depusă de orice persoană şi trebuie însoţită de copii ale unor
acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că alegătorii care solicită urna specială sunt
netransportabili din motive de boală sau invaliditate.
(3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba ca urmare a cererilor prevăzute la
alin. (1) ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare să se deplaseze cu o
urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă cu menţiunea "VOTAT" şi buletine de vot necesare
pentru a se efectua votarea la persoanele care au solicitat să voteze prin intermediul urnei speciale.
(4) În baza cererilor formulate potrivit alin. (1) şi (2), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
întocmeşte în preziua votării, un extras al listei electorale cuprinzând persoanele prevăzute la alin. (1). Acestea
sunt radiate din lista electorală existentă la secţia de votare. Modelul extrasului din lista electorală este prevăzut
în anexa nr. 29.
(5) Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri potrivit alin. (1) şi (2) sunt
preînregistrate în sistemul informatic urmând a fi înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei
prevăzute la alin. (3) pe baza semnăturilor în extrasul prevăzut la alin. (4).
(6) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de votare să se deplaseze cu o urnă de vot
specială la persoanele care nu pot vota la secţia de votare potrivit legii, preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de vot în aceeaşi
zi.
(7) În raza teritorială a unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială.
(8) Procedura de exercitare a dreptului de vot de către persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat
de arestare preventivă, persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut
drepturile electorale, precum şi de către persoanele aflate în spitale, maternităţi, sanatorii, case de invalizi,
centre de îngrijire, asistenţă şi recuperare a persoanelor adulte cu handicap şi cămine de bătrâni cu excepţia
personalului acestora, este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central. Dispoziţiile alin. (1) – (6) se aplică
în mod corespunzător.
(9) În cazurile în care numărul de cereri prevăzute la alin. (1) şi (8) depăşeşte 10% din numărul de
alegători arondat unei secţii de votare, biroul electoral judeţean sau biroul electoral de sector, după caz, poate
aproba suplimentarea numărului de membri ai biroului electoral al secţiei respective cu până la 2 membri care
sunt numiţi din corpul funcţionarilor electorali.
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Încheierea votării
Art. 102.
- (1) La ora 21,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare nu mai permite
accesul alegătorilor în localul de vot.
(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află în localul de vot îşi exercită dreptul de vot.
(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit prevederilor prezentei legi.
Capitolul IX. Observarea alegerilor şi a referendumului
Persoanele acreditate
Art. 103.
- (1) La toate operaţiunile electorale efectuate de birourile electorale ale secţiilor de
votare pot asista, în afara membrilor acestora, persoanele acreditate în condiţiile prezentei legi.
(2) În sensul prezentei legi, prin persoane acreditate se înţelege următoarele:
a) observatorii interni şi externi;
b) reprezentanţii interni şi externi ai mass-mediei.
(3) Acreditarea observatorilor interni şi a reprezentanţilor interni ai mass-mediei se face de către
birourile electorale judeţene, birourile electorale de sector şi biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, după caz, pentru toate secţiile de votare din raza de competenţă a acestora, la cererea scrisă a
conducerii organizaţiilor neguvernamentale sau a instituţiilor mass-media din România, înscrise în registrul
observatorilor electorali, făcută cu cel puţin 5 zile înaintea datei alegerilor. Persoanele desemnate nu pot avea
apartenenţă politică.
(4) Acreditarea observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei se face de Autoritatea
Electorală Permanentă, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, pentru toate birourile electorale.
(5)
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, care este valabil şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea
alegerilor sau a referendumului, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul
constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de
acreditare atrag îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare, precum şi retragerea
acreditării de către biroul electoral judeţean, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate sau biroul
electoral de sector, după caz.
(6) La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în
acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite
accesul titularului acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului
municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.
Registrul observatorilor electorali
Art. 104. - (1) Registrul observatorilor electorali cuprinde organizaţiile neguvernamentale care au în
obiectul de activitate apărarea democraţiei, a statului de drept, a drepturilor omului sau observarea alegerilor,
după caz şi sunt legal constituite cu cel puţin 6 luni înainte de data alegerilor, precum şi instituţiile mass-media
care doresc să observe alegerile sau refendumuri.
(2) Înscrierea în registrul observatorilor electorali se face de către Autoritatea Electorală Permanentă pe
baza unei cereri în scris depusă până cel mai târziu cu 15 zile înainte de data votării, însoţită de documente din
care rezultă obiectul de activitate şi personalitatea juridică.
(3) Registrul observatorilor electorali este public.

Autoritatea Electorală Permanentă
Capitolul X. Stabilirea rezultatului votării
Secţiunea 1. Consemnarea rezultatelor votării
Operaţiunile efectuate după încheierea votării
Art. 105. - (1) După închiderea localului de vot, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în
prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral, efectuează operaţiunile de numărare a buletinelor de vot şi de
consemnare a rezultatului votării, după cum urmează:
a) verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce ştampilele
cu menţiunea "VOTAT" într-un plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei biroului electoral al secţiei de
votare. Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează în procesul verbal;
b) anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii
"ANULAT" şi aplicarea ştampilei biroului electoral al secţiei de votare; în cazul în care există pachete intacte
cu buletine de vot, menţiunea "ANULAT" se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv şi se aplică o singură
dată ştampilei biroului electoral al secţiei de votare;
c) stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise în lista electorală
existentă în secţia de votare şi în extrasul de pe lista electorală;
d) desigilează urnele, una câte una, numără buletinele de vot şi deschide buletinele de vot unul câte unul;
buletinele de vot deschise se grupează pe tipuri de scrutine, candidaţi, respectiv pe opţiuni în cazul
referendumului, se numără şi se leagă separat; voturile nule şi voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat,
respectiv pentru fiecare opţiune în cazul referendumului, se consemnează în câte un tabel separat de câte un
membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte.
(2) Votul este nul în următoarele cazuri:
a) în cazul în care pe buletinul de vot pe care nu a fost aplicată ştampila biroului electoral al secţiei de
votare;
b) în cazul în care a fost utilizat un buletin de vot de alt model decât cel legal aprobat sau un buletin de
vot fals;
c) în cazul în care ştampila cu menţiunea "VOTAT" este aplicată pe mai multe patrulatere ale buletinului
de vot sau în afara acestora;
d) în cazul în care pe buletinul de vot nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea "VOTAT".
(2) Voturile nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate
(3) Votul este valabil exprimat în următoarele cazuri:
a) în cazul în care ştampila cu menţiunea "VOTAT" a fost aplicată în interiorul unui patrulater înscris pe
buletinul de vot;
b) în cazul în care ştampila cu menţiunea "VOTAT" nu a fost aplicată conform lit. a) dar totuşi atinge
oricare din limitele unui singur patrulater înscris pe buletinul de vot;
c) în cazul în care ştampila cu menţiunea "VOTAT" a fost aplicată conform lit. a) sau b) însă tuşul s-a
imprimat şi pe cealaltă parte a foii pe care a fost aplicată ştampila cu menţiunea "VOTAT";
d) în situaţia în care ştampila cu menţiunea "VOTAT" a fost aplicată de mai multe ori în acelaşi
patrulater sau atât într-un patrulater cât şi în afara oricărui alt patrulater.
(4) Efectuarea de ştersături sau înscrieri de orice tip pe buletinele de vot nu atrage nulitatea acestora sub
condiţia respectării alin. (3).
Consemnarea rezultatului numărării voturilor
Art. 106.
- (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral, întocmeşte câte un proces-verbal de
consemnare a rezultatului numărării voturilor, pentru fiecare tip de scrutin, în 3 exemplare.
(2) Modelele proceselor verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru Camera
Deputaţilor şi pentru Senat, la alegerile pentru Preşedintele României, la alegerile pentru Parlamentul European,
la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, la referendumul naţional şi la referendumul local
care se întocmesc de birourile electorale ale secţiilor de votare sunt prevăzute la anexele nr. 30-35.
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(3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia de a comunica operatorului de
calculator datele şi informaţiile din procesul-verbal de consemnare a rezultatului numărării voturilor în vederea
introducerii în aplicaţia informatică destinată verificării corectitudinii acestora şi a transmiterii lor electronice la
birourile electorale judeţene, birourile electoral de sector, biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, respectiv la Biroul Electoral Central.
(4) În cazul în care în urma verificării procesului-verbal de consemnare a rezultatului numărării voturilor
prin intermediul aplicaţiei informatice prevăzute la alin. (3), rezultă că datele şi informaţiile din acesta sunt
incorecte sau nu sunt corelate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia de a asigura
întocmirea unui nou proces-verbal, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (3).
(5) După verificarea efectuată conform alin. (3), şi dacă este cazul, după efectuarea operaţiunilor
prevăzute la alin. (4) preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi ceilalţi membri prezenţi semnează
procesul-verbal pe care se aplică ştampila biroului electoral al secţiei de votare. Lipsa semnăturilor unor membri
ai biroului secţiei de votare nu influenţează valabilitatea procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele
care au împiedicat semnarea
(6) După semnarea procesului-verbal prevăzută la alin. (5), preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare are obligaţia de a dispune operatorului de calculator transmiterea electronică a datelor şi informaţiilor din
procesul-verbal de consemnare a rezultatului numărării voturilor către birourile electorale judeţene, birourile
electoral de sector, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, respectiv la Biroul Electoral Central.
(7) Un exemplar al procesului-verbal prevăzut la alin. (1) se afişează la loc vizibil, la sediul biroului
electoral al secţiei de votare.
(8) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare li se eliberează, la cerere, o copie de pe
procesul-verbal, certificată de către toţi cei care au semnat originalul.
(9) Două exemplare ale procesului-verbal prevăzut la alin. (1), toate contestaţiile privitoare la
operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, deciziile adoptate de biroul electoral al secţiei
de votare, buletinele de vot pe care au fost exprimate voturi nule, precum şi cele contestate alcătuiesc un dosar
sigilat şi ştampilat care trebuie însoţit de ştampila biroului electoral al secţiei de votare.
(10) Buletinele de vot întrebuinţate, ştampilele cu menţiunea „VOTAT”, listele electorale utilizate,
precum şi celelalte materiale electorale se sigilează în pachete separate.
(11) În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, dosarul prevăzut la alin. (9), împreună cu materialele
prevăzute la alin. (10) sunt înaintate biroului electoral ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare şi locţiitorul acestuia, cu pază înarmată, însoţiţi, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral
respectiv.
(12) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, însoţite de
toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sunt transmise
prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanţelor
diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este
confirmată telefonic de către preşedintele sau locţiitorul biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate, care contrasemnează şi ştampilează documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt
utilizate în centralizarea rezultatelor votării.
(13) Efectuarea de corecţii ale datelor şi informaţiilor din procesele-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare este interzisă sub sancţiunea nulităţii.
În cazul în care sunt necesare astfel de corecţii, procesul-verbal este refăcut în prezenţa majorităţii membrilor
biroului electoral al secţiei de votare menţionându-se data şi ora refacerii acestuia.
(14) Biroul electoral ierarhic superior poate efectua corecţii ale datelor şi informaţiilor din proceseleverbale privind consemnare rezultatelor votării numai ca urmare a soluţionării unor contestaţii.
(15) Candidaţii pot obţine copii de pe exemplarele proceselor-verbale prevăzute la alin. (9), (13) şi 14).
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Secţiunea 2. Centralizarea rezultatelor votării
Prima etapă a centralizării rezultatelor votării
Art. 107. - (1) Prima etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi
Senat, alegerile pentru Preşedintele României, alegerile pentru Parlamentul European şi referendumul naţional
se efectuează de către birourile electorale judeţene, birourile electorale de sector ale Municipiului Bucureşti şi
biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
(2) Prima etapă a centralizării rezultatelor votării pentru consiliile locale şi primari se efectuează de către
birourile electorale de comună, oraş, municipiu şi sector al Municipiului Bucureşti,pentru consiliul judeţean şi
preşedintele consiliului judeţean se efectuează de birourile electorale judeţene iar pentru consiliul general al
Municipiului Bucureşti şi primarul general al Municipiului Bucureşti de către biroul electoral al Municipiului
Bucureşti.
(3) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după
soluţionarea contestaţiilor primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, birourile electorale prevăzute
la alin. (1)-(3) procedează la ordonarea acestora pe tipuri de scrutin, unde este cazul şi încheie un proces-verbal
centralizator, pentru fiecare tip de scrutin, în două exemplare. Modelele proceselor-verbale pentru prima etapă a
centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, alegerile pentru Preşedintele
României, alegerile pentru Parlamentul European, alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale,
referendumul naţional şi referendumul local sunt prevăzute la anexele nr. 36-43.
(4) Dispoziţiile alin. (2)-(3) se aplică în mod corespunzător centralizării rezultatelor votării la
referendumul local organizat la nivelul comunei, oraşului, municipiului, inclusiv municipiului Bucureşti sau
sectorului Municipiului Bucureşti.
(5) În cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, alegerilor pentru Preşedintele României,
pentru Parlamentul European şi al referendumului naţional, birourile electorale judeţene, birourile electorale de
sector ale Municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate întocmesc câte un
dosar cuprinzând procesele-verbale, contestaţiile şi deciziile primite de la birourile electorale ale secţiile de
votare, procesele-verbale prevăzute la alin. (3), toate contestaţiile primite şi deciziile adoptate.
(6) Dosarele prevăzute la alin. (5) sunt înaintate Biroului Electoral Central de către birourile electorale
judeţene şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, respectiv biroului electoral al Municipiului
Bucureşti de către birourile electorale de sector, în cel mult 24 de ore de la încheierea procesului-verbal
prevăzut la alin. (3).
(7) În cazul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, birourile electorale de comună,
oraş, municipiu şi sector al Municipiului Bucureşti întocmesc două dosare cuprinzând următoarele:
a) procesele-verbale primite de la birourile electorale al secţiilor de votare privind rezultatul votării
pentru consiliul judeţean, preşedintele consiliului judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului
Bucureşti şi primarul general al Municipiului Bucureşti;
b) procesele-verbale primite de la birourile electorale al secţiilor de votare privind rezultatul votării
pentru consiliul local şi primar, procesele-verbale centralizatoare pentru consiliul local şi primar, contestaţiile şi
deciziile primite de la birourile electorale ale secţiile de votare, contestaţiile primite şi deciziile adoptate.
(8) Dosarele prevăzute la alin. (7) sunt înaintate birourilor electorale judeţene, respectiv biroului
electoral al Municipiului Bucureşti în cel mult 24 de ore de la încheierea procesului-verbal prevăzut la alin. (3).
A doua etapă a centralizării rezultatelor votării
Art.108. - (1) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, pentru Municipiul Bucureşti a doua etapă
a centralizării rezultatelor votării se efectuează de către biroul electoral de circumscripţie al Municipiului
Bucureşti.
(2) A doua etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României, alegerile
pentru Parlamentul European şi referendumul naţional se efectuează de către Biroul Electoral Central.
(3) A doua etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru consiliile locale şi primari se
efectuează de către birourile electorale judeţene şi biroul electoral al Municipiului Bucureşti iar pentru consiliile
judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene de către Biroul Electoral Central

Autoritatea Electorală Permanentă
(4) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ierarhic inferioare şi după
soluţionarea contestaţiilor primite, birourile electorale prevăzute la alin. (1)-(3) încheie un proces-verbal
centralizator, în două exemplare, pentru fiecare tip de scrutin. Modelele proceselor-verbale pentru a doua etapă
a centralizării voturilor la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, alegerile pentru Preşedintele României,
alegerile pentru Parlamentul European, alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale şi referendumul
naţional sunt prevăzute la anexele nr. 44-49.
(5) Dispoziţiile alin. (1) – (3) se aplică în mod corespunzător centralizării rezultatelor votării la
referendumul local organizat la nivel judeţean.
(6) În cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, biroul electoral al Municipiului Bucureşti
întocmeşte un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 107 alin. (5), procesele-verbale centralizatoare
prevăzute la alin. (4), precum şi toate contestaţiile primite şi deciziile adoptate.
(7) Dosarul prevăzute la alin. (6) este înaintat Biroului Electoral Central, în cel mult 24 de ore de la
încheierea procesului-verbal prevăzut la alin. (4).
(8) În cazul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, birourile electorale judeţene şi
biroul electoral al Municipiului Bucureşti întocmesc câte un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art.
107 alin. (7), împreună cu procesele-verbale centralizatoare prevăzute la alin. (4), precum şi toate contestaţiile
primite şi deciziile adoptate.
(9) Dosarele prevăzute la alin. (8) sunt înaintate Biroului Electoral Central, în cel mult 24 de ore de la
încheierea proceselor-verbale prevăzute la alin. (4).
(10) La alegerile pentru Preşedintele României, la alegerile şi la referendumul naţional, Biroul Electoral
Central întocmeşte un dosar cuprinzând documentele prevăzute la 107 alin. (5), împreună cu procesele-verbale
centralizatoare prevăzute la alin. (4), precum şi toate contestaţiile primite şi deciziile adoptate.
(11) Dosarul prevăzut la alin. (10) este înaintat Curţii Constituţionale, în cel mult 24 de ore de la
încheierea procesului-verbal prevăzut la alin. (4).
A treia etapă a centralizării rezultatelor votării
Art. 109.
- (1) A treia etapă a centralizării rezultatelor votării se efectuează de către Biroul
Electoral Central în cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, precum şi al alegerilor pentru consiliile
locale şi primari.
(2) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ierarhic inferioare şi după
soluţionarea contestaţiilor primite, Biroul Electoral Central încheie un proces-verbal centralizator, în două
exemplare, pentru fiecare tip de scrutin. Modelele proceselor-verbale pentru a treia etapă a centralizării voturilor
la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale sunt
prevăzute la anexele nr. 50-52.
Secţiunea 3. Repartizarea şi atribuirea mandatelor de deputat şi de senator
Pragul electoral şi coeficientul electoral la nivel naţional
Art. 110.
- (1) După primirea proceselor-verbale încheiate de birourile electorale judeţene, biroul
electoral al Municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, Biroul Electoral
Central stabileşte competitorii electorali care îndeplinesc pragul electoral, separat pentru Camera Deputaţilor şi
pentru Senat.
(2) Pragul electoral se calculează după cum urmează:
a) pentru Camera Deputaţilor, 5% din totalul voturilor valabil exprimate în toate circumscripţiile
electorale, pentru toţi competitorii electorali;
b) pentru Senat, 5% din totalul voturilor valabil exprimate în toate circumscripţiile electorale, pentru
toţi competitorii electorali;
c) pentru Camera Deputaţilor şi Senat, prin îndeplinirea cumulativă a condiţiei obţinerii a 6 colegii
uninominale pentru Camera Deputaţilor şi a 3 colegii uninominale pentru Senat, în care candidaţii
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competitorilor electorali se situează pe primul loc, în ordinea numărului de voturi valabil exprimate, chiar dacă
acestea nu au îndeplinit condiţiile prevăzute la lit. a) sau b);
d) în cazul alianţelor politice şi alianţelor electorale, la pragul de 5% prevăzut la lit. a) şi b) se adaugă,
pentru al doilea membru al alianţei, 3% din voturile valabil exprimate în toate circumscripţiile electorale şi,
pentru fiecare membru al alianţei, începând cu al treilea, câte un procent din voturile valabil exprimate în toate
circumscripţiile electorale, fără a se putea depăşi 10% din aceste voturi.
(3) Pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au îndeplinit condiţiile
prevăzute la alin. (2) şi care au dreptul conform legii la reprezentare în Camera Deputaţilor se stabileşte un
coeficient electoral la nivel naţional reprezentând numărul mediu de voturi valabil exprimate necesare pentru
alegerea unui deputat, pentru a determina acele organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care
pot avea reprezentanţi în Camera Deputaţilor.
(4) Coeficientul electoral la nivel naţional se stabileşte prin împărţirea numărului total de voturi valabil
exprimate pentru alegerea Camerei Deputaţilor din toate circumscripţiile electorale, obţinute de competitorii
electorali, la numărul total de colegii uninominale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor. Are dreptul
la reprezentare organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale care a obţinut cel puţin 10% din
coeficientul electoral. Se declară ales acel reprezentant al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii
naţionale care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
(5) Rezultatul operaţiunilor prevăzute la alin. (2) - (4), calculat ca parte întreagă nerotunjită, se transmite
de către Biroul Electoral Central, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale judeţene, biroului electoral al
Municipiului Bucureşti şi Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
Repartizarea mandatelor de deputat şi de senator
Art. 111. - (1) După primirea de la Biroul Electoral Central a constatării cu privire la competitorii
electorali care întrunesc şi care nu întrunesc pragul electoral, birourile electorale judeţene, biroul electoral al
Municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate procedează la prima etapă de
repartizare pe competitor electoral a mandatelor de deputat, respectiv de senator, la nivel de circumscripţie
electorală.
(2) La lucrările efectuate de birourile electorale judeţene, biroului electoral al Municipiului Bucureşti şi
Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate au dreptul să asiste candidaţii şi persoanele acreditate.
(3) Birourile electorale judeţene, biroul electoral al Municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru
secţiile de votare din străinătate stabilesc, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, coeficientul
electoral al circumscripţiei electorale, determinat ca partea întreagă nerotunjită rezultată prin împărţirea
numărului de voturi valabil exprimate pentru toţi competitorii electorali care îndeplinesc pragul electoral,
inclusiv voturile valabil exprimate pentru candidaţii independenţi care au obţinut majoritatea voturilor valabil
exprimate în colegiul uninominal unde au candidat, la numărul de deputaţi, respectiv de senatori ce urmează să
fie aleşi în acea circumscripţie electorală.
(4) Pentru fiecare competitor electoral se împarte numărul total de voturi valabil exprimate obţinut prin
însumarea voturilor valabil exprimate în favoarea tuturor candidaţilor săi din colegiile uninominale de pe raza
circumscripţiei electorale la coeficientul electoral, reţinându-se partea întreagă, nerotunjită, a câtului. Rezultatul
obţinut reprezintă numărul de mandate repartizate de birourile electorale judeţene, biroul electoral al
Municipiului Bucureşti şi Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate competitorului electoral la
nivelul circumscripţiilor electorale în prima etapă de repartizare a mandatelor.
(5) Voturile rămase, adică cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obţinute de competitorii
electorali ce întrunesc pragul electoral, precum şi mandatele ce nu au putut fi repartizate de birourile electorale
judeţene, biroul electoral al Municipiului Bucureşti şi Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate se
comunică de acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat în a doua etapă, la nivel
naţional.
(6) Biroul Electoral Central însumează, pe întreaga ţară, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru
Senat, voturile neutilizate şi pe cele inferioare coeficientului electoral al circumscripţiei electorale din toate
circumscripţiile electorale, pentru fiecare competitor electoral care întruneşte condiţia pragul electoral; numărul
voturilor astfel obţinute de fiecare competitor electoral se împarte la 1, 2, 3, 4 etc., făcându-se atâtea operaţii de
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împărţire câte mandate nu au putut fi repartizate la nivelul circumscripţiilor electorale; câturile rezultate din
împărţire, calculate cu 8 zecimale, indiferent de competitorul electoral de la care provin, se clasifică în ordine
descrescătoare, până la concurenţa numărului de mandate nerepartizate; cel mai mic dintre aceste câturi
constituie coeficientul electoral pe ţară pentru deputaţi şi, separat, pentru senatori; fiecărui competitor electoral
care a întrunit pragul electoral i se repartizează atâtea mandate de deputaţi sau, după caz, de senatori, de câte ori
coeficientul electoral pe ţară se cuprinde în numărul total al voturilor valabil exprimate pentru competitorul
electoral respectiv, rezultat din însumarea pe ţară a voturilor neutilizate şi a celor inferioare coeficientului
electoral al circumscripţiei electorale (partea întreagă nerotunjită).
(7) Desfăşurarea mandatelor repartizate pe circumscripţii electorale se face de Biroul Electoral Central,
după cum urmează:
a) pentru fiecare competitor electoral care întruneşte pragul electoral, se împarte numărul voturilor
neutilizate şi al celor inferioare coeficientului electoral al circumscripţiei electorale, din fiecare circumscripţie
electorală, la numărul total al acestor voturi valabil exprimate pentru acel competitor electoral, rămase
neutilizate la nivel naţional. Rezultatul astfel obţinut pentru fiecare circumscripţie electorală se înmulţeşte cu
numărul de mandate cuvenite competitorului electoral. Datele obţinute, calculate cu 8 zecimale, se ordonează
descrescător la nivelul ţării şi separat descrescător în cadrul fiecărei circumscripţii electorale. La două valori
egale departajarea se face şi în funcţie de numărul total de voturi valabil exprimate şi numărul total al voturilor
neutilizate sau inferioare coeficientului electoral la nivel de circumscripţie electorală. Pentru fiecare
circumscripţie electorală se iau în calcul primii competitori electorali, în limita mandatelor ce au rămas de
repartizat în circumscripţia electorală respectivă. Ultimul număr din această operaţiune reprezintă repartitorul
acelei circumscripţii electorale. În continuare, se procedează la repartizarea mandatelor pe circumscripţii
electorale în ordinea competitorilor electorali, precum şi a circumscripţiilor electorale din lista ordonată pe ţară,
astfel: primul număr din lista ordonată pe ţară se împarte la repartitorul circumscripţiei electorale de la care
provine, rezultând numărul de mandate ce îi revin în circumscripţia electorală respectivă. În continuare, se
procedează identic cu numerele următoare din lista ordonată pe ţară. În situaţia în care s-a epuizat numărul de
mandate cuvenite unui competitor electoral ori dintr-o circumscripţie electorală, operaţiunea se continuă fără
acestea. Dacă numărul din lista ordonată pe ţară este mai mic decât repartitorul de circumscripţie electorală, se
acordă un mandat;
b) în cazul în care nu este posibilă acordarea mandatelor în ordinea ce rezultă din aplicarea prevederilor
lit. a), Biroul Electoral Central are în vedere circumscripţia electorală în care competitorul electoral are cel mai
mare număr de candidaţi, iar dacă şi astfel au rămas mandate nerepartizate pe circumscripţii electorale,
circumscripţia electorală în care competitorul electoral respectiv are cele mai multe voturi neutilizate ori cele
mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscripţie;
c) dacă după aplicarea prevederilor lit. a) şi b) au mai rămas mandate nedesfăşurate pe circumscripţii
electorale, Biroul Electoral Central le stabileşte pe baza acordului competitorilor electorali cărora li se cuvin
aceste mandate, potrivit alin. (4), iar în lipsa unui acord, prin tragere la sorţi, în termen de 24 de ore de la
încheierea operaţiunilor anterioare.
(8) Modelul procesului-verbal privind a prima etapă a repartizării mandatelor la Camera Deputaţilor sau
la Senat, precum şi modelul procesului - verbal privind a doua etapă a repartizării mandatelor la Camera
Deputaţilor sau la Senat sunt prevăzute la anexele nr. 53 şi 54.
Atribuirea mandatelor de deputat şi senator
Art. 112.
-(1) Alocarea pe colegii uninominale şi atribuirea de mandate candidaţilor se fac de către
birourile electorale judeţene, biroul electoral al Municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de
votare din străinătate, avându-se în vedere numai competitorii electorali care au întrunit pragul electoral, în mod
distinct pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat.
(2) În fiecare colegiu uninominal pentru Camera Deputaţilor, respectiv Senat, se atribuie un singur
mandat de deputat, respectiv de senator.
(3) Atribuirea mandatelor de deputat şi de senator se face în două etape, la nivelul colegiilor
uninominale şi la nivelul fiecărei circumscripţii electorale.
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(4) În prima etapă, la nivelul colegiilor uninominale, se atribuie un mandat candidaţilor care au obţinut
jumătate plus unu din voturile valabil exprimate în colegiul uninominal în care au candidat.
(5) În cea de a doua etapă, de alocare pe colegii şi atribuire de mandate competitorilor electorali care au
întrunit pragul electoral, birourile electorale judeţene, biroul electoral al Municipiului Bucureşti şi biroul
electoral pentru secţiile de votare din străinătate vor întocmi, separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, o listă
ordonată cu toţi candidaţii cărora nu li s-au atribuit mandate în prima etapă, dispuşi în ordinea descrescătoare a
raporturilor dintre voturile valabil exprimate obţinute în colegiile uninominale în care au candidat şi coeficientul
electoral al circumscripţiei electorale respective, calculate până la a opta zecimală inclusiv.
(6) Departajarea între 2 sau mai mulţi candidaţi care au obţinut rezultate identice în urma operaţiunilor
efectuate conform alin. (5) se face pe baza voturilor valabil exprimate sau, în caz de egalitate, în funcţie de
poziţiile înregistrate la nivelul secţiilor de votare.
(7) Dacă pentru un competitor electoral numărul de mandate atribuite potrivit prevederilor alin. (4) este
mai mare sau egal cu numărul de mandate repartizate competitorului electoral respectiv în acea circumscripţie
electorală, calculat potrivit prevederilor art.111 alin. (3) - (7), acestuia nu i se va mai aloca niciun mandat în
etapa a doua prevăzută la alin. (5), acesta reţinând mandatele atribuite potrivit prevederilor alin. (4).
(8) Pentru fiecare competitor electoral care a întrunit pragul electoral, din numărul de mandate repartizat
în acea circumscripţie electorală, calculat potrivit prevederilor art. 111 alin. (3) - (7), se scade numărul de
mandate atribuite la nivelul colegiilor uninominale potrivit alin. (4), rezultatul reprezentând numărul de
mandate de atribuit fiecărui competitor electoral la nivelul circumscripţiei electorale în cea de a doua etapă de
atribuire şi alocare de mandate. Numărul de mandate rezultat pentru fiecare competitor electoral se alocă pentru
candidaţii acestora în ordine descrescătoare în funcţie de clasarea în lista prevăzută la alin. (5). În cazul în care
următorul candidat căruia urmează să i se atribuie mandat din lista ordonată prevăzută la alin. (5) aparţine unui
competitor electoral care a epuizat numărul de mandate la care are dreptul în acea circumscripţie electorală sau
dacă în colegiul uninominal în care acesta a candidat deja s-a atribuit un mandat, se va proceda la trecerea la
următorul candidat din lista ordonată, până la atribuirea tuturor mandatelor.
(9) În cazul în care, în urma atribuirii de mandate în cele două etape potrivit prevederilor alin. (4) - (8),
unuia sau mai multor competitori electorali care au întrunit pragul electoral nu li s-a atribuit numărul de
mandate la care au dreptul în acea circumscripţie electorală, calculat potrivit prevederilor art. 111 alin. (3) - (7),
acestora li se vor atribui atâtea mandate până la concurenţa cu acest număr. Mandatele se alocă suplimentar
candidaţilor competitorilor electorali respectivi cei mai bine plasaţi în lista ordonată prevăzută la alin. (5) cărora
nu li s-a alocat mandat, în colegiul uninominal în care au candidat, prin creşterea corespunzătoare a numărului
de mandate din circumscripţia electorală respectivă şi prin excepţie de la prevederile alin. (2).
(10) Modelul procesului-verbal privind atribuirea mandatelor la Camera Deputaţilor sau la Senat şi
modelul procesului-verbal privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Camera Deputaţilor sau pentru Senat
sunt prevăzute la anexele nr. 55 şi 56.
Secţiunea 4. Atribuirea mandatului de Preşedinte al României
Majoritatea de voturi necesară pentru atribuirea mandatului
Art. 113. (1) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi
ale alegătorilor înscrişi în listele electorale.
(2) În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (1), se
organizează al doilea tur de scrutin, la care participă numai primii 2 candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de
voturi obţinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil
exprimate.
Validarea scrutinului
Art. 114. - (1) Procesul-verbal centralizator întocmit de Biroul Electoral Central este înaintat Curţii
Constituţionale în cel mult 24 de ore de la întocmirea acestuia.
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(2) Curtea Constituţională validează rezultatul fiecărui tur de scrutin, asigură publicarea rezultatului
alegerilor în mass-media şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru fiecare tur de scrutin şi validează
rezultatul alegerilor pentru preşedintele ales.
(3) Actul de validare se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul rămâne la Curtea Constituţională,
unul se prezintă Parlamentului pentru depunerea jurământului prevăzut la art. 82 alin. (2) din Constituţia
României, republicată, iar al treilea se înmânează candidatului ales.
Al doilea tur de scrutin
Art. 115. - (1) Al doilea tur de scrutin are loc în condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Constituţia
României, republicată, la două săptămâni de la primul tur de scrutin, în aceleaşi secţii de votare şi circumscripţii
electorale, sub conducerea operaţiunilor electorale de către aceleaşi birouri electorale şi pe baza aceloraşi liste
de alegători de la primul tur.
(2) În al doilea tur de scrutin participă primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi,
valabil exprimate pe întreaga ţară la primul tur. Confirmarea acestui număr se face de Curtea Constituţională în
termen de 24 de ore de la primirea procesului-verbal întocmit de Biroul Electoral Central, prin aducerea la
cunoştinţă publică a prenumelui şi numelui celor doi candidaţi care vor participa la cel de-al doilea tur de
scrutin şi a zilei votării stabilite potrivit alin. (1).
(3) Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin începe de la data când s-a adus la cunoştinţă
publică ziua votării.
(4) În termen de două zile de la deschiderea campaniei electorale se vor stabili orarul pentru
desfăşurarea acesteia la serviciile publice de radio şi televiziune şi repartizarea timpilor de antenă.
(5) Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de
drept acreditate să asiste la efectuarea acestor operaţiuni şi la al doilea tur de scrutin.
Secţiunea 5. Atribuirea mandatelor de parlamentar european
Pragul electoral şi coeficientul electoral naţional
Art. 116. (1) Pentru competitorii electorali, pragul electoral reprezintă partea întreagă din procentul de
5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional, inclusiv cele primite de candidaţii independenţi.
(2) Candidaţilor independenţi li se pot atribui mandate dacă au obţinut, fiecare în parte, un număr de
voturi valabil exprimate cel puţin egal cu coeficientul electoral naţional. Coeficientul electoral naţional
reprezintă partea întreagă a raportului dintre numărul total de voturi valabil exprimate la nivel naţional şi
numărul de mandate de parlamentari europeni ce revin României.
(3) Prin numărul total de voturi valabil exprimate la nivel naţional se înţelege numărul de voturi valabil
exprimate primite de competitorii electorali şi candidaţii independenţi.
Repartizarea mandatelor de parlamentar european
Art. 117. (1) Repartizarea mandatelor de parlamentar european se face, de către Biroul Electoral
Central, după cum urmează:
a) în prima etapă, Biroul Electoral Central calculează pragul electoral şi coeficientul electoral naţional şi
stabileşte, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate, lista competitorilor electorali şi a
candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate;
b) în etapa a doua se repartizează mandatele la nivelul circumscripţiei naţionale pentru listele selectate în
condiţiile prevăzute la lit. a) prin metoda d'Hondt. Metoda d'Hondt de repartizare a mandatelor constă în
împărţirea voturilor valabil exprimate pentru fiecare listă şi candidat independent, selectate în condiţiile
prevăzute la lit. a), la 1, 2, 3, 4 ... până la numărul total de mandate de repartizat, şi ierarhizarea acestor câturi în
ordine descrescătoare. Numărul de mandate repartizate fiecărei liste în parte corespunde cu numărul total de
câturi aferente fiecărei liste cuprinse în şirul ordonat, până la repartizarea tuturor mandatelor; atribuirea
mandatelor se face de către Biroul Electoral Central, în ordinea înscrierii candidaţilor pe listă; dacă nu sunt
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candidaţi suficienţi în listă, mandatele se vor atribui următorului competitor electoral care a depăşit pragul
electoral;
c) candidatului independent căruia i-ar reveni cel puţin un mandat i se repartizează un singur mandat,
indiferent de câte mandate au rezultat din calcul. În acest caz, repartizarea celorlalte mandate se face în
continuare, pentru liste sau candidaţi independenţi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b) şi a
prevederilor art. 95 alin. (1);
d) în condiţiile în care la ierarhizarea câturilor, conform lit. b), două sau mai multe câturi sunt egale,
ierarhizarea se va face după numărul de voturi valabil exprimate; dacă şi în aceste condiţii există egalitate,
ordinea de ierarhizare va fi stabilită de ordinea înscrierii pe buletinele de vot.
(3) Biroul Electoral Central înmânează candidaţilor aleşi un certificat constatator al alegerii.
(4) Fără a aduce atingere incompatibilităţilor prevăzute de Actul din 1976 privind alegerea membrilor
Parlamentului European prin vot universal direct, cu modificările ulterioare, calitatea de membru al
Parlamentului European este incompatibilă cu calitatea de deputat sau senator în Parlamentul României, de
membru al Guvernului României, cu funcţiile prevăzute la art. 81 şi 82 din cartea I, titlul IV, cap. III secţiunea a
2-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare, sau cu funcţii echivalente din statele membre ale Uniunii Europene.
(5) În termen de 30 de zile de la data validării rezultatului alegerilor pentru Parlamentul European,
persoanele aflate în situaţia de incompatibilitate trebuie să opteze între mandatul de parlamentar european şi
funcţia care generează incompatibilitatea, demisionând din una dintre aceste funcţii.
(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă apare sau continuă să existe un caz de
incompatibilitate cu funcţiile prevăzute la art. 81 şi 82 din cartea I, titlul IV, cap. III secţiunea a 2-a din Legea
nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele aflate în incompatibilitate sunt considerate
demisionate din funcţia de parlamentar european. Demisia se constată prin hotărâre a Autorităţii Electorale
Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se comunică Parlamentului European.
(7) Agenţia Naţională de Integritate constată cazurile de incompatibilitate între mandatul de parlamentar
european şi funcţiile prevăzute la alin. (1) şi le comunică Autorităţii Electorale Permanente în termen de 15 zile
de la constatare.
(8) După caz, Autoritatea Electorală Permanentă notifică Parlamentului European cazurile de
incompatibilitate prevăzute de art. 7 alin. (1) şi (2) din Actul din 1976, în care se regăsesc membrii din România
în Parlamentul European sau constată, potrivit alin. (3), demisia persoanelor aflate în incompatibilitate.
(9) Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineşte formalităţile necesare acceptării candidaţilor
declaraţi aleşi în Parlamentul European.
(10) Cu excepţia cazurilor prevăzute de alin. (3), constatarea încetării mandatului de parlamentar
european se face conform Actului din 1976 şi Regulamentului de procedură al Parlamentului European.
Secţiunea 6. Atribuirea mandatului de ales local
Pragul electoral
Art. 118. - Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral comunal, orăşenesc, municipal,
de sector, al Municipiului Bucureşti, precum şi biroul electoral judeţean stabileşte pragul electoral al
circumscripţiei, reprezentând 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în circumscripţia respectivă. În
cazul alianţelor politice sau alianţelor electorale, la pragul de 5% se adaugă pentru al doilea membru al alianţei
2% . Pentru alianţele cu cel puţin 3 membri, pragul electoral este de 8% .
Repartizarea şi atribuirea mandatelor de consilier
Art. 119. (1) Repartizarea mandatelor se face avându-se în vedere competitorii electorali şi candidaţii
independenţi care au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 118.
(2) Repartizarea mandatelor de consilier se face astfel:
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a) în prima etapă, biroul electoral prevăzut la art. 118 stabileşte numărul de mandate ce revine fiecărei
liste de candidaţi, precum şi candidaţilor independenţi, pe baza coeficientului electoral, determinat prin
împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele şi candidaţii independenţi care au
întrunit pragul electoral la numărul total al mandatelor de consilier din circumscripţia respectivă; biroul
electoral prevăzut la art. 118 repartizează fiecărei liste atâtea mandate de câte ori coeficientul electoral se
include în numărul total al voturilor valabil exprimate pentru lista respectivă; de asemenea, este declarat ales
candidatul independent care a obţinut un număr de voturi cel puţin egal cu coeficientul electoral. Se consideră
voturi - neutilizate pentru fiecare listă de candidaţi a competitorilor electorali voturile care au rămas după
atribuirea mandatelor, precum şi cele inferioare coeficientului electoral;
b) în a doua etapă, biroul electoral prevăzut la art. 118 repartizează mandatele neatribuite, pe baza unui
tabel cuprinzând competitorii electorali care au întrunit pragul electoral, în ordinea descrescătoare a numărului
de voturi neutilizate; mandatele neatribuite se repartizează competitorilor electorali, în ordinea înscrierii
acestora în tabel, câte unul pentru fiecare competitor electoral. Dacă nu se reuşeşte repartizarea tuturor
mandatelor, operaţiunea se repetă până la epuizarea acestora.
(3) În cazul în care niciuna dintre organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alta decât
cea maghiară, nu a obţinut cel puţin un mandat, se atribuie un mandat de consilier, în condiţiile prevăzute la art.
14 alin. (9).
(4) Dacă în cursul operaţiunilor prevăzute la alin. (2) se constată că doi sau mai mulţi competitori
electorali au acelaşi număr de voturi neutilizate, înainte de atribuirea ultimului mandat rămas de repartizat,
acesta este repartizat competitorului electoral care a obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate;
dacă numărul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea mandatului se face prin tragere la sorţi.
(5) Atribuirea mandatelor se face de către biroul electoral prevăzut la art. 118 în ordinea înscrierii
candidaţilor pe listă şi începe cu lista de candidaţi pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi.
(6) Dacă unui competitor electoral i se cuvin mai multe mandate decât candidaţii înscrişi în listă,
mandatele rămase se atribuie celorlalte liste de candidaţi sau candidaţilor independenţi, potrivit prevederilor
alin. (2).
(7) În situaţia în care niciun competitor electoral nu realizează pragul electoral, iar numărul candidaţilor
independenţi care au realizat pragul electoral este mai mic decât numărul mandatelor de consilier din
circumscripţia respectivă, diferenţa de mandate este repartizată primilor trei competitori electorali, în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate pentru fiecare. Fiecărui competitor electoral i se
repartizează câte un mandat. Operaţiunea se repetă până la epuizarea tuturor mandatelor.
(8) Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de
vacanţă a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în
ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant,
competitorii electorali pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor
judeţene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianţe politice sau alianţe
electorale, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv ori din unul dintre partidele politice care au
constituit alianţele politice sau alianţele electorale, după caz.
Atribuirea mandatului de primar
Art.120. - (1) ) Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil
exprimate în primul tur de scrutin.
(2) În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care vor
participa doar candidaţii care se află în această situaţie.
(3) Pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, centralizarea voturilor se face de biroul electoral
de circumscripţie judeţeană.
(4) Este declarat ales preşedinte al consiliului judeţean candidatul care a întrunit cel mai mare număr de
voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin.
(5) În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care vor
participa numai candidaţii care se află în această situaţie.
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(6) În cazul în care situaţia de balotaj intervine între 2 candidaţi la funcţia de primar, între care urmează
să se desfăşoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre aceştia decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte
condiţiile prevăzute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscripţie
declarându-l primar pe celălalt candidat.
Atribuirea mandatului de preşedinte de consiliu judeţean
Art. 121. (1) Este declarat ales preşedinte al consiliului judeţean candidatul care a întrunit cel mai
mare număr de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin.
(2) În caz de egalitate de voturi între doi sau mai mulţi candidaţi se va organiza un nou tur de scrutin la
două săptămâni de la primul tur, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie.
Secţiunea 7. Validarea rezultatului referendumului
Validarea rezultatului referendumului naţional
Art. 122. (1) Procesul-verbal centralizator întocmit de Biroul Electoral Central este înaintat Curţii
Constituţionale în cel mult 24 de ore de la întocmirea acestuia.
(2) Curtea Constituţională prezintă Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii pentru
organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional şi confirmă rezultatele acestuia.
(3) Legea de revizuire a Constituţiei sau, după caz, măsura demiterii din funcţie a Preşedintelui
României intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Curţii
Constituţionale de confirmare a rezultatelor referendumului.
(4) Curtea Constituţională publică rezultatul referendumului în Monitorul Oficial al României, Partea I,
şi în presă.
Validarea rezultatului referendumului local
Art. 123. – (1) Procesul-verbal centralizator întocmit de biroul electoral care a funcţionat la nivelul
circumscripţiei pentru care s-a organizat referendumul local este înaintat Autorităţii Electorale Permanente în
cel mult 24 de ore de la întocmirea acestuia.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţă publică rezultatele prevăzute la alin. (1), prin
publicare pe pagina proprie de internet.
Capitolul XI
Alegerile parţiale
Durata alegerilor parţiale
Art. 124. (1) În cazul unor alegeri parţiale, data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puţin 45 de zile
înaintea votării prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), termenele prevăzute de prezenta lege, cu excepţia celor de 24 de ore, se
reduc la jumătate. Dacă din operaţiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fracţiuni de zile egale sau
mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; Fracţiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul.
Alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat
Art. 125. (1) În caz de încetare a mandatului unui deputat sau senator, pentru ocuparea locului vacant se
organizează alegeri parţiale în colegiul uninominal în care a fost ales respectivul deputat sau senator.
(2) Nu se organizează alegeri parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în ultimele 6 luni ale
mandatului Parlamentului României sau în cazul vacanţei mandatului unui deputat ales potrivit dispoziţiilor art.
62 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
(3) Alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat se organizează cu aplicarea corespunzătoare a
prevederilor prezentei legi, în cel mult 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
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hotărârii Camerei Deputaţilor sau a Senatului, după caz, prin care se constată încetarea mandatului unui deputat
sau senator.
(4) La alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat pot participa numai competitorii electorali
care la alegerile generale au îndeplinit pragul electoral prevăzut de prezenta lege, individual sau într-o alianţă
politică ori electorală, precum şi candidaţi independenţi.
(5) Alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat se desfăşoară într-un singur tur, cel mai bine
clasat candidat urmând a fi declarat câştigător.
(6) În circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri parţiale pentru Camera Deputaţilor sau
Senat se constituie birouri electorale judeţene, birou electoral al Municipiului Bucureşti sau birou electoral
pentru secţiile de votare din străinătate, după caz, formate din 2 judecători, un reprezentant al Autorităţii
Electorale Permanente şi câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare. Aparatul tehnic al biroului
electoral este asigurat de Autoritatea Electorală Permanentă şi instituţia prefectului din judeţul în care
funcţionează biroul electoral.
(7) Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat se
constituie Biroul Electoral Central format din preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente.
Biroul Electoral Central astfel constituit îndeplineşte toate atribuţiile care îi revin potrivit prezentului titlu.
Aparatul tehnic auxiliar este asigurat de personalul de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente.
Alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale
Art. 126. (1) Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător alegerilor organizate pe durata
unui mandat, ca urmare a dizolvării unor consilii locale ori judeţene sau a consiliilor unor sectoare ale
municipiului Bucureşti ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ca urmare a invalidării
sau declarării vacante a funcţiei de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se organizează alegeri parţiale în termen de 90 de zile de la
rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local
sau judeţean, încetarea mandatului primarului sau a preşedintelui consiliului judeţean sau de la data validării
referendumului după caz, sau în termen de 90 de zile de la validarea rezultatului referendumului local privind
demiterea primarului, a preşedintelui consiliului judeţean, dizolvarea consiliului local sau a consiliului judeţean.
(3) La alegerile locale parţiale pentru primar şi consiliu local se organizează birouri electorale de
comună, oraş, sector sau municipiu, după caz.
(4) La alegerile locale parţiale pentru primarul general al Municipiului Bucureşti sau/şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti se organizează atât biroul electoral al municipiului Bucureşti cât şi birouri
electorale de sector.
(5) Birourile electorale de sector prevăzute la alin. (2) centralizează rezultatele numărării voturilor
pentru sectorul în care funcţionează pe baza proceselor-verbale primite de la birourile electorale inferioare pe
care le înaintează biroului electoral al Municipiului Bucureşti.
(6) La alegerile locale parţiale pentru consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean se
organizează câte un birou electoral judeţean, pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană în care au loc
alegeri, fără a se mai organiza birouri electorale de comună, oraş sau municipiu.
(7) În judeţele în care se organizează alegeri locale parţiale atât la nivel comunal, orăşenesc sau
municipal, cât şi la nivel judeţean, se organizează atât birouri electorale de comună, oraş sau municipiu, cât şi
birouri electorale judeţene.
(8) În cazul în care în municipiul Bucureşti se organizează alegeri locale parţiale atât la nivelul
municipiului cât şi la nivelul unui sector al acestuia, se organizează atât biroul electoral al Municipiului
Bucureşti cât şi un birou electoral de sector.
(9) Cu un an înainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizează alegeri pentru
consiliile locale, consiliile judeţene, primari, preşedinţi ai consiliilor judeţene, pentru Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, pentru primarul general al Municipiului Bucureşti.
(10) La alegerile locale parţiale, ştampilele cu menţiunea „VOTAT” se execută prin grija prefecţilor.
Capitolul XII. Contenciosul electoral

Autoritatea Electorală Permanentă
Competenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare
Art. 127. – (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare soluţionează prin decizie următoarele categorii
de plângeri şi contestaţii:
a) plângerile privind conduita persoanelor acreditate, a operatorilor de sondaj, a candidaţilor, a
personalului de pază, precum şi a alegătorilor care se prezintă la vot;
b) plângerile privind nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi privind exercitarea dreptului de vot;
c) contestaţiile privind identitatea persoanelor care se prezintă la vot;
d) plângerile privind operaţiunile de numărare a voturilor;
e) plângerile privind operaţiunile de consemnare a rezultatului votării.
(2) Deciziile privind contestaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt definitive.
Competenţa birourilor electorale comunale, orăşeneşti şi municipale
Art. 128. – (1) La alegerile locale şi la referendumurile locale, birourile electorale comunale, orăşeneşti
şi municipale soluţionează prin decizie următoarele categorii de plângeri, contestaţii şi cereri:
a) contestaţiile privind deciziile adoptate de birourile electorale ale secţiilor de votare;
b) plângerile privind campania electorală sau campania pentru referendum, după caz;
c) contestaţiile privind validitatea sau nulitatea voturilor exprimate pe buletinele de vot utilizate pentru
consiliul local şi primar;
d) contestaţiile privind procesele-verbale de consemnare a rezultatului votării întocmite de birourile
electorale ale secţiilor de votare;
e) cererile de anulare a referendumului local organizat în circumscripţia respectivă.
(2) Deciziile privind contestaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) sunt definitive.
Competenţa birourilor electorale de sector
Art. 129. – (1) La alegerile locale şi la referendumurile locale, birourile electorale de sector
soluţionează prin decizie, plângerile, contestaţiile şi cererile prevăzute la art. 128. Dispoziţiile art. 128 alin. (2)
se aplică în mod corespunzător.
(2) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, birourile electorale de sector soluţionează
următoarele categorii de plângeri şi contestaţii:
a) contestaţiile privind îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta lege de către
membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare;
b) contestaţiile privind deciziile adoptate de birourile electorale ale secţiilor de votare;
c) contestaţiile privind validitatea sau nulitatea voturilor;
d) contestaţiile privind procesele-verbale de consemnare a rezultatului votării întocmite de birourile
electorale ale secţiilor de votare.
(3) La alegerile pentru Preşedintele României, alegerile pentru Parlamentul European şi referendumul
naţional, birourile electorale de sector soluţionează următoarele categorii de plângeri şi contestaţii:
a) contestaţiile privind îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta lege de către
membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare;
b) contestaţiile privind deciziile adoptate de birourile electorale ale secţiilor de votare;
c) plângerile privind campania electorală sau campania pentru referendum, după caz;
d) contestaţiile privind validitatea sau nulitatea voturilor;
e) contestaţiile privind procesele-verbale de consemnare a rezultatului votării întocmite de birourile
electorale ale secţiilor de votare.
(4) Deciziile privind contestaţiile prevăzute la alin. (2), respectiv la alin. (3) lit. a, b), d) şi e) sunt
definitive.
Competenţa birourilor electorale judeţene
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Art. 130. - (1) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senatului, alegerile pentru Preşedintele
României, alegerile pentru Parlamentul European şi referendumul naţional, birourile electorale judeţene
soluţionează prin decizie următoarele categorii de plângeri şi contestaţii:
a)
contestaţiile privind îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta lege de către
membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare;
b)
contestaţiile privind deciziile adoptate de birourile electorale ale secţiilor de votare;
c)
plângerile privind campania electorală sau campania pentru referendum, după caz;
d)
contestaţiile privind validitatea sau nulitatea voturilor;
e)
contestaţiile privind procesele-verbale de consemnare a rezultatului votării întocmite de birourile
electorale ale secţiilor de votare.
(2) La alegerile locale şi referendumul locale, birourile electorale judeţene soluţionează prin decizie
următoarele categorii de plângeri, contestaţii şi cereri:
a) contestaţiile privind deciziile birourilor electorale comunale, orăşeneşti şi municipale prin care au fost
soluţionate plângeri privind campania electorală sau campania pentru referendum;
b) contestaţiile privind validitatea sau nulitatea voturilor exprimate pe buletinele de vot utilizate pentru
consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean;
c) contestaţiile privind procesele-verbale centralizatoare întocmite de birourile electorale comunale,
orăşeneşti şi municipale;
d) cererile de anulare a votării într-o secţie de votare la referendumul local.
(3) Deciziile privind contestaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) d) şi e), respectiv la alin. (2) lit. a)-c)
sunt definitive.
Competenţa biroului electoral al Municipiului Bucureşti
Art. 131. - (1) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, biroul electoral al Municipiului
Bucureşti soluţionează prin decizie următoarele categorii de plângeri, contestaţii şi cereri:
a) plângerile privind campania electorală sau campania pentru referendum, după caz;
b) contestaţiile privind procesele-verbale centralizatoare întocmite de birourile electorale de sector.
(2) La alegerile locale şi referendumurile locale, biroul electoral al Municipiului Bucureşti soluţionează
prin decizie următoarele categorii de plângeri şi contestaţii:
a) contestaţiile privind validitatea sau nulitatea voturilor exprimate pe buletinele de vot utilizate pentru
consiliul general al Municipiului Bucureşti şi primarul general al Municipiului Bucureşti;
b) contestaţiile privind procesele-verbale centralizatoare întocmite de birourile electorale de sector;
c) cererile de anulare a votării într-o secţie de votare la referendumul local.
(3) Deciziile privind contestaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), respectiv la alin. (2) lit. a)- b) sunt
definitive.
Competenţa biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate
Art. 132. - Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate soluţionează prin decizie plângerile
şi contestaţiile prevăzute la art. 130 alin. (1). Dispoziţiile art. 130 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
Competenţa Biroului Electoral Central
Art. 133. - (1) Biroul Electoral Central soluţionează prin decizie următoarele categorii de cereri,
plângeri şi contestaţii:
a)
cererile de anulare a votării într-o secţie de votare la alegeri sau la referendumul naţional;
b) contestaţiile privind deciziile birourilor electorale judeţene, ale biroului electoral al municipiului
Bucureşti, ale biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate sau ale birourilor electorale de sector
prin care au fost soluţionate plângeri privind campania electorală;
c) contestaţiile privind procesele-verbale centralizatoare întocmite de birourile electorale imediat
ierarhic inferioare.
(2) Deciziile privind contestaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sunt definitive.
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Cazurile de fraudă electorală
Art. 134. - Anularea votării la o secţie de votare poate fi dispusă în următoarele cazuri:
a) în cazul în care secţia de votare a funcţionat în alt loc decât cel legal stabilit;
b) în cazul în care din biroul electoral al secţiei de votare a făcut parte o persoană care nu îndeplineşte
condiţiile prevăzute de prezenta lege;
c) în cazul în care datele şi informaţiile din listele electorale existente la secţia de votare sunt false sau
eronate;
d) în cazul în care numele şi prenumele candidaţilor, denumirea competitorilor electorali şi semnele
electorale ale acestora sunt diferite în mod semnificativ faţă de macheta aprobată de biroul electoral competent;
e) în cazul în care persoane care aveau drept de vot au fost împiedicate în mod nejustificat să voteze;
f) în cazul în care unor persoane care nu aveau drept de vot li s-a permis să voteze;
g) în cazul în care există probe privind faptul că există persoane care au VOTAT de două sau mai multe
ori sau fără drept;
h) în cazul în care nu s-a permis în mod nejustificat participarea reprezentantului unui competitor
electoral din biroul electoral al secţiei de votare la operaţiunile electorale desfăşurate de acest birou;
i) în cazul scurtării sau prelungirii în mod nejustificat a duratei votării;
j) în cazul săvârşirii de fapte care au avut ca rezultat împiedicarea alegătorilor să voteze în mod liber şi
secret;
k) în cazul numărării voturilor de către biroul electoral al secţiei de votare în alt loc decât localul de
vot;
l) în cazul depăşirii termenului prevăzut de prezenta lege pentru depunerea dosarelor cuprinzând
procesele verbale de consemnare a rezultatelor votării, respectiv a materialelor utilizate în procesul electoral, cu
excepţia cazurilor de forţă majoră;
m) în cazul lipsei, distrugerii sau sustragerii listelor electorale utilizate;
n) în cazul lipsei, distrugerii sau sustragerii buletinelor de vot;
o) în cazul predării materialelor utilizate în procesul electoral de către alte persoane decât cele
prevăzute de prezenta lege.
Competenţa secţiilor de contencios-administrativ ale tribunalelor
Art. 135. - (1) Secţiile de contencios-administrativ ale tribunalelor judecă:
a) contestaţiile privind înscrierea sau refuzul înscrierii în corpul funcţionarilor electorali;
b) contestaţiile privind excluderea din corpul funcţionarilor electorali;
c) contestaţiile privind modul de constituire şi de completare ale birourilor electorale ale secţiilor de
votare, ale birourilor electorale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, ale birourilor electorale judeţene, ale
biroului electoral al Municipiului Bucureşti, ale birourilor electorale de sector, ale biroului electoral pentru
secţiile de votare in străinătate, precum şi componenţa acestora;
d) contestaţiile privind deciziile birourilor electorale de admitere sau respingere a propunerilor de
candidaţi la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice
locale;
e) contestaţiile privind deciziile birourilor electorale de admitere sau respingere a alianţelor electorale la
nivel local;
f) contestaţiile împotriva deciziilor birourilor electorale comunale, orăşeneşti, municipale, de sector sau
judeţene prin care au fost soluţionate cereri de anulare a votării într-o secţie de votare la referendumul local;
g) contestaţiile împotriva deciziilor de admitere sau respingere a cererilor de acreditare a observatorilor
interni şi a reprezentanţilor interni ai mass-media.
(2) Hotărârile pronunţate în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) –c), lit. e)-g) sunt definitive şi
irevocabile.
Competenţa secţiilor de contencios-administrativ şi fiscal ale curţilor de apel
Art. 136. - (1) Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti judecă:
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a)
contestaţiile privind deciziile Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a
propunerilor de candidaţi la alegerile pentru Parlamentul European;
b)
contestaţiile privind deciziile Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a
candidaturilor unice la nivel naţional propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
c)
contestaţiile privind deciziile Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a înregistrării
semnelor electorale;
d)
contestaţiile privind deciziile Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a cererilor de
acreditare pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne;
e)
contestaţiile împotriva înscrierii sau a refuzului înscrierii în Registrul observatorilor electorali.
(2) Ca instanţe de recurs, secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel judecă
recursurile declarate împotriva sentinţelor tribunalelor privind deciziile birourilor electorale de admitere sau
respingere a propunerilor de candidaţi la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi la alegerile pentru
autorităţile administraţiei publice locale.
(3) Hotărârile pronunţate în cazurile prevăzute la alin. (2) sunt definitive şi irevocabile.
Competenţa secţiei de contencios-administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Art. 137. - (1) Secţia de contencios-administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă în
fond contestaţiile împotriva deciziilor, hotărârilor şi instrucţiunilor Biroului Electoral Central, cu excepţia celor
prevăzute la art. 133, contestaţiile privind modul de constituire şi de completare al Biroului Electoral Central,
precum şi componenţa acestuia.
(2) Secţia de contencios-administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă în recurs,
recursurile declarate împotriva sentinţelor curţilor de apel pronunţate în cazurile prevăzute la art. 136 alin. (1).
(3) Secţia de contencios-administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie judecă în fond în
cazul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat,
alegerilor pentru Parlamentul European, următoarele categorii de contestaţii:
a) contestaţiile privind deciziile Biroului Electoral Central prin care au fost soluţionate cererile de
anulare a alegerilor într-o secţie de votare;
b) contestaţiile privind deciziile Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a protocoalelor
alianţelor electorale, respectiv de constatare a încetării activităţii acestora.
(4) Hotărârile pronunţate în cazurile prevăzute la alin. (1)- (3) sunt definitive şi irevocabile.
Contenciosul electoral prin Curtea Constituţională
Art. 138. (1) La alegerile prezidenţiale şi la referendumul naţional, Curtea Constituţională veghează la
respectarea în întreaga ţară a prevederilor prezentei legi şi confirmă rezultatele sufragiului.
(2) Curtea Constituţională soluţionează următoarele categorii de plângeri, cereri şi contestaţii:
a) contestaţiile privind deciziile Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a propunerilor de
candidaţi la funcţia de preşedinte al României;
b) plângerile cu privire la împiedicarea unui competitor electoral ori a unui candidat, respectiv a unei
formaţiuni politice, de a-şi desfăşura campania în condiţiile legii la alegerile prezidenţiale sau la referendumul
naţional, după caz;
c) contestaţiile împotriva deciziilor Biroului Electoral Central prin care au fost soluţionate cereri de
anulare a votării într-o secţie de votare la alegerile pentru Preşedintele României sau la referendumul naţional;
d) contestaţiile privind deciziile Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a protocoalelor
alianţelor electorale, respectiv de constatare a încetării activităţii acestora la alegerile pentru Preşedintele
României sau la referendumul naţional.

Titularii dreptului de sesizare
Art. 139. (1) Plângerile prevăzute la art. 127 - 138 pot fi introduse de formaţiunile politice, competitorii
electorali, de către candidaţi, precum şi de către orice persoană interesată.
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(2) În cazul alegerilor, cererile de anulare a votării într-o secţie de votare pot fi introduse numai de către
competitorii electorali care au participat la alegeri în secţia de votare respectivă.
(3) În cazul referendumului cererile de anulare a votării într-o secţie de votare pot fi introduse numai de
formaţiunile politice.
(4) Membrii birourilor electorale nu pot introduce plângeri şi contestaţii la biroul electoral din care fac
parte.
Documentele care se depun
Art. 140. (1) Plângerile, cererile şi contestaţiile către birourile electorale se fac numai în scris şi trebuie
însoţite de probele pe care se întemeiază.
(2) Birourile electorale, instanţele judecătoreşti şi Curtea Constituţională, pot solicita şi administra orice
alte probe pertinente soluţionării cauzei.
(3) Sunt acceptate ca probe documente electorale, înscrisuri, declaraţii pe propria răspundere date în faţa
unor organe ale statului, cercetarea la faţa locului care poate fi efectuată numai în prezenţa unui judecător care
este membru al unui birou electoral, înregistrări audio-video.
Termenele de introducere a cererilor, plângerilor, contestaţiilor şi a recursurilor
Art. 141. (1) Cererile, plângerile, contestaţiile şi recursurile prevăzute la art. 127-138 pot fi introduse
după cum urmează:
a)
plângerile şi contestaţiile prevăzute la art. 127 lit. a) - c), art. 128 lit. a) şi b), art. 129 lit. a) şi b)
şi art. 130 lit. a) şi b), până cel mai târziu la încheierea votării;
b)
plângerile şi contestaţiile prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. d) şi e) şi contestaţiile privind
nulitatea sau validitatea voturilor, contestaţiile privind procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, în
cel mult 24 de ore de la încheierea votării;
c)
contestaţiile privind procesele-verbale de centralizare a rezultatelor votării pot fi introduse în cel
mult 24 de ore de la primirea acestora de către birourile electorale ierarhic superioare;
d)
contestaţiile privind modul de constituire şi de completare ale birourilor electorale pot fi
introduse în cel mult 24 de ore de la data constiturii, respectiv a completării acestora;
e)
contestaţiile privind componenţa birourilor electorale pot fi introduse oricând în perioada
electorală;
f)
plângerile privind campania electorală sau campania pentru referendum, după caz, pot fi
introduse oricând în perioada electorală;
g)
contestaţiile împotriva deciziilor birourilor electorale pot fi introduse în cel mult 48 de ore de la
comunicarea acestora;
h)
contestaţiile împotriva deciziilor, hotărârilor şi instrucţiunilor Biroului Electoral Central pot fi
introduse în cel mult 48 de ore de la aducerea la cunoştinţă publică a acestora;
i)
cererile de anulare a votării într-o secţie de votare pot fi introduse în cel mult 24 de ore de la
încheierea votării;
j)
recursurile împotriva sentinţelor pronunţate de instanţele de judecată pot fi declarate în cel mult
48 de ore de la pronunţare;
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) sunt de decădere.
Soluţionarea cererilor, plângerilor, contestaţiilor şi recursurilor
Art. 142.
(1) Soluţionarea cererilor, plângerilor, contestaţiilor şi a recursurilor prevăzute la art. 127138 se face în cel mult 48 de ore de la introducerea acestora. Citarea părţilor nu este obligatorie.
(2) Pentru cererile, plângerile, contestaţiile şi recursurile prevăzute de prezenta lege nu se percep taxe de
timbru.
(3) Deciziile birourilor electorale şi hotărârile instanţelor judecătoreşti se redactează şi se motivează în
termenul prevăzut la alin. (1).
(4) Soluţionarea de către instanţele de judecată a contestaţiilor prevăzute de prezenta lege se face
potrivit regulilor contenciosului administrativ.
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Soluţiile pe care le pot da birourile electorale
Art. 143.
(1) În soluţionarea plângerilor şi contestaţiilor, birourile electorale pot aplica sancţiunile
prevăzute de prezenta lege, pot dispune înlocuirea membrilor birourilor electorale ierarhic inferioare, luarea de
măsuri administrative de către autorităţile publice competente, pot modifica în tot sau în parte deciziile
birourilor electorale ierarhic inferioare, pot dispune renumărarea voturilor, pot modifica procesele-verbale
privind consemnarea, respectiv centralizarea rezultatelor votării adoptate de birourile electorale ierarhic
inferioare.
(2) În cazul în care anularea alegerilor sau a referendumului într-o secţie de votare a avut ca rezultat
modificarea atribuirii mandatelor la nivelul unei circumscripţii electorale sau al rezultatului referendumului
naţional, Biroul Electoral Central dispune inclusiv reluarea alegerilor în secţia de votare respectivă.
(3) În soluţionarea contestaţiilor şi recursurilor, instanţele judecătoreşti, respectiv Curtea Constituţională
pot anula în tot sau în parte deciziile, hotărârile, instrucţiunile şi procesele-verbale privind rezultatele votării
întocmite de birourile electorale şi pot obliga birourile electorale sa adopte o decizie, instrucţiune sau să
întocmească alt proces-verbal privind rezultatele votării.
(4) Hotărârile definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti pronunţate ca urmare a
întâmpinărilor, a contestaţiilor sau a oricăror altor cereri privind procesul electoral se comunică, în cel mult 24
de ore de la pronunţare, birourilor electorale interesate.
Procedura reluării alegerilor şi a referendumului
Art. 144. - (1) În termen de cel mult 10 zile de la rămânerea definitivă, prin nerecurare, a deciziei
Biroului Electoral Central prin care a fost soluţionată cererea de anulare a alegerilor într-una sau mai multe
secţii de votare şi s-a dispus reluarea alegerilor în secţiile de votare respective, respectiv, dacă este cazul, de la
data pronunţării hotărârii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, se organizează un nou scrutin în secţiile de votare
unde s-au anulat alegerile în aceleaşi secţii de votare şi pe baza aceloraşi liste electorale.
(2) Biroul electoral care funcţionează la nivelul circumscripţiei înlocuieşte membrii birourilor electorale
ale secţiilor de votare în care s-au anulat alegerile, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(3) Până la obţinerea noilor rezultate operaţiunile electorale privind numărarea voturilor şi constatarea
rezultatelor se suspendă.
(4) Dispoziţiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător în cazul referendumului.
Capitolul XIII. Contravenţii şi infracţiuni
Contravenţiile
Art. 145. - Constituie contravenţii următoarele fapte:
a)
înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător în mai multe liste electorale;
b)
înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;
c)
neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de prezenta lege către Autoritatea Electorală
Permanentă;
d)
efectuarea de operaţiuni în listele electorale de către persoane neautorizate;
e)
efectuarea de modificări în listele electorale, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege;
f)
distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor
electorale;
g)
afişarea listelor electorale;
h)
semnarea de mai multe ori sau fără a avea dreptul a listelor de susţinători;
i)
semnarea de mai multe ori sau fără a avea dreptul a cererii pentru organizarea referendumului
privind demiterea primarului sau a preşedintelui consiliului judeţean, respectiv dizolvarea consiliului local sau
judeţean;
j)
neefectuarea operaţiunilor electorale la termenele prevăzute de prezenta lege;
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k)
nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor electorale; nerespectarea hotărârilor şi
instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente; nerespectarea hotărârilor Curţii Constituţionale privind
alegerile pentru Preşedintele României sau referendumul naţional;
l)
nerespectarea dispoziţiilor privind delimitarea, numerotarea şi stabilirea secţiilor de votare;
m)
încălcarea dispoziţiilor referitoare la asigurarea publicităţii propunerilor de candidaţi de către
birourile electorale;
n)
folosirea, fără drept, de către un candidat sau un competitor electoral pe afişele electorale a
numelui şi prenumelui altui candidat sau a denumirii altui competitor electoral, respectiv a semnului electoral
înregistrat la Biroul Electoral Central de către un alt candidat sau competitor electoral;
o)
neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale,
precum şi comercializarea, distribuirea, şi consumarea de băuturi alcoolice sau substanţe etnobotanice în timpul
acestor adunări;
p)
nerespectarea dispoziţiilor art. 87;
q)
nerespectarea dispoziţiilor art. 92;
r)
nerespectarea dispoziţiilor art. 93 privind afişajul electoral.
s)
distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelorprogram afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite;
t)
distribuirea sau primirea de materiale de propagandă electorală, de orice tip, cu excepţia
tipăriturilor;
u)
continuarea propagandei electorale după data încheierii campaniei electorale sau a campaniei
pentru referendum, precum şi sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să
nu voteze un anumit candidat;
v)
refuzul de a permite alegătorului, care face dovada faptului că are dreptul, să voteze la secţia de
votare la care se prezintă pentru exercitarea dreptului de vot;
w)
refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare, cu excepţia
cazurilor în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare limitează accesul persoanelor acreditate în
localul secţiei de votare datorită mărimii acestuia;
x)
refuzul de a primi şi înregistra o plângere, contestaţie sau orice altă cerere, formulată în scris;
y)
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;
z)
refuzul de a înmâna buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea "VOTAT" alegătorului care a
semnat în lista electorală;
aa)
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;
bb)
nerespectarea dispoziţiilor privind prezenţa altor persoane în cabina de vot;
cc)
reţinerea actului de identitate, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al
secţiei de votare;
dd)
nerespectarea dispoziţiilor privind citirea cu voce tare a opţiunii exprimate pe buletinul de vot;
ee)
nerespectarea etapelor prevăzute la art. 105 alin. (1);
ff)
întocmirea de către birourile electorale ale secţiilor de votare a proceselor-verbale, cu încălcarea
dispoziţiilor prezentei legi;
gg)
prelungirea nejustificată a duratei votării;
hh)
purtarea pe durata votării, de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii
de calculator, persoanele însărcinate cu paza, persoanele acreditate sau de operatorii de sondaj ai institutelor de
sondare a opiniei publice, de ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală;
ii)
încălcarea obligaţiei de a anunţa Autoritatea Electorală Permanentă de către membrii corpului
funcţionarilor electorali a imposibilităţii de a fi preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau
locţiitori ai acestora; încălcarea de către membrii birourilor electorale şi a operatorilor de calculator a obligaţiei
de a participa la activitatea acestor birouri; refuzul de a înscrie în sistemul informatic codul numeric personal al
unui alegător care se prezintă la vot;
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jj)
plecarea membrilor birourilor electorale sau a altor persoane din sediile birourilor electorale
având asupra lor ştampilele electorale cu excepţia cazului în care acestea sunt predate birourilor electorale
ierarhice superioare;
kk)
neintroducerea de către alegători a buletinelor de vot în urnă;
ll)
refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o copie certificată
de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi;
mm) încălcarea condiţiilor de acreditare de către persoanele acreditate şi operatorii de sondaj ai
institutelor de sondare a opiniei publice, ai societăţilor comerciale ori ai organizaţiilor neguvernamentale care
au fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie.
Sancţiunile şi agenţii constatatori
Art. 146. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 145 lit. a) – g) se sancţionează cu amendă de la 3.000 de
lei la 4.000 de lei, cele de la art. 145 lit. h) şi i) cu amendă de la 1000 la 2000 de lei, cele de la art. 145 lit. j)-l)
cu amendă de la 6.000 de lei la 8.000 de lei, cele de la art. 145 lit. m) –mm) cu amendă de la 8.000 de lei la
10.000 de lei.
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 145 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac
de către:
a) ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei
Române, precum şi poliţiştii locali, pentru faptele prevăzute la art. 145 lit. f)-i), o)-cc), hh), jj)-mm), precum şi
pentru faptele prevăzute la art. 145 lit. k) în cazul în care acestea sunt săvârşite de alte persoane fizice sau
juridice, decât cele prevăzute la lit. b) şi e);
b) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 145 lit.
a)-e), j),l) şi m), precum şi pentru faptele prevăzute la art. 145 lit. k) în cazul în care acestea sunt săvârşite de
autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale;
c) preşedintele biroului electoral judeţean, biroului electoral de sector sau al biroului electoral pentru
secţiile de votare din străinătate, pentru faptele prevăzute la art. 145 lit. n), dd)-gg), respectiv preşedintele
biroului electoral al comunei, oraşului, municipiului în cazul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice
locale;
d) preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiei de către membrii acestuia sau de
operatorii de calculator, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiei de
către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora, pentru fapta prevăzută la
art. 145 lit. ii);
e) biroul electoral ierarhic superior pentru faptele prevăzute la art. 145 lit. k) în cazul în care acestea sunt
săvârşite de membrii birourilor electorale ierarhice superioare;
(3) 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 procesul-verbal.
(4) Contravenţiilor prevăzute la art. 96 alin. (2) şi art. 145 alin. (1) le sunt aplicabile 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.
(5) După încheierea activităţii birourilor electorale, punerea în executare a sancţiunii amenzilor
contravenţionale aplicate de către preşedinţii birourilor electorale, respectiv de către birourile electorale este
asigurată de Autoritatea Electorală Permanentă.
(6) La încheierea activităţii, procesele-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor
întocmite de către preşedinţii birourilor electorale, respectiv de către birourile electorale sunt transmise
Autorităţii Electorale Permanente prin intermediul Biroului Electoral Central.
Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
Art. 147. - (1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de vot sau de a fi ales
se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
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(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.
Coruperea alegătorilor
Art. 148. - (1) Oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să
voteze ori să nu voteze un anumit candidat sau o listă de candidaţi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5
ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu
însemnele unei formaţiuni politice.
Frauda la vot
Art. 149. - (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 unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de
vot fals.
Violarea confidenţialităţii votului
Art. 150. - (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
închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda şi interzicerea exercitării unor drepturi.
Nerespectarea regimului urnei de vot
Art. 151. - (1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru încheierea 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.
Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
Art. 152. - (1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu
închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în lista electorală 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 mandatului în afara prevederilor
legii se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la
alterarea componentei sistemului informatic electoral naţional necesare stabilirii rezultatelor votării.
Fapte săvârşite în legătură cu un referendum
Art. 153. - Dispoziţiile art. 147 - 152 se aplică în mod corespunzător şi în cazul faptelor săvârşite cu
prilejul unui referendum.
Sancţionarea tentativei
Art. 154. - Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 147 - 152 se pedepseşte.
Confiscarea bunurilor
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Art. 155. Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 145 sau a
infracţiunilor prevăzute la art.147 - 152 ori rezultate din comiterea acestora se confiscă.
Capitolul XIV. Dispoziţii tranzitorii şi finale
Actualizarea delimitării şi numerotării colegiilor uninominale
Art. 156.
- Până la data începerii perioadei electorale pentru Camera Deputaţilor şi Senat,
Autoritatea Electorală Permanentă actualizează prin hotărâre delimitarea şi numerotarea colegiilor uninominale
prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu rectificările ulterioare.
Organizarea concomitentă a scrutinelor
Art. 157. - (1) În situaţia organizării mai multor scrutine naţionale în aceeaşi zi, acestea se realizează
în cadrul aceloraşi secţii de votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleaşi birouri electorale
ale secţiilor de votare, constituite potrivit legii.
(2) Nu se pot organiza referendumuri locale sau alegeri locale în aceeaşi zi cu alte scrutine naţionale.
Prima delimitare şi numerotare a secţiilor de votare
Art. 158. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, primarii comunelor,
oraşelor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor împreună cu formaţiunile
teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu avizul conform al
Autorităţii Electorale Permanente stabilesc delimitarea secţiilor de votare din ţară.
(2) În termen de 15 zile de la delimitarea secţiilor de votare, prefecţii stabilesc numerotarea secţiilor de
votare de pe raza teritorială a unui judeţ, respectiv a municipiului Bucureşti, cu avizul conform al Autorităţii
Electorale Permanente începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi continuând cu cele din municipii, oraşe şi
comune, în ordinea alfabetică a acestora; în municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se
face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege.
Implementarea sistemului informatic electoral naţional
Art. 159. - Metodologia de implementare şi alocare a resurselor materiale, umane şi financiare pentru
înfiinţarea şi buna funcţionare a sistemului informatic electoral naţional se stabileşte prin hotărâre a Guvernului
la propunerea Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
legi.
Adoptarea regulamentului birourilor electorale
Art. 160. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor
electorale şi a aparatului de lucru al acestora, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este
obligatoriu pentru toate birourile electorale şi aparatul tehnic al acestora.
Modalitatea de calcul a termenelor
Art. 16]. – (1) Termenele pe zile, prevăzute de prezentul titlu, se calculează din ziua când încep să
curgă, care este luată în calcul, până inclusiv în ziua când se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile
lucrătoare, până la ora 24,00 a zilei respective.
(2) Termenele pe ore încep să curgă de la ora 0.00 a zilei următoare.
(3) Pe întreaga perioadă electorală, birourile electorale funcţionează conform programului de lucru
stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a a birourilor electorale şi a aparatului de lucru al
acestora.
(4) Instanţele judecătoreşti trebuie să asigure permanenţa activităţii în vederea exercitării de către
cetăţeni a drepturilor electorale.
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(5) În ziua votării, instanţele de judecată asigură permanenţa activităţii.
Arhivarea materialelor electorale
Art. 162. – (1) Materialele rezultate din alegeri aflate în arhiva instanţelor se păstrează până la încetarea
mandatului autorităţilor care au fost alese.
(2) Materiale rezultate din referendumuri, aflate în arhiva instanţelor se păstrează un termen de 4 ani de
la aducerea la cunoştinţă publică a rezultatelor.
(3) Materialele electorale arhivate la Autoritatea Electorală Permanentă se păstrează conform Legii
arhivelor naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Anexele
Art. 163. - Anexele nr. 1-56 fac parte integrantă din prezenta lege.
Abrogarea unor acte normative
Art. 164. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte prevederi contrare, precum
şi:
a)
Art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea şi completarea
titlului I al Legii nr. 35/2008 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, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 630 din 29 august 2008;
b)
Titlul I al Legii nr. 35/2008 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, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările ulterioare;
c)
Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare;
d)
art. 35 alin. (3)-(8) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010;
e)
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
f)
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
g)
art. 29 alin. (1), art. 55 alin. (3)-(7), art. 69 alin. (6), art. 70, ultimele două teze ale art. 72 alin.
(4), art. 88 alin. (1) şi art. 99 alin. (3)-(7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007
h)
Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000;
i)
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.93/2003, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 716 din 14 octombrie 2003, aprobată prin Legea nr.542/2003;
j)
Hotărârea Guvernului nr. 720/2000 privind listele electorale permanente publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 22 august 2000.
(2) La data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, art. 147-154 din prezenta lege se abrogă.

Autoritatea Electorală Permanentă
Prezentul act normativ transpune Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European,
prin vot universal direct, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 278 din 8 octombrie
1976, cu modificările ulterioare, Directiva Consiliului nr. 93/109/CE din 6 decembrie 1993 care stabileşte
condiţiile de exercitare a dreptului de vot şi de a candida în alegerile pentru Parlamentul European de către
cetăţenii Uniunii Europene care locuiesc într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 329 din 30 decembrie 1993 şi Directiva Consiliului 94/80/CE din 19
decembrie 1994 privind stabilirea modalităţilor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile
municipale pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin,
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 368 din 31 decembrie 1994, cu modificările
ulterioare.

Anexa nr. 1

Autoritatea Electorală Permanentă
Modelul listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale
LISTA MEMBRILOR
Organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale ..........................*),
participantă la alegerile pentru ........................... **)
Localitatea ........................
Judeţul..............................
Nr.
crt

Semnătura

Prenume

Nume

Cod numeric
personal

Domiciliul
str., nr., bl.,
comuna/oraşul/municipiul,
sectorul/judeţul

Act identitate

Serie

Număr

Declaraţie
Subsemnatul ...........(prenume şi nume), domiciliat în ......... născut la data de ..........., în
comuna/oraşul/municipiul........., judeţul ........., posesor al actului de identitate, seria...... nr. ......., declar pe
propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de.... poziţii
completate, corespund realităţii.
Data ..............
Semnătura..................

Localitatea...............

NOTĂ
Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.
Declaraţia se dă pe fiecare pagină de către persoana care a întocmit lista şi care are vârsta de cel puţin 18 ani.
Se înscrie denumirea organizaţiei
*)
**) Se vor înscrie, după caz, „pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de ......” sau „pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de ......”.
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Anexa nr. 2
Modelul cererii de organizare a referendumului pentru demiterea primarului/preşedintelui consiliului
judeţean, respectiv pentru dizolvarea consiliului local/consiliului judeţean
Domnule Prefect,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a Legii electorale, vă înaintăm următoarea:
CERERE DE ORGANIZARE A REFERENDUMULUI
pentru………………………………*
Motive:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Cererea de organizare a referendumului este susţinută de un număr de ……. cetăţeni a căror date personale
(numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate) şi
semnături olografe sunt cuprinse în tabelele anexate prezentei.
…………………..**

………………………***
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Tabel cuprinzând alegătorii ce susţin organizarea referendumului
pentru………………………………..* …………………………….****
Nr.
crt.

Semnătura

Prenume

Nume

Codul numeric personal

Domiciliul
str.,
nr.,
bl.,
comuna/oraşul/municipiul,
sectorul/judeţul

Act
identitate
Serie

de

Număr

Declaraţie
Subsemnatul ...........(prenume şi nume), domiciliat în ......... născut la data de ..........., în
comuna/oraşul/municipiul........., judeţul ........., posesor al actului de identitate, seria...... nr. ......., declar
pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de....
poziţii completate, corespund realităţii.
Data ..............
Semnătura..................

Localitatea...............

NOTĂ
Lista este act public şi se află sub incidenţa art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai
multe liste.
Declaraţia se dă pe fiecare pagină de către persoana care a întocmit lista şi care are vârsta de cel puţin 18
ani.
___________________________________________________________________________________
*Se înscrie, după caz, sintagma „demiterea primarului”, „demiterea preşedintelui consiliului judeţean”,
„dizolvarea consiliului local”, „dizolvarea consiliului judeţean”, urmată de denumirea unităţii
administrativ-teritoriale;
** Se înscrie data cererii;
*** Se trece numele şi prenumele persoanei care depune cererea, urmate de semnătură; Cererea poate fi
depusă numai de către o persoană care susţine organizarea referendumului;
**** Se trece pe scurt motivul care a stat la baza cererii.
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Anexa nr. 3
Modelul cererii de înregistrare în Registrul Electoral a alegătorilor români cu domiciliul sau
reşedinţa în străinătate
CERERE
de înregistrare în Registrul Electoral cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate
Către............................................1)
Subsemnatul/Subsemnata.......................fiul/fiica lui..................şi al......, născut/ă la data de
.............în

localitatea

CNP.....................................,

..........,
cu

judeţul/sectorul..........,
domiciliul/reşedinţa

în

ţara...................................
statul

având

............................................,

localitatea........., str. ....................................., nr. ..,. bl. ..., sc. …, ap. …, etaj .., adresa de corespondenţă
.............................................., prin prezenta solicit înscrierea mea în Registrul Electoral cu domiciliul sau
reşedinţa în străinătate.
Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere că datele prezentate corespund realităţii.
Data
.......

Semnătura
...........

___________________________
1)
Se trece misiunea diplomatică sau oficiul consular.
NOTĂ
Cererea se depune personal împreună cu o copie a actului de identitate, iar funcţionarul misiunii
diplomatice sau a oficiului consular care primeşte aceste documente va confrunta copia cu originalul
actului de identitate şi va face pe copie menţiunea „Conform cu originalul” însoţită de semnătură şi
ştampilă.
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Anexa nr. 4
Modelul cererii de înscriere a alegătorului comunitar în Registrul Electoral
Cerere de înscriere în listele electorale speciale
Către Primăria __________________________________________________*
Prin prezenta solicit înscrierea mea în Registrul Electoral. Cunoscând prevederile Codului penal cu
privire la falsul în declaraţii**, declar pe propria răspundere că nu-mi voi exercita dreptul de vot pentru
alegerea Parlamentului European decât în România, că nu am fost lipsit de dreptul de vot în statul
membru de origine şi că datele şi informaţiile prezentate mai jos corespund realităţii.
Nume:
Prenume:
Numele avut înaintea căsătoriei:
Sex:
M
F
Cetăţenie:
Data naşterii:
Locul naşterii:
Adresa la care alegătorul comunitar locuieşte în România**:

Localitatea sau circumscripţia din statul membru de origine în care alegătorul comunitar a fost
înscris ultima dată în listele electorale***:
Adresa de e-mail****:
Data
__________

Semnătura
___________________________

* Se trece denumirea unităţii administrativ-teritoriale;
**Se trece strada şi numărul imobilului, localitatea şi judeţul; (se trece dacă este cazul şi numărul
apartamentului);
*** Dacă nu este cazul se menţionează: „Nu este cazul”;
****Se completează în cazul în care alegătorul comunitar doreşte informaţii despre condiţiile de
exercitare a dreptului de vot şi de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European.
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Anexa nr. 5
Modelul listei electorale
LISTA ELECTORALĂ
*........................din data de................................. **
A)
Judeţul
Comună/oraş/municipiu/
sector
al
Municipiului
Bucureşti

ROMÂNIA

Secţia de votare

B) Raza teritorială a secţiei de votare
Tip arteră, bulevard, stradă, şosea, cale, splai, intrare
Sat, cătun
C)

LISTA ELECTORALĂ – Partea a I-a
...............* din data de ..........**
Nr.
crt.

Semnătura alegătorului
român

Numele şi prenumele
alegătorului
român***

Codul numeric
personal

Seria şi
numărul
actului de
identitate

...
...
...
...
...
...
...
...
Primar,
A) Se înscrie pe fiecare pagină.
B) Se înscrie numai pe prima pagină. Enumerarea nu este limitativă putând conţine şi alte criterii de
delimitare stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă.
C) * Se înscrie, tipul alegerilor, respectiv tipul referendumului.
** Se înscrie data votării
*** Numele şi prenumele alegătorilor români sunt înscrise în ordine alfabetică
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LISTA ELECTORALĂ – Partea a II-a
...............* din data de ..........**

Nr.
crt.

Semnătura alegătorului
comunitar

Numele şi prenumele
alegătorului
comunitar ***

Codul numeric
personal****

Tipul, seria şi
numărul
actului de
identitate

...
...
...
...
...
...
...
...
Primar,
* Se înscrie, tipul alegerilor, respectiv tipul referendumului.
** Se înscrie data votării
*** Numele şi prenumele alegătorilor comunitari sunt înscrise în ordine alfabetică
****Se înscrie numai unde este cazul. Prin cod numeric personal se înţelege şi alte numere personale de
identificare atribuite de statele membre ale Uniunii Europene.
LISTA ELECTORALĂ – Partea a III-a
...............* din data de ..........**
Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Numele şi
prenumele
alegătorului

Codul
numeric
personal

Domiciliul alegătorului
(Strada, nr. casei, bloc,
apartament)

Seria şi
numărul
actului de
identitate

...
...
...
...
...
...
...
...
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
_____________________
Notă
Paginile se numerotează.
81

Autoritatea Electorală Permanentă
Anexa nr. 6
DENUMIREA ŞI NUMEROTAREA CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului
Circumscripţia electorală nr. 1
Alba
Circumscripţia electorală nr. 2
Arad
Circumscripţia electorală nr. 3
Argeş
Circumscripţia electorală nr. 4
Bacău
Circumscripţia electorală nr. 5
Bihor
Circumscripţia electorală nr. 6
Bistriţa-Năsăud
Circumscripţia electorală nr. 7
Botoşani
Circumscripţia electorală nr. 8
Braşov
Circumscripţia electorală nr. 9
Brăila
Circumscripţia electorală nr. 10 Buzău
Circumscripţia electorală nr. 11 Caraş-Severin
Circumscripţia electorală nr. 12 Călăraşi
Circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa
Circumscripţia electorală nr. 15 Covasna
Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa
Circumscripţia electorală nr. 17 Dolj
Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi
Circumscripţia electorală nr. 19 Giurgiu
Circumscripţia electorală nr. 20 Gorj
Circumscripţia electorală nr. 21 Harghita
Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara
Circumscripţia electorală nr. 23
Ialomiţa
Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi
Circumscripţia electorală nr. 25 Ilfov
Circumscripţia electorală nr. 26 Maramureş
Circumscripţia electorală nr. 27 Mehedinţi
Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş
Circumscripţia electorală nr. 29 Neamţ
Circumscripţia electorală nr. 30 Olt
Circumscripţia electorală nr. 31
Prahova
Circumscripţia electorală nr. 32
Satu Mare
Circumscripţia electorală nr. 33
Sălaj
Circumscripţia electorală nr. 34
Sibiu
Circumscripţia electorală nr. 36 Teleorman
Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş
Circumscripţia electorală nr. 38 Tulcea
Circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui
Circumscripţia electorală nr. 40 Vâlcea
Circumscripţia electorală nr. 41 Vrancea
Circumscripţia electorală nr. 42
Municipiul Bucureşti
Circumscripţia electorală nr. 43 pentru românii din afara ţării
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Anexa nr. 7
DENUMIREA ŞI NUMEROTAREA
CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
Circumscripţia electorală nr. 1
Circumscripţia electorală nr. 2
Circumscripţia electorală nr. 3
Circumscripţia electorală nr. 4
Circumscripţia electorală nr. 5
Circumscripţia electorală nr. 6
Circumscripţia electorală nr. 7
Circumscripţia electorală nr. 8
Circumscripţia electorală nr. 9
Circumscripţia electorală nr. 10
Circumscripţia electorală nr. 11
Circumscripţia electorală nr. 12
Circumscripţia electorală nr. 14
Circumscripţia electorală nr. 15
Circumscripţia electorală nr. 16
Circumscripţia electorală nr. 17
Circumscripţia electorală nr. 18
Circumscripţia electorală nr. 19
Circumscripţia electorală nr. 20
Circumscripţia electorală nr. 21
Circumscripţia electorală nr. 22
Circumscripţia electorală nr. 23
Circumscripţia electorală nr. 24
Circumscripţia electorală nr. 25
Circumscripţia electorală nr. 26
Circumscripţia electorală nr. 27
Circumscripţia electorală nr. 28
Circumscripţia electorală nr. 29
Circumscripţia electorală nr. 30
Circumscripţia electorală nr. 31
Circumscripţia electorală nr. 32
Circumscripţia electorală nr. 33
Circumscripţia electorală nr. 34
Circumscripţia electorală nr. 36
Circumscripţia electorală nr. 37
Circumscripţia electorală nr. 38
Circumscripţia electorală nr. 39
Circumscripţia electorală nr. 40
Circumscripţia electorală nr. 41
Circumscripţia electorală nr. 42

Alba
Arad
Argeş
Bacău
Bihor
Bistriţa-Năsăud
Botoşani
Braşov
Brăila
Buzău
Caraş-Severin
Călăraşi
Constanţa
Covasna
Dâmboviţa
Dolj
Galaţi
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiţa
Iaşi
Ilfov
Maramureş
Mehedinţi
Mureş
Neamţ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Teleorman
Timiş
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Municipiul Bucureşti
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Anexa nr. 8
Modelul declaraţiei pe proprie răspundere care se prezintă de către candidatul comunitar

Declaraţie pe proprie răspundere
Subsemnatul______________________________*, având cetăţenia___________________**,
de sex_________, născut la data de ____________________, în localitatea_____________________din
statul______________________ declar pe propria răspundere faptul că nu mi-am depus candidatura la
alegerile pentru Parlamentul European din anul ………. într-un alt stat membru al Uniunii Europene
decât România.
Menţionez

faptul

că

în

România

locuiesc

la

următoarea

adresă______________________________________________________***şi că am fost înscris ultima
dată în lista electorală în _____________________________****.
Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii*****, declar pe propria
răspundere că datele şi informaţiile prezentate mai sus corespund realităţii.
Data
__________________

Semnătura
_________________________

* Se trece numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei dacă este cazul;
** Se trece cetăţenia statului membru al Uniunii Europene;
*** Se trece strada şi numărul imobilului, localitatea şi judeţul; (se trece dacă este cazul şi numărul
apartamentului);
**** Localitatea sau circumscripţia din statul membru de origine în care alegătorul comunitar a fost
înscris ultima dată în listele electorale. Dacă nu este cazul se menţionează: „Nu este cazul”.
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Anexa nr. 9

MODELUL
ştampilei Biroului Electoral Central

*)…
**)….

__________________
*) Se înscrie anul organizării alegerilor/referendumului
**) Se menţionează tipul alegerilor/referendumului, astfel: P – pentru alegerea Preşedintelui României, PEpentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, L – pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, CD-S - pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, RN – referendum
naţional; în cazul alegerilor parţiale se va adăuga sintagma „parţiale” urmată de ziua şi luna scrutinului.
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Anexa nr. 10
MODELUL
ştampilei biroului electoral judeţean, a biroului electoral al Municipiului Bucureşti şi a Biroului electoral
pentru secţiile de votare din străinătate

Biroul electoral
judeţean

Biroul Electoral
Municipal
**)....

**)....

Biroul electoral
pentru secţiile
de votare din
străinătate
**).....

NOTĂ:
- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră
- Ştampila se confecţionează prin grija prefectului.
- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie
lizibile.
____________________
* Se înscrie numărul circumscripţiei electorale judeţene.
** Se menţionează anul şi tipul alegerilor/referendumului, astfel: P – pentru alegerea Preşedintelui
României, PE- pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, L – pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, CD-S - pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, RN
– referendum naţional, RL – referendum local, după caz;
*** Se înscrie denumirea judeţului.
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Anexa nr. 11
MODELUL
ştampilei biroului electoral comunal, orăşenesc, municipal şi de sector al municipiului Bucureşti

Biroul electoral
nr. .....**)

***)

Biroul electoral
nr.**) ........

***)

_____________________
*
Se înscrie denumirea judeţului
**
Se înscrie numărul circumscripţiei electorale stabilit prin ordinul prefectului
*** Se menţionează anul şi tipul alegerilor/referendumului, după caz.
**** Se înscrie comuna/oraşul/municipiul, după caz, urmat de numele corespunzător
***** Se înscrie numărul sectorului.
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Anexa nr. 12
MODELUL
ştampilei secţiei de votare

**)…......
Secţia
votare
nr....***)
****)…..

de

**)…......
Secţia
votare
nr....***)
****)…..

de

NOTĂ:
- Tuşul pentru ştampile va fi de culoare albastră.
- Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie
lizibile.
- Ştampilele se confecţionează prin grija prefectului

____
* Se înscrie denumirea judeţului.
**
Se înscrie denumirea comunei oraşului sau a municipiului, după caz.
*** Se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării făcute prin ordinul prefectului.
**** Se înscrie anul şi tipul alegerilor/referendumului, astfel: P – pentru alegerea Preşedintelui
României, PE- pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, L – pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, CD-S - pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, RN
– referendum naţional, RL – referendum local.
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Anexa nr. 13
MODELUL
ştampilei pentru secţiile de votare din străinătate

Secţia de
votare
nr.*)………
**)

*
Se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării făcute prin ordin al Ministrului
Afacerilor Externe.
** Se menţionează anul şi tipul alegerilor/referendumului, astfel: P – pentru alegerea Preşedintelui
României, CD-S - pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, PE- pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European, RN – referendum naţional
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Anexa nr. 14
MODELUL
ştampilei cu menţiunea "Votat"

VOTAT
*).....

**).....

__________________
*)
Se înscrie anul organizării alegerilor/ referendumului.
**)
Se menţionează tipul alegerilor/referendumului, astfel: P – pentru alegerea Preşedintelui României,
PE- pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, L – pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, CD-S - pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, RN – referendum
naţional, RL – referendum local.
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Anexa nr. 15
Modelul buletinului de vot pentru alegerea
Preşedintelui României, a deputaţilor, a senatorilor, a primarului, a primarului General al
municipiului Bucureşti şi a preşedintelui consiliul judeţean
ROMANIA
………………….**
Circumscripţia electorală nr ………...***
Colegiul uninominal nr..................... ****
BULETIN DE VOT
PENTRU ALEGEREA_______________*
A)_____________
C)

-data-

B)

C)
D) _____________
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_________________________
*

) Se înscrie, după caz, sintagma „Preşedintelui României”, „Camerei Deputaţilor”, „Senatului”,
„primarului”, „primarului General al municipiului Bucureşti”, „preşedintelui consiliului judeţean”.
**
) La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi la alegerile pentru autorităţile
administraţiei publice locale se înscrie denumirea judeţului, respectiv sintagmele „Străinătate” sau
„Municipiul Bucureşti”, după caz.
La alegerile pentru Preşedintele României menţiunile sus amintite nu se tipăresc.
***
) La alegerile pentru primari se înscriu numărul şi denumirea circumscripţiei electorale, aşa
cum au fost stabilite potrivit legii; La alegerile pentru Preşedintele României, la alegerile pentru Camera
Deputaţilor şi Senat, la alegerile pentru primarul General al municipiului Bucureşti, precum şi la
alegerile pentru preşedintele consiliului judeţean aceste menţiuni nu se tipăresc
****
) Se înscrie numărul colegiului uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor sau a
Senatului, după caz; La alegerile pentru Preşedintele României şi la alegerile pentru autorităţile
administraţiei publice locale aceste menţiuni nu se tipăresc.
A) Se trece denumirea integrală a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu litere corp 12 roman verzale drepte.
B) Se trece denumirea prescurtată a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu litere corp 14 roman verzale drepte.
C) Se înscrie semnul electoral care se imprimă într-un spaţiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.
D) Se trece prenumele şi numele candidatului cu litere corp 14 roman verzale drepte.
NOTĂ:
- Toate patrulaterele se înscriu pe o singură pagină;
- Patrulaterele se dimensionează în funcţie de numărul candidaţilor;
- Patrulaterele cuprinzând numele şi prenumele candidaţilor sunt egale între ele şi se imprimă, de la
stânga la dreapta, pe cel puţin două coloane paralele în funcţie de spaţiul disponibil;
- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc ţinând seama de numărul total al patrulaterelor;
- Distanţa între patrulatere va fi mai mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea „Votat”;
- Pe verso se va aplica ştampila biroului electoral al secţiei de votare;
- Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.
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Anexa nr. 16
Modelul buletinului de vot pentru alegerea
consiliului local, a consiliului judeţean, a Consiliului General al municipiului Bucureşti şi a
membrilor din România în Parlamentul European
ROMANIA

Circumscripţia electorală

JUDEŢUL**

Municipiu, sector, oraş, comună

nr.*** ................

****

.........

....................
BULETIN DE VOT
PENTRU ALEGEREA*_______
A)
,_________,

-dataD) ___________, __________,
___________, ____________

___________ , _________, ____________,
____________ , __________,
B)
____________ __________ ____________

A)
_______________

D) ___________ __________ ____________ ____________
___________ __________ ____________ ____________

______________
B)

E)

___________

___________

C)

__________ ____________ ____________

E)

___________

C)

E)___________
C)

__________________________
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*

) Se înscrie după caz „a consiliului local”, „a consiliului judeţean”, „a Consiliului General al
municipiului Bucureşti”, „a membrilor din România în Parlamentul European”
**
) Se înscrie denumirea judeţului, iar în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti se înscrie „Municipiul
Bucureşti”.
***
) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale.
****
) Se înscrie denumirea municipiului, oraşului, comunei sau numărul sectorului.
A) Se trece denumirea integrală a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu litere corp 10 roman verzale drepte.
B) Se trece denumirea prescurtată a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu litere corp 14 roman verzale drepte.
C) Se înscrie semnul electoral care se imprimă într-un spaţiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.
D) Se trec prenumele şi numele candidaţilor din listele depuse de partidele politice, alianţele politice
şi alianţele electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu litere corp 6.
E) Se trec prenumele şi numele candidatului independent cu litere corp 14 roman verzale drepte;
pentru fiecare candidat independent se imprimă un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de
vot; aceştia vor fi trecuţi în ordinea înregistrării candidaturilor.
NOTĂ:
- Toate patrulaterele se înscriu pe o singură pagină;
- Patrulaterele se dimensionează în funcţie de numărul candidaţilor;
- Patrulaterele cuprinzând liste de candidaţi sunt egale între ele şi se imprimă în prima parte a
buletinului de vot, unele sub altele;
- Patrulaterele cuprinzând numele şi prenumele candidaţilor independenţi sunt egale între ele şi se
imprimă în ultima parte a buletinului de vot, de la stânga la dreapta, pe cel puţin două coloane
paralele în funcţie de spaţiul disponibil;
- Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc ţinând seama de numărul total al patrulaterelor;
- Distanţa între patrulatere va fi mai mare decât diametrul ştampilei cu menţiunea „Votat”;
- Pe verso se va aplica ştampila secţiei de votare;
- Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.
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Anexa nr. 17
Modelul buletinului de vot pentru referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei României
ROMÂNIA
BULETIN DE VOT
PENTRU REFERENDUMUL NAŢIONAL DIN DATA DE ........*
PRIVIND REVIZUIREA CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI

SUNTEŢI DE ACORD CU LEGEA DE REVIZUIRE A CONSTITUŢIEI
ROMÂNIEI ÎN FORMA APROBATĂ DE PARLAMENT?

DA

NU

* Se trece data votării;
NOTĂ:
1. Buletinul de vot va avea o singură filă cu dimensiunea A5.
2. Textul buletinului de vot se va tipări pe prima pagină, cu litere corp 18 romane verzale drepte, de
culoare neagră.
3. Pătratul cu menţiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 3 cm, aşa încât să poată cuprinde ştampila cu
menţiunea "Votat".
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Anexa nr. 18
Modelul buletinului de vot pentru referendumul naţional privind demiterea preşedintelui
României
ROMÂNIA
BULETIN DE VOT
PENTRU REFERENDUMUL NAŢIONAL DIN DATA DE .........*
PRIVIND DEMITEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI

SUNTEŢI DE ACORD
ROMÂNIEI ……….**?

DA

CU

DEMITEREA

PREŞEDINTELUI

NU

* Se trece data votării;
** Se trece sintagma „domnului” sau „doamnei”, după caz, precum şi prenumele şi numele preşedintelui
României.
NOTĂ:
1. Buletinul de vot va avea o singură filă cu dimensiunea A5.
2. Textul buletinului de vot se va tipări pe prima pagină, cu litere corp 18 romane verzale drepte, de
culoare neagră.
3. Pătratul cu menţiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 3 cm, aşa încât să poată cuprinde ştampila cu
menţiunea "Votat".
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Anexa nr. 19
Modelul buletinului de vot pentru referendumul naţional privind probleme de interes deosebit
ROMÂNIA
BULETIN DE VOT
PENTRU REFERENDUMUL NAŢIONAL, ORGANIZAT ÎN ..... *) ÎN
DATA DE .......... PRIVIND**)

SUNTEŢI DE ACORD CU…………***)

DA

NU

__________________
NOTĂ:
1. Buletinul de vot va avea o singură filă cu dimensiunea A5.
2. Textul buletinului de vot se va tipări pe prima pagină, cu litere corp 18 romane verzale drepte, de
culoare neagră.
3. Pătratul cu menţiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 3 cm, aşa încât să poată cuprinde ştampila cu
menţiunea "Votat".
*)
Se înscrie problema de interes naţional care se supune referendumului, astfel cum aceasta a fost stabilită prin
decretul Preşedintelui României.
**)
Se înscrie întrebarea asupra căreia cetăţenii trebuie să se pronunţe, astfel cum aceasta a fost stabilită prin
decretul Preşedintelui României.
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Anexa nr. 20
Modelul buletinului de vot pentru referendumul local privind demiterea primarului
ROMÂNIA
BULETIN DE VOT
PENTRU REFERENDUMUL LOCAL DIN DATA DE .........*
PRIVIND DEMITEREA PRIMARULUI .........**

SUNTEŢI DE ACORD CU DEMITEREA PRIMARULUI ……….***?

DA

NU

* Se trece data votării;
** Se trece denumirea comunei, oraşului, municipiului;
*** Se trece denumirea comunei, oraşului, municipiului urmată de sintagma „domnului” sau „doamnei”,
după caz, precum şi de prenumele şi numele primarului.
NOTĂ:
1. Buletinul de vot va avea o singură filă cu dimensiunea A5.
2. Textul buletinului de vot se va tipări pe prima pagină, cu litere corp 18 romane verzale drepte, de
culoare neagră.
3. Pătratul cu menţiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 3 cm, aşa încât să poată cuprinde ştampila cu
menţiunea "Votat".
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Anexa nr. 21
Modelul buletinului de vot pentru referendumul local privind dizolvarea consiliului local
ROMÂNIA
BULETIN DE VOT
PENTRU REFERENDUMUL LOCAL DIN DATA DE .........*
PRIVIND DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL .........**

SUNTEŢI DE ACORD CU DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL
……….***?

DA

NU

* Se trece data votării;
** Se trece denumirea comunei, oraşului, municipiului.
NOTĂ:
1. Buletinul de vot va avea o singură filă cu dimensiunea A5.
2. Textul buletinului de vot se va tipări pe prima pagină, cu litere corp 18 romane verzale drepte, de
culoare neagră.
3. Pătratul cu menţiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 3 cm, aşa încât să poată cuprinde ştampila cu
menţiunea "Votat".
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Anexa nr. 22
Modelul buletinului de vot pentru referendumul local privind demiterea preşedintelui consiliului
judeţean
ROMÂNIA
BULETIN DE VOT
PENTRU REFERENDUMUL LOCAL DIN DATA DE .........*
PRIVIND DEMITEREA PREŞEDINTELUI CONSILIULUI
JUDEŢEAN .........**

SUNTEŢI DE ACORD CU DEMITEREA
CONSILIULUI JUDEŢEAN ……….***?

DA

PREŞEDINTELUI

NU

* Se trece data votării;
** Se trece denumirea judeţului;
*** Se trece denumirea judeţului urmată de sintagma „domnului” sau „doamnei”, după caz, precum şi
de prenumele şi numele preşedintelui consiliului judeţean.
NOTĂ:
1. Buletinul de vot va avea o singură filă cu dimensiunea A5.
2. Textul buletinului de vot se va tipări pe prima pagină, cu litere corp 18 romane verzale drepte, de
culoare neagră.
3. Pătratul cu menţiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 3 cm, aşa încât să poată cuprinde ştampila cu
menţiunea "Votat".
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Anexa nr. 23
Modelul buletinului de vot pentru referendumul local privind dizolvarea consiliului
judeţean
ROMÂNIA
BULETIN DE VOT
PENTRU REFERENDUMUL LOCAL DIN DATA DE .........*
PRIVIND DIZOLVAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN .........**

SUNTEŢI DE ACORD CU DIZOLVAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN
……….**?

DA

NU

* Se trece data votării;
** Se trece denumirea judeţului.
NOTĂ:
1. Buletinul de vot va avea o singură filă cu dimensiunea A5.
2. Textul buletinului de vot se va tipări pe prima pagină, cu litere corp 18 romane verzale drepte, de
culoare neagră.
3. Pătratul cu menţiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 3 cm, aşa încât să poată cuprinde ştampila cu
menţiunea "Votat".
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Anexa nr. 24
Modelul buletinului de vot pentru referendumul local privind probleme de interes deosebit
ROMÂNIA
BULETIN DE VOT
pentru referendumul local, organizat în ..... *) în data de .......... privind**)

Sunteţi de acord cu…………***)

DA

NU

__________________
NOTĂ:
1. Buletinul de vot va avea o singură filă cu dimensiunea A5.
2. Textul buletinului de vot se va tipări pe prima pagină, cu litere corp 24 romane verzale drepte, de
culoare neagră.
3. Pătratul cu menţiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 3 cm, aşa încât să poată cuprinde ştampila cu
menţiunea "Votat".
*) Se vor înscrie, după caz, denumirile: 1. satul ..., comuna ...., judeţul ....; 2. comuna....., judeţul
.............; 3. oraşul ......., judeţul ....; 4. municipiul ......., judeţul ........; 5. judeţul/ Municipiul Bucureşti
..................; 6. sectorul Municipiului Bucureşti.
**)
Se înscrie problema de interes local care se supune referendumului, astfel cum aceasta a fost stabilită prin
hotărâre de consiliul local sau judeţean.
***)
Se înscrie întrebarea asupra căreia cetăţenii trebuie să se pronunţe, astfel cum aceasta a fost stabilită prin
hotărâre de consiliul local sau judeţean.
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Anexa nr. 25
Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii

Subsemnatul/a, .......................................................*1), născut/ă în ........................*2), la data de
......................,…..*3), domiciliat/ă în ..........................................................*4), absolvent de studii
.........................*5), membru al ..............*6), având ocupaţia de .....................*7), de profesie
..................*8), declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile pentru …………*9) din data de
……………….*10) din partea .........................*11).
Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că
întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.

Data
...............

Semnătura candidatului
.....................

NOTĂ:
Declaraţia de acceptare a candidaturii se completează, se semnează şi se datează olograf de către
candidat.
*1) Se trec prenumele şi numele.
*2) Se trec localitatea şi judeţul.
*3) Se trece starea civilă.
*4) Se trece adresa înscrisă în actul de identitate.
*5) Se trece tipul ultimelor studii absolvite (medii, superioare de scurtă sau lungă durată).
*6) Se trece denumirea completă a partidului politic ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale al cărui/cărei membru este cel care face declaraţia sau, în cazul candidaţilor fără
apartenenţă politică, menţiunea "nu este cazul", conform art. 9 alin. (8) din Legea nr. 370/2004 pentru
alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare.
*7) Se trece activitatea desfăşurată la momentul efectuării declaraţiei.
*8) Conform studiilor absolvite.
*9) Se trece după caz „funcţia de deputat”, „funcţia de senator”, „funcţia de preşedinte al
României”, funcţia de parlamentar european”, „funcţia de consilier local”, funcţia de consilier judeţean”,
„funcţia de primar”, „funcţia de preşedinte al consiliului judeţean”;
*10) Se trece data scrutinului;
*11) Se trece denumirea completă a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale,
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz.
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Anexa nr. 26
Modelul cererii de înregistrare a candidaturii
independente

CERERE
de înregistrare a candidaturii pentru alegerea............... 1)din anul. ......

Subsemnatul/Subsemnata........................................................2) fiul/fiica lui........................ şi al
................., născut/ă la data de.................................în localitatea...........................................,
judeţul/sectorul..................................., ................................................, posesor/posesoare al................, cu
seria…......
nr......................
CNP………….........................................................,
domiciliat
în...................................., str. .........................., nr. ....., judeţul/sectorul ..............., absolvent de
studii...............3), având ocupaţia de.........................4), de profesie.........................5).solicit înregistrarea
candidaturii independente pentru alegerea...............................1), precizând că îndeplinesc toate condiţiile
prevăzute de lege pentru a candida.
Data
.........

Semnătura
...............

___________________________________
1)
Se înscrie tipul alegerilor (pentru alegerea Preşedintelui României, pentru Camera Deputaţilor şi Senat,
primarului, primarului General al municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliul judeţean, consiliul
local/consiliul judeţean/Consiliul General al municipiului Bucureşti/membrilor din România în
Parlamentul European).
2)
Se trece prenumele şi numele.
3)
Se trece tipul ultimelor studii absolvite(medii, superioare de scurtă sau lungă durată).
4)
Se trece activitatea desfăşurată la momentul depunerii cererii.
5)
Conform studiilor absolvite.
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Anexa nr. 27
MODELUL LISTEI SUSŢINĂTORILOR
LISTA ALEGĂTORILOR CE SUSŢIN CANDIDATURA*____________________________
PENTRU FUNCŢIA DE _______________________ ** LA ALEGERILE DIN DATA DE
________________________________ ***
Nr.
crt.

Semnătura

Prenume

Nume

Codul numeric personal

Domiciliul
str., nr., bl.,
comuna/oraşul/municipiul,
sectorul/judeţul

Act de
identitate
Serie

Număr

Declaraţie
Subsemnatul ...........(prenume şi nume), domiciliat în ......... născut la data de ..........., în
comuna/oraşul/municipiul........., judeţul ........., posesor al actului de identitate, seria...... nr. ......., declar
pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de....
poziţii completate, corespund realităţii.
Data ..............
Semnătura..................

Localitatea...............

NOTĂ
Lista este act public şi se află sub incidenţa prevederilor Codului penal privind falsul în declaraţii. Este
interzisă semnarea pe mai multe liste.
Declaraţia se dă pe fiecare pagină de către persoana care a întocmit lista şi care are vârsta de cel puţin 18
ani.
Se înscrie sintagma „doamnei/domnului” după caz, urmată de prenumele şi numele candidatului.
*)
)
** Se vor înscrie, după caz, deputat, senator, preşedinte al României, parlamentar european, primar,
consilier local, preşedinte de consiliu judeţean, consilier judeţean.
La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale se trece denumirea şi numărul
***)
circumscripţiei electorale; La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat se trece denumirea şi
numărul circumscripţiei electorale, precum şi numărul colegiului uninominal.
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Anexa nr. 28
Modelul declaraţiei
pe propria răspundere pe care o completează alegătorul care potrivit sistemului informatic a votat
de două sau mai multe ori
DECLARAŢIE
Subsemnatul/Subsemnata........................................................ fiul/fiica lui................
................................................... şi al ................., născut/ă la data de.................................în
localitatea...........................................,
judeţul/sectorul...................................,
posesor/posesoare
al................, cu seria......nr. .......................... având CNP........................................., domiciliat/ă
în..................................1), str. ..........................nr. ....., judeţul/sectorul..............., confirm că am fost
informat/ă cu privire la faptul că exercitarea dreptului de vot de două sau mai multe ori constituie
infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
Cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria
răspundere că nu am mai votat la altă secţie de votare la alegerile.......................3).
Data
Semnătura
..................
......................
___________________
1)
În cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate se va trece adresa completă şi menţiunea
„domiciliul în străinătate”.
2)
Se înscrie tipul alegerilor şi data acestora (pentru Preşedintele României, pentru Camera Deputaţilor şi
Senat, pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru Parlamentul European).
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Anexa nr. 29
Modelul extrasului de pe listele electorale
A)
Judeţul
comună/oraş/municipiu/
sector al Municipiului
Bucureşti

ROMÂNIA

Secţia de votare nr….

Extras de pe listele electorale utilizat la votarea prin intermediul urnei speciale la alegerile ............
*)
din data de .......
B)
Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Numele şi
prenumele
alegătorului

Codul
numeric
personal

Domiciliul alegătorului
(Strada, nr. casei, bloc,
apartament)

Seria şi
numărul
actului de
identitate

...
...
...
...
...
...
...
...
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
_____________________
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Anexa nr. 30
Modelul procesului verbal pentru consemnarea rezultatelor votării
la alegerile pentru Camera Deputaţilor sau pentru Senat întocmit de biroul electoral al secţiei de
votare
Proces-verbal
pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru …………… 1 din data de
………………
a) numărul total al alegătorilor români înscrişi în lista electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din
care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listei electorale (pct. a1 >/= pct. b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listei electorale (pct a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor români înscrişi în lista electorală, care s-au prezentat la urne (pct.
b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listei electorale;
b2) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea a III-a a listei electorale;
b3) numărul total al alegătorilor români care au semnat în extrasul utilizat la votarea prin
intermediul urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat în ordinea de pe buletinul de
vot;
h) numărul voturilor contestate;
j) numărul ştampilelor cu menţiunea „Votat” la încheierea votării;
k) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a plângerilor şi contestaţiilor primite şi înaintate biroului electoral ierarhic superior 2 ;
l) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral al secţiei de votare, calitatea, formaţiunea politică
reprezentată, unde este cazul, precum şi semnăturile acestora.
1

Se trece, după caz, „Camera Deputaţilor” sau „Senat”;
Se vor menţiona şi situaţiile în care:
a) numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării
semnăturilor din listele electorale;
b) numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate diferă de numărul
total de buletine de vot primite.
2
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Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, Municipiul Bucureşti sau statul, în cazul secţiilor de votare din străinătate, numărul
colegiului uninominal, tipul şi denumirea localităţii sau numărul sectorului Municipiului Bucureşti,
numărul secţiei de votare, adresa localului secţiei de votare.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, numărul biroului electoral ierarhic superior, numărul colegiului uninominal şi numărul
secţiei de votare.
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Anexa nr. 31
Modelul procesului verbal pentru consemnarea rezultatelor votării
la alegerile pentru Preşedintele României întocmit de biroul electoral al secţiei de votare
Proces-verbal
pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Preşedintele României din data de
………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listei electorale (pct. a1 >/= pct. b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listei electorale (pct a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct.
b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listei electorale;
b2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listei electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasul utilizat la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat în ordinea de pe buletinul de
vot;
h) numărul voturilor contestate;
j) numărul ştampilelor cu menţiunea „Votat” la încheierea votării;
k) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a plângerilor şi contestaţiilor primite şi înaintate biroului electoral ierarhic superior 3 ;
l) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral al secţiei de votare, calitatea, formaţiunea politică
reprezentată, unde este cazul, precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare.
3

Se vor menţiona şi situaţiile în care:
a) numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării
semnăturilor din listele electorale;
b) numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate diferă de numărul
total de buletine de vot primite.
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În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, sectorul Municipiului Bucureşti sau statul, în cazul secţiilor de votare din
străinătate, tipul şi denumirea localităţii, numărul secţiei de votare, adresa localului secţiei de votare.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, numărul biroului electoral ierarhic superior şi numărul secţiei de votare.

111

Autoritatea Electorală Permanentă

Anexa nr. 32
Modelul procesului verbal pentru consemnarea rezultatelor votării
la alegerile pentru Parlamentul European întocmit de biroul electoral al secţiei de votare
Proces-verbal
pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Parlamentul European din data de
………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2+pct. a3), din
care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listei electorale (pct. a1 >/= pct. b1);
a2) numărul total al alegătorilor comunitari înscrişi în partea a II-a a listei electorale (pct. a2 >/=
pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listei electorale (pct a3>/=pct.b3);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct.
b1 + pct. b2 + pct. b3 +pct. b4), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listei electorale;
b2) numărul total al alegătorilor comunitari care au semnat în partea a II-a a listei electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listei electorale;
b4) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasul utilizat la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidaţi şi candidat
independent în ordinea de pe buletinul de vot;
h) numărul voturilor contestate;
j) numărul ştampilelor cu menţiunea „Votat” la încheierea votării;
k) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a plângerilor şi contestaţiilor primite şi înaintate biroului electoral ierarhic superior 4 ;
l) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.

4

Se vor menţiona şi situaţiile în care:
a) numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării
semnăturilor din listele electorale;
b) numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate diferă de numărul
total de buletine de vot primite.
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NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral al secţiei de votare, calitatea, formaţiunea politică
reprezentată, unde este cazul, precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, sectorul Municipiului Bucureşti sau statul, în cazul secţiilor de votare din
străinătate, tipul şi denumirea localităţii, numărul secţiei de votare, adresa localului secţiei de votare.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, numărul biroului electoral ierarhic superior şi numărul secţiei de votare.
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Anexa nr. 33
Modelul procesului verbal pentru consemnarea rezultatelor votării
la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale întocmit de biroul electoral al secţiei
de votare
Proces-verbal
pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru …………………… 5 din data de
………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2+pct. a3), din
care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listei electorale (pct. a1 >/= pct. b1);
a2) numărul total al alegătorilor comunitari înscrişi în partea a II-a a listei electorale (pct. a2 >/=
pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listei electorale (pct a3>/=pct.b3);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct.
b1 + pct. b2 + pct. b3 +pct. b4), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listei electorale;
b2) numărul total al alegătorilor comunitari care au semnat în partea a II-a a listei electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listei electorale;
b4) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasul utilizat la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidaţi, respectiv candidat şi
candidat independent în ordinea de pe buletinul de vot 6 ;
h) numărul voturilor contestate;
j) numărul ştampilelor cu menţiunea „Votat” la încheierea votării;
k) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a plângerilor şi contestaţiilor primite şi înaintate biroului electoral ierarhic superior 7 ;
l) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.

5

Se trece „primar”, „consiliul local”, „preşedintele consiliului judeţean”, „consiliul judeţean”, „primarul general” sau
„consiliul general al Municipiului Bucureşti”, după caz;
6
În cazul scrutinelor de listă se trece denumirea competitorului electoral iar în cazul scrutinelor uninominale se trece şi
numele şi prenumele candidatului;
7
Se vor menţiona şi situaţiile în care:
a) numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării
semnăturilor din listele electorale;
b) numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate diferă de numărul
total de buletine de vot primite.
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NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral al secţiei de votare, calitatea, formaţiunea politică
reprezentată, unde este cazul, precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul sau sectorul Municipiului Bucureşti, tipul şi denumirea localităţii, numărul secţiei
de votare, adresa localului secţiei de votare.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, numărul biroului electoral ierarhic superior şi numărul secţiei de votare.
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Anexa nr. 34
Modelul procesului verbal pentru consemnarea rezultatelor votării
la referendumul naţional întocmit de biroul electoral al secţiei de votare
Proces-verbal
pentru consemnarea rezultatului votării la referendumul naţional pentru … din data de …
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listei electorale (pct. a1 >/= pct. b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listei electorale (pct a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct.
b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listei electorale;
b2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listei electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasul utilizat la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune;
h) numărul voturilor contestate;
j) numărul ştampilelor cu menţiunea „Votat” la încheierea votării;
k) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a plângerilor şi contestaţiilor primite şi înaintate biroului electoral ierarhic superior 8 ;
l) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.
NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral al secţiei de votare, calitatea, formaţiunea politică
reprezentată, unde este cazul, precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, sectorul Municipiului Bucureşti sau statul, în cazul secţiilor de votare din
străinătate, tipul şi denumirea localităţii, numărul secţiei de votare, adresa localului secţiei de votare.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, numărul biroului electoral ierarhic superior şi numărul secţiei de votare.
8

Se vor menţiona şi situaţiile în care:
a) numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării
semnăturilor din listele electorale;
b) numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate diferă de numărul
total de buletine de vot primite.
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Anexa nr. 35
Modelul procesului verbal pentru consemnarea rezultatelor votării
la referendumul local întocmit de biroul electoral al secţiei de votare
Proces-verbal
pentru consemnarea rezultatului votării la referendumul local pentru … din data de …
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listei electorale (pct. a1 >/= pct. b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listei electorale (pct a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct.
b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listei electorale;
b2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listei electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasul utilizat la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune;
h) numărul voturilor contestate;
j) numărul ştampilelor cu menţiunea „Votat” la încheierea votării;
k) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a plângerilor şi contestaţiilor primite şi înaintate biroului electoral ierarhic superior 9 ;
l) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.
NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral al secţiei de votare, calitatea, formaţiunea politică
reprezentată, unde este cazul, precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, sectorul Municipiului Bucureşti, tipul şi denumirea localităţii, numărul secţiei de
votare, adresa localului secţiei de votare.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă şi numărul secţiei de votare.
9

Se vor menţiona şi situaţiile în care:
a) numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării
semnăturilor din listele electorale;
b) numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate diferă de numărul
total de buletine de vot primite.
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Anexa nr. 36
Modelul procesului verbal privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la nivelul
colegiului uninominal la alegerile pentru Camera Deputaţilor sau pentru Senat întocmit de biroul
electoral judeţean, biroul electoral de sector, biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate
Proces-verbal
privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la nivelul colegiului uninominal la alegerile
pentru …………… 10 din data de ………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul minim al voturilor valabil exprimate necesar pentru obţinerea mandatului ((pct. e:2) +
1);
h) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat în ordinea de pe buletinul de
vot;
NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, Municipiul Bucureşti sau statul, în cazul secţiilor de votare din străinătate, numărul
colegiului uninominal, denumirea şi numărul biroului electoral.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, numărul biroului electoral, numărul colegiului uninominal.
10

Se trece, după caz, „Camera Deputaţilor” sau „Senat”;
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Anexa nr. 37
Modelul procesului verbal privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la nivelul
circumscripţiei electorale respectiv al sectorului Municipiului Bucureşti la alegerile pentru
Camera Deputaţilor sau pentru Senat întocmit de biroul electoral judeţean, biroul de sector,
biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate
Proces-verbal
privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la nivelul ……………. 11 la alegerile pentru
…………… 12 din data de ………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral şi candidat
independent;
h) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a plângerilor şi contestaţiilor primite şi înaintate biroului electoral ierarhic superior;

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, Municipiul Bucureşti sau statul, în cazul secţiilor de votare din străinătate,
denumirea şi numărul biroului electoral.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă şi numărul biroului electoral.
11
12

Se trece, după caz, denumirea şi numărul circumscripţiei electorale sau numărul sectorului Municipiului Bucureşti;
Se trece, după caz, „Camera Deputaţilor” sau „Senat”;
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Anexa nr. 38
Modelul procesului verbal privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile
pentru Preşedintele României întocmit de biroul electoral judeţean, biroul electoral de sector,
biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate
Proces-verbal
privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României
din data de ………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat în ordinea de pe buletinul de
vot;
h) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a contestaţiilor primite şi înaintate Biroului Electoral Central.

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, sectorul Municipiului Bucureşti sau sintagma „străinătate”, în cazul biroului
electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă şi numărul biroului electoral.
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Anexa nr. 39
Modelul procesului verbal privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile
pentru Parlamentul European întocmit de biroul electoral judeţean, biroul electoral de sector,
biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate
Proces-verbal
privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul European
din data de ………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2+pct. a3), din
care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor comunitari înscrişi în partea a II-a a listelor electorale (pct. a2
>/= pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct a3>/=pct.b3);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 +pct. b4), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor comunitari care au semnat în partea a II-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b4) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidaţi sau candidat
independent în ordinea de pe buletinul de vot;
h) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a contestaţiilor primite şi înaintate Biroului Electoral Central.

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, sectorul Municipiului Bucureşti sau sintagma „străinătate”, în cazul biroului
electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă şi numărul biroului electoral.
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Anexa nr. 40
Modelul procesului verbal privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile
pentru consiliul local întocmit de biroul electoral de comună, biroul electoral de oraş, biroul
electoral de municipiu şi biroul electoral de sector, respectiv pentru consiliul judeţean şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, întocmit de către biroul electoral judeţean, respectiv Biroul
electoral al Municipiului Bucureşti
Proces-verbal
privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru…………………. 13 din
data de ………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2+pct. a3), din
care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor comunitari înscrişi în partea a II-a a listelor electorale (pct. a2
>/= pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct. a3>/=pct.b3);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 +pct. b4), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor comunitari care au semnat în partea a II-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b4) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul mandatelor de consilier;
h) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidaţi sau candidat
independent în ordinea de pe buletinul de vot;
i) pragul electoral:
i1) pragul electoral pentru partide politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale (partea întreagă corespunzătoare procentului de 5% din totalul voturilor valabil exprimate
menţionate la lit. h);
i2) pragul electoral pentru alianţe politice sau electorale formate din două partide politice
şi/sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale (partea întreagă corespunzătoare
procentului de 7% din totalul voturilor valabil exprimate menţionate la lit. h);
13

Se trece „consiliul local”, „consiliul judeţean” sau „consiliul general al Municipiului Bucureşti”, după caz;
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i3) pragul electoral pentru alianţe politice sau electorale formate din cel puţin trei partide
politice şi/sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale (partea întreagă
corespunzătoare procentului de 8% din totalul voturilor valabil exprimate menţionate la lit. h);
j) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidați sau de fiecare
candidat independent care au întrunit pragul electoral;
k) numărul total al voturilor valabil exprimate pentru competitorii electorali și candidații
independenți care au întrunit pragul electoral (k=suma voturilor de la lit. j);
l) coeficientul electoral al circumscripției (partea întreagă a raportului dintre pct. k şi pct. g);
m) stabilirea numărului de mandate ce revin fiecărei liste de candidați, precum și candidaților
independenți, prima etapă:
Nr. crt.

A

Denumirea competitorilor
electorali şi numele şi
prenumele candidaţilor
independenţi
B

Numărul
voturilor valabil
exprimate
obţinute
1

Numărul de
mandate
repartizate
(coloana 1:pct. l)
2

Numărul de
voturi utilizate
(coloana 2xpct.l)
3

n) stabilirea numărului de mandate nerepartizate în prima etapă ce revin fiecărei liste de
candidați, a doua etapă:
Nr. crt.

Denumirea competitorilor
electorali

Numărul
voturilor valabil
exprimate
obţinute

Numărul de
voturi neutilizate

A

B

1

2

Numărul de
mandate
repartizate
în ordinea
descrescătoare a
numărului de
voturi valabil
exprimate
neutilizate
3

o) repartizarea unui mandat organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele
decât cea maghiară, în cazul în care nici una din aceste organizații nu a obținut cel puțin un mandat în
prima etapă de distribuire a mandatelor:
Denumirea organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, alta decât
cea maghiară care a îndeplinit pragul crt.
electoral şi a obţinut numărul cel mai mare
de voturi valabil exprimate dintre toate
aceste organizaţii

NNr.

Nr.
voturi
exprimate,
obţinute

de
Nr.
de
valabil mandate atribuite

p) repartizarea mandatelor în situația în care nici un competitor electoral nu a realizat pragul
electoral:
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Denumirea competitorilor electorali (în ordinea
numărului de voturi valabil exprimate)

Nr.
crt.

Nr. de voturi
valabil exprimate,
obţinute

Nr. de mandate
atribuite

q) lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate:
Nr. crt.

Numele
candidatului

şi

Denumirea partidului, organizaţiei cetăţenilor
prenumele aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice,
alianţei electorale sau menţiunea „Candidat
independent”

r) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a contestaţiilor primite şi înaintate Biroului Electoral Central.

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul sau sectorul Municipiului Bucureşti, tipul şi denumirea localităţii, tipul, denumirea
şi numărul biroului electoral.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă şi numărul biroului electoral.
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Anexa nr. 41
Modelul procesului verbal privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile
pentru primar întocmit de biroul electoral de comună, biroul electoral de oraş, biroul electoral de
municipiu şi biroul electoral de sector, respectiv pentru preşedintele consiliului judeţean şi
primarul general al Municipiului Bucureşti, întocmit de către biroul electoral judeţean, respectiv
Biroul electoral al Municipiului Bucureşti
Proces-verbal
privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru…………………. 14 din
data de ………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2+pct. a3), din
care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor comunitari înscrişi în partea a II-a a listelor electorale (pct. a2
>/= pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct. a3>/=pct.b3);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 +pct. b4), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor comunitari care au semnat în partea a II-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b4) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat în ordinea de pe buletinul de
vot;
h) Numărul minim (majoritatea) de voturi valabil exprimate necesar pentru alegerea primarului
sau a primarului general al Municipiului Bucureşti (pct.e:2+1) 15 ;
i) candidatul căruia i s-a atribuit mandatul de primar;
j) candidaţii aflaţi pe primele două locuri sau pe primul loc la egalitate de voturi;
k) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a contestaţiilor primite şi înaintate Biroului Electoral Central.

14

Se trece „primar”, „preşedintele consiliului judeţean” sau „primarul general al Municipiului Bucureşti”, după caz;

15

Se trece numai în cazul alegerilor pentru primar sau pentru primarul general al Municipiului Bucureşti
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NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul sau sectorul Municipiului Bucureşti, tipul şi denumirea localităţii, tipul, denumirea
şi numărul biroului electoral.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă şi numărul biroului electoral.
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Anexa nr. 42
Modelul procesului verbal privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la referendumul
naţional întocmit de biroul electoral judeţean, biroul electoral de sector, biroul electoral pentru
secţiile de votare din străinătate
Proces-verbal
privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la referendumul naţional pentru … din
data de …
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune;
h) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a contestaţiilor primite şi înaintate Biroului Electoral Central.

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
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În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, sectorul Municipiului Bucureşti sau sintagma „străinătate”, în cazul biroului
electoral pentru secţiile de votare din străinătate.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă şi numărul biroului electoral.
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Anexa nr. 43
Modelul procesului verbal privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la referendumul
naţional întocmit de biroul electoral al comunei, al oraşului, al municipiului, biroul electoral de
sector sau biroul electoral judeţean
Proces-verbal
privind prima etapă a centralizării rezultatelor votării la referendumul local
pentru … din data de …
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune;
h) numărul necesar de alegători prezenţi la urne pentru validarea referendumului local (pct.
a:2+1)*;
i) numărul necesar de voturi valabil exprimate pentru aprobarea sau respingerea referendumului
local (pct. b:2+1);
j) se menţionează dacă problema supusă referendumului a fost aprobată sau respinsă;
*Se utilizează numai la referendumul local privind demiterea primarului, a preşedintelui
consiliului judeţean, dizolvarea consiliului local sau a consiliului judeţean.
NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă.
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Anexa nr. 44
Modelul procesului verbal privind a doua etapă a centralizării rezultatelor votării la nivelul
Municipiului Bucureşti la alegerile pentru Camera Deputaţilor sau pentru Senat întocmit de
biroul electoral al Municipiului Bucureşti
Proces-verbal
privind a doua etapă a centralizării rezultatelor votării la nivelul Municipiului Bucureşti la
alegerile pentru …………… 16 din data de ………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral şi candidat
independent;
h) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a plângerilor şi contestaţiilor primite şi înaintate biroului electoral ierarhic superior;

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, Municipiul Bucureşti sau statul, în cazul secţiilor de votare din străinătate,
denumirea şi numărul biroului electoral.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea
Electorală Permanentă şi numărul biroului electoral.
16

Se trece, după caz, „Camera Deputaţilor” sau „Senat”;
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Anexa nr. 45

Modelul procesului verbal privind a doua etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile
pentru Preşedintele României întocmit de Biroul Electoral Central
Proces-verbal
privind a doua etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României
din data de ………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul de voturi necesare pentru a fi ales preşedinte al României (pct. a: 2 + 1);
h) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat în ordinea de pe buletinul de
vot;
i) prenumele şi numele candidatului care a îndeplinit condiţiile art. 81 din Constituţia României,
republicată;
j) prenumele şi numele candidaţilor care vor participa la al doilea tur de scrutin

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor Biroului Electoral Central, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde
este cazul, precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele Biroului Electoral Central.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă.
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Anexa nr. 46
Modelul procesului verbal privind a doua etapă a centralizării rezultatelor votării şi atribuirea
mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European întocmit de Biroul Electoral Central
Proces-verbal
privind a doua etapă a centralizării rezultatelor votării şi atribuirea mandatelor la alegerile
pentru Parlamentul European din data de ………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2+pct. a3), din
care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor comunitari înscrişi în partea a II-a a listelor electorale (pct. a2
>/= pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct a3>/=pct.b3);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 +pct. b4), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor comunitari care au semnat în partea a II-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b4) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidaţi sau candidat
independent în ordinea de pe buletinul de vot.
h) pragul electoral - partea întreagă din procentul de 5% din totalul voturilor valabil exprimate,
inclusiv cele primite de candidaţii independenţi.
i) coeficientul electoral - partea întreagă a raportului dintre numărul total de voturi valabil
exprimate şi numărul de mandate de parlamentari europeni ce revin României;
j) competitorii electorali care au trecut pragul electoral;
k) competitorii electorali care nu au trecut pragul electoral;
l) candidaţii independenţi care au întrunit coeficientul electoral;
m) candidaţii independenţi care nu au întrunit coeficientul electoral;
n) lista câturilor calculate conform metodei d’Hondt în ordine descrescătoare pentru fiecare listă
de candidaţi care a trecut pragul electoral şi pentru fiecare candidat independent care a întrunit
coeficientul electoral;
o) lista câturilor calculate conform metodei d’Hondt, în ordine descrescătoare;
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p) numărul mandatelor atribuite fiecărei liste de candidaţi şi fiecărui candidat independent;
q) Lista candidaţilor declaraţi aleşi;
r) Lista supleanţilor;

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor Biroului Electoral Central, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde
este cazul, precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele Biroului Electoral Central.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă.
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Anexa nr. 47
Modelul procesului verbal privind a doua etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile
pentru consiliul local întocmit de biroul electoral judeţean sau Biroul electoral al Municipiului
Bucureşti, respectiv pentru consiliile judeţene întocmit de către Biroul Electoral Central
Proces-verbal
privind a doua etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru…………………. 17 din
data de ………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2+pct. a3), din
care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor comunitari înscrişi în partea a II-a a listelor electorale (pct. a2
>/= pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct. a3>/=pct.b3);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 +pct. b4), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor comunitari care au semnat în partea a II-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b4) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul total al mandatelor de consilier (pct. g=suma pct.i);
h) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral şi candidat
independent;
i) numărul total al mandatelor de consilier obţinute de fiecare competitor electoral şi candidat
independent.
j) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a contestaţiilor primite şi înaintate Biroului Electoral Central 18 .

17

Se trece „consiliul local” sau „consiliile judeţene”, după caz;

18

Se trece numai la alegerile pentru consiliul local.
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NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul sau sectorul Municipiului Bucureşti, tipul şi denumirea localităţii, tipul, denumirea
şi numărul biroului electoral judeţean, unde este cazul.. În cazul Biroului Electoral Central în antetul
primei pagini se trece codul procesului verbal stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă şi numărul biroului electoral judeţean, unde este cazul.
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Anexa nr. 48
Modelul procesului verbal privind a doua etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile
pentru primar întocmit de către biroul electoral judeţean, respectiv preşedintele consiliului
judeţean întocmit de Biroul Electoral Central
Proces-verbal
privind a doua etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru…………………. 19 din
data de ………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2+pct. a3), din
care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor comunitari înscrişi în partea a II-a a listelor electorale (pct. a2
>/= pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct. a3>/=pct.b3);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 +pct. b4), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor comunitari care au semnat în partea a II-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b4) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul total al mandatelor de primar sau preşedinte al consiliului judeţean, după caz (pct.
g=suma pct.i);
h) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral şi candidat
independent;
i) numărul total al mandatelor de primar sau preşedinte al consiliului judeţean, după caz obţinute
de fiecare competitor electoral şi candidat independent.
j) expunerea, pe scurt, a plângerilor şi contestaţiilor primite şi a modului de soluţionare a
acestora, respectiv a contestaţiilor primite şi înaintate Biroului Electoral Central 20 .

19

Se trece „primar” sau „preşedintele consiliului judeţean”, după caz;

20

Se trece numai la alegerile pentru primar.

136

Autoritatea Electorală Permanentă

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul sau sectorul Municipiului Bucureşti, tipul şi denumirea localităţii, tipul, denumirea
şi numărul biroului electoral judeţean, unde este cazul. În cazul Biroului Electoral Central în antetul
primei pagini se trece codul procesului verbal stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă şi numărul biroului electoral judeţean, unde este cazul.

137

Autoritatea Electorală Permanentă
Anexa nr. 49

Modelul procesului verbal privind a doua etapă a centralizării rezultatelor votării la
referendumul naţional întocmit de Biroul Electoral Central
Proces-verbal
privind a doua etapă a centralizării rezultatelor votării la referendumul naţional pentru … din
data de …
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune;
h) numărul necesar de alegători prezenţi la urne pentru validarea referendumului naţional (pct.
a:2+1)*;
i) numărul necesar de voturi valabil exprimate pentru aprobarea sau respingerea referendumului
(pct. b:2+1);

*Se utilizează numai la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
şi la referendumul naţional privind probleme de interes naţional.
NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor Biroului Electoral Central, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde
este cazul, precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele Biroului Electoral Central.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă.
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Anexa nr. 50

Modelul procesului verbal privind a treia etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile
pentru Camera Deputaţilor sau Senat întocmit de
Biroul Electoral Central
Proces-verbal
privind a treia etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile
pentru………………………….. 21 din data de ………………
a) numărul total al alegătorilor români înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din
care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct. a2>/=pct.b2);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) totalul voturilor valabil exprimate pentru competitorii electorali;
h1) pragul electoral pentru partide politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale (partea întreagă corespunzătoare procentului de 5% din totalul voturilor valabil exprimate
menţionate la lit. g);
h2) pragul electoral pentru alianţe politice sau electorale formate din două partide politice
şi/sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale (partea întreagă corespunzătoare
procentului de 8% din totalul voturilor valabil exprimate menţionate la lit. g);
h3) pragul electoral pentru alianţe politice sau electorale formate din trei partide politice şi/sau
organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale (partea întreagă corespunzătoare procentului
de 9% din totalul voturilor valabil exprimate menţionate la lit. g);
h4) pragul electoral pentru alianţe politice sau electorale formate din patru partide politice
şi/sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale (partea întreagă corespunzătoare
procentului de 10% din totalul voturilor valabil exprimate menţionate la lit. g);
i) numărul total de colegii uninominale;
j) coeficientul electoral naţional (partea întreagă a rezultatului împărţirii lit. g) la lit. i))
21
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k) lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţelor politice, alianţelor electorale ai căror candidaţi s-au clasat pe primul loc în cel puţin 6 colegii
uninominale pentru Camera Deputaţilor şi 3 colegii uninominale pentru Senat;
l) lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţelor politice, alianţelor electorale care au trecut pragul electoral;
m) lista candidaţilor independenţi care au obţinut 50%+1 din numărul total al voturilor valabil
exprimate în colegiul uninominal în care au candidat;
n) lista organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut cel puţin
10% din coeficientul electoral naţional;
o) lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţelor politice, alianţelor electorale care nu au trecut pragul electoral

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor Biroului Electoral Central, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde
este cazul, precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele Biroului Electoral Central.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă.
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Anexa nr. 51
Modelul procesului verbal privind a treia etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile
pentru primari întocmit de către Biroul Electoral Central
Proces-verbal
privind a treia etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru primari din data de
………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2+pct. a3), din
care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor comunitari înscrişi în partea a II-a a listelor electorale (pct. a2
>/= pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct. a3>/=pct.b3);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 +pct. b4), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor comunitari care au semnat în partea a II-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b4) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul total al mandatelor de primar (pct. g=suma pct.i);
h) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral şi candidat
independent;
i) numărul total al mandatelor de primar obţinute de fiecare competitor electoral şi candidat
independent.

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trece codul procesului verbal stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă.
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Anexa nr. 52
Modelul procesului verbal privind a treia etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile
pentru consiliile locale întocmit de către Biroul Electoral Central
Proces-verbal
privind a treia etapă a centralizării rezultatelor votării la alegerile pentru consiliile locale din data
de ………………
a) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2+pct. a3), din
care:
a1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
a2) numărul total al alegătorilor comunitari înscrişi în partea a II-a a listelor electorale (pct. a2
>/= pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct. a3>/=pct.b3);
b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 +pct. b4), din care:
b1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
b2) numărul total al alegătorilor comunitari care au semnat în partea a II-a a listelor electorale;
b3) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
b4) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c >/ = pct. d + pct. e + pct. f);
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
e) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f,
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
f) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
g) numărul total al mandatelor de consilier local (pct. g=suma pct.i);
h) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitor electoral şi candidat
independent;
i) numărul total al mandatelor de consilier local obţinute de fiecare competitor electoral şi
candidat independent.

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trece codul procesului verbal stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă.
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Anexa nr. 53
Modelul procesului-verbal privind prima etapă a repartizării mandatelor la Camera Deputaţilor
sau la Senat
Proces-verbal privind prima etapă a repartizării mandatelor la nivelul circumscripţiei electorale
la alegerile pentru…………… 22 din data de ………………

1. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de competitorii electorali care au întrunit pragul
electoral (inclusiv acei competitori electorali care au îndeplinit cumulativ condiţiile de a obţine primul
loc în 6 colegii uninominale pentru Camera Deputaţilor şi respectiv primul loc în 3 colegii uninominale
pentru Senat);
2. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de candidaţii independenţi care au obţinut 50%+1 în
colegiile uninominale unde au candidat;
3. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare competitorii electorali care au întrunit pragul
electoral, inclusiv cele obţinute de candidaţii independenţi care au obţinut 50%+1 în colegiile
uninominale unde au candidat;
4. Numărul colegiilor uninominale de pe raza teritorială a circumscripţiei electorale;
5. Coeficientul electoral al circumscripţiei electorale; (partea întreagă nerotunjită a raportului dintre
datele înscrise la pct. 3 şi cele de la pct. 4)
6. Numărul de mandate repartizate fiecărui competitor electoral care a întrunit pragul electoral, ordonate
descrescător în funcţie de numărul voturilor valabil exprimate obţinute;
Nr.
crt.

Denumirea
competitorilor
electorali

A

B
Total

Numărul
voturilor
valabil
exprimate
obţinute

1

Raportul dintre
Coeficientul
electoral
al numărul total de
voturi
valabil
circumscripţiei
exprimate
obţinute
de
fiecare
competitor
electoral
şi
coeficientul
electoral
al
circumscripţiei
2
3
x
x

Numărul
mandatelor
repartizate
(partea
întreagă a

4

7.Candidaţii independenţi care au obţinut mandat;
22
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Nr. Crt.

Numele,
Circumscripţia Numărul
prenumele
electoral
colegiului
candidaţilor
uninominal
independenţi
unde a
obţinut
majoritatea
voturilor
valabil
exprimate
B
C
D

A

Număr
voturi
valabil
exprimate

1

Procent la
nivel de
colegiu

Număr
mandate
repartizate

2

3

TOTAL
8. Numărul voturilor valabil exprimate ramase neutilizate sau inferioare coeficientului electoral după
repartizarea mandatelor în prima etapă, pe competitori electorali:
Nr.
Crt.
A

Denumirea partidelor politice, organizaţiilor,
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţelor politice, alianţelor electorale
B

Număr de voturi valabil
exprimate rămase neutilizate
sau inferioare coeficientului
electoral
1

TOTAL
NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, Municipiul Bucureşti sau statul, în cazul secţiilor de votare din străinătate,
denumirea şi numărul biroului electoral.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă şi numărul biroului electoral.
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Anexa nr. 54
Modelul procesului-verbal privind a doua etapă a repartizării mandatelor la Camera Deputaţilor
sau la Senat
Proces-verbal privind a doua etapă a repartizării mandatelor la nivel naţional la alegerile
pentru…………… 23 din data de ………………

1. Numărul de mandate nerepartizate la nivel naţional, pe circumscripţii electorale.
Nr. Crt

Circumscripţia electorală

Număr mandate
total

A

B

1

Număr mandate
repartizate in
etapa I
2

Număr mandate
rămase de
repartizat
3

TOTAL

2. Numărul voturilor valabil exprimate ramase neutilizate sau inferioare coeficientului electoral in etapa
I de repartizare a mandatelor pe competitori electorali.
Nr.
crt.
A

Denumirea competitorilor electorali
B

Numărul voturilor valabil exprimate
rămase neutilizate sau inferioare
coeficientului electoral
1

TOTAL
3. Stabilirea câturilor conform metodei d'Hondt pentru fiecare competitor electoral; (câturile împărţirii
succesive (calculate cu 8 zecimale) a voturilor valabil exprimate rămase neutilizate sau inferioare
coeficientului electoral cu 1,2,3,4,….etc. până la concurenţa numărului total de mandate de repartizat în
etapa a II-a, pct. 1, TOTAL, col. 3)
Partid politic 1
(Cât P1)_1; (Cât P1)2; .....................; (Cât P1)n
unde n = număr mandate rămase de repartizat în etapa a II-a (pct. 1, TOTAL, col. 3)
Partid politic 2
(Cât P2)1; (Cât P2)_2; .....................; (Cât P2)_n

23
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Alianţa electorală m
(Cât AEm)1; (Cât AEm)2; ...................; (Cât AEm)n
4. Lista sortata descrescător a câturilor calculate conform metodei d'Hondt;
Nr.crt
Denumirea competitorilor electorali
Valoarea câtului
A
B
1
*
n***
**
COEFICIENTUL ELECTORAL PE ŢARĂ
*) în ordinea descrescătoare a valorii câturilor (col. 1)
**) valoarea câtului de pe poziţia n
***) n = numãr mandate rãmase de repartizat în etapa a II-a (pct. 1, TOTAL, col. 3
5. Numărul de mandate repartizate la nivel naţional, etapa a II-a, pe competitori electorali.

Denumirea
competitorilor
Nr.
crt.

A

B

Numărul
voturilor
valabil
exprimate
rămase
neutilizate sau
inferioare
coeficientului
electoral
1

TOTAL

Coeficientul
electoral pe
ţară

Col.1:
Col.2

2

3

x

x

Număr
mandate
repartizate*)

4

*) partea întreagă nerotunjită din col. 3;
6. Lista competitorilor electorali ordonaţi descrescător în cadrul fiecărei circumscripţii electorale.
Nr.
crt.
A

Denumirea
competitorilor
electorali*
B

Circumscripţia electorală

Valoare
PRODUS**

C

1

*) sortare în ordine descrescătoare a valorii calculate în col. 1, în cadrul fiecărei circumscripţii
electorale
**) PRODUS = VVE_N(i,j) / TVVE_N * MAN_2(i)
unde: VVE_N = numărul voturilor valabil exprimate rămase neutilizate sau inferioare coeficientului
electoral pentru competitorul electoral (i) şi circumscripţia electorală (j)
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TVVE_N = numărul voturilor valabil exprimate rămase neutilizate sau inferioare coeficientului
electoral pe total ţară pentru competitorul electoral (i)
MAN_2 = numărul mandatelor de repartizat în etapa a II-a pentru competitorul electoral (i)
7. Determinarea repartitoarelor la nivel de circumscripţii electorale.
Nr. crt.

Circumscripţia electorală

A

B

Număr de mandate
rămase de repartizat
în etapa a II-a
1

Repartitor
circumscripţie
electorală
2

TOTAL
8. Lista competitorilor electorali ordonaţi descrescător la nivel naţional
Nr.
crt.
A

Denumirea
competitorilor
electorali*
B

Circumscripţia
electorală

Valoare
Repartitor
PRODUS** circumscripţie
electorală
1
2

Col.1:
Număr
Col.2 mandate*
**
3
4

TOTAL
*) sortare în ordine descrescătoare a valorii calculate în col. 1, pe total ţară
**) PRODUS = VVE_N(i,j) / TVVE_N * MAN_2(i)
unde: VVE_N = numărul voturilor valabil exprimate rămase neutilizate sau inferioare coeficientului
electoral pentru competitorul electoral (i) şi circumscripţia electorală (j)
TVVE_N = numărul voturilor valabil exprimate rămase neutilizate sau inferioare coeficientului
electoral pe total ţară pentru competitorul electoral (i)
MAN_2 = numărul mandatelor de repartizat în etapa a II-a pentru competitorul electoral (i)
***) partea întreagă din col. 3
9. Desfăşurarea mandatelor repartizate la nivel naţional, etapa a II-a, pe competitori electorali.
Nr.
crt.

Circumscripţia electorală

A

B

Denumirea
competitorilor
electorali
C

Număr mandate
rămase de repartizat
1

TOTAL

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor Biroului Electoral Central, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde
este cazul, precum şi semnăturile acestora.
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Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele Biroului Electoral Central.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă.
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Anexa nr. 55
Modelul procesului-verbal privind atribuirea mandatelor la Camera Deputaţilor sau la Senat
Proces-verbal privind atribuirea mandatelor la alegerile pentru…………… 24 din data de
………………
Capitolul 1. Atribuirea mandatelor ETAPA I
1. Lista candidaţilor care au obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate în colegiul uninominal în
care au candidat
Nr. crt.

Numărul
colegiului
uninominal

Numele şi
prenumele
candidatului

A

B

C

Denumirea
competitorului
electoral sau
menţiunea
“candidat
independent”
D

Număr voturi
valabil exprimate
obţinute

1

Cap. 2 Atribuirea mandatelor ETAPA a II-a
1. Lista candidaţilor cărora nu li s-au atribuit mandate în prima etapă, ordonată descrescător în funcţie
de valoarea raportului dintre numărul voturilor valabil exprimate obţinute şi coeficientul electoral al
circumscripţiei
Nr. crt.

Numărul
colegiului
uninominal

Numele şi
prenumele
candidatului

Denumirea
competitorilor
electorali

A

B

C

D

Număr voturi
valabil
exprimate
obţinute
1

Col. 1Coeficientul
electoral al
circumscripţiei
2

2. Numărul de mandate ce se atribuie în etapa a II-a competitorilor electorali.
Nr crt.

24

Denumirea

Nr

Din care în

Număr

Număr
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competitorilor
electorali

A

mandate Etapa a 1- Etapa a 2 mandate mandate
repartizate a de
–a de
atribuite rămase
Total
repartizare repartizare în etapa
de
1
atribuit
în etapa
a 2-a
1
2
3
4
5

B
TOTAL

3. Lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate în etapa a II-a, în limita mandatelor aferente
colegiilor uninominale unde nu s-a realizat majoritatea
Nr .crt.

Numărul colegiului
uninominal

A

B

Numele şi
prenumele
candidatului

C

Denumirea
competitorilor
electorali

D

Valoarea
raportului între
voturile valabil
exprimate
obţinute şi
coeficientul
electoral al
circumscripţiei
1

4. Lista candidaţilor cărora li s-au atribuit mandate suplimentare până la concurenţa cu numărul de
mandate la care competitorul electoral are dreptul.
Nr. crt.

Numărul
colegiului
uninominal

A

B

Numele şi
prenumele
candidatului

C

Denumirea
competitorilor
electorali

D

Valoarea
raportului între
voturile valabil
exprimate
obţinute şi
coeficientul
electoral al
circumscripţiei
1

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor biroului electoral, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde este cazul,
precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele biroului electoral.
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În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă, judeţul, Municipiul Bucureşti sau statul, în cazul secţiilor de votare din străinătate,
denumirea şi numărul biroului electoral.
În subsolul fiecărei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă şi numărul biroului electoral.
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Anexa nr. 56
Modelul procesului-verbal privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Camera Deputaţilor sau
pentru Senat
Proces-verbal privind atribuirea mandatelor la alegerile pentru…………… 25 din data de
………………

1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din
care:
1.1) numărul total al alegătorilor români înscrişi în partea I a listelor electorale (pct. a1 >/= pct.
b1);
1.2) numărul total al alegătorilor înscrişi în partea a III-a a listelor electorale (pct. a2>/=pct.b2);
2) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b =
pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
2.1) numărul total al alegătorilor români care au semnat în partea I a listelor electorale;
2.2) numărul total al alegătorilor care au semnat în partea a III-a a listelor electorale;
2.3) numărul total al alegătorilor care au semnat în extrasele utilizate la votarea prin intermediul
urnei speciale;
3) Gradul de participare la vot – ( % ) pct. 3 = (pct. 2 : pct. 1) x 100;
4) numărul buletinelor de vot primite (pct. 4 >/= pct. 5 + pct. 6 + pct. 7);
5) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
6) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi valabile (pct. e </ = pct. b - pct. f);
7) numărul buletinelor de vot pe care au fost exprimate voturi nule;
8) totalul voturilor valabil exprimate pentru competitorii electorali;
9) numărul total al mandatelor atribuite:
9.1.) Numărul mandatelor atribuite competitorilor electorali;
9.2.) Numărul mandatelor atribuite organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care au obţinut cel puţin 10% din coeficientul electoral stabilit la nivel naţional;
10) gruparea mandatelor şi a voturilor valabil exprimate atribuite pe competitori electorali,
inclusiv candidaţi independenţi;
Nr. crt.

A

25

Denumirea
competitorilor
electorali, precum şi
numele şi prenumele
candidaţilor
independenţi
B

Număr mandate
atribuite

1

Număr voturi valabil
exprimate

2

Se trece, după caz, „Camera Deputaţilor” sau „Senat”;
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11) Mandate atribuite organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut
cel puţin 10% din coeficientul electoral stabilit la nivel naţional;
Nr. crt.
Denumirea
Numele şi
Circumscripţia Numărul
Număr voturi
organizaţiilor
prenumele
electorală
colegiului
valabil
cetăţenilor
candidatului
uninominal
exprimate
aparţinând
care a primit
minorităţilor
cel mai mare
naţionale
număr de
voturi valabil
exprimate
A
B
C
D
E
1
12) Lista candidaţilor care au primit mandate de deputat sau senator, grupaţi pe circumscripţii
electorale şi colegii uninominale.
Nr. crt.

A

Circumscripţia Număr
electorală
colegiului
uninominal

B

C

Numele
candidatului
ales

D

Denumirea
competitorilor
electorali,
precum şi
numele şi
prenumele
candidaţilor
independenţi
E

Denumirea
partidelor
politice, în
cazul
alianţelor
politice şi al
alianţelor
electorale
F

NOTĂ
La finalul procesului-verbal se menţionează data şi ora încheierii procesului verbal, trec numele
şi prenumele membrilor Biroului Electoral Central, calitatea, formaţiunea politică reprezentată, unde
este cazul, precum şi semnăturile acestora.
Fiecare pagină se semnează şi se ştampilează de preşedintele Biroului Electoral Central.
În antetul primei pagini se trec codul procesului verbal, stabilit de Autoritatea Electorală
Permanentă.
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