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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

TERMINOLOGIA UTILIZATĂ LA ALEGERILE
PENTRU PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

� Perioadă electorală – intervalul de timp care începe la data intrării în vigoare
a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor şi se încheie odată
cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului
scrutinului; perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data
intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor
şi data începerii campaniei electorale, campania electorală, desfăşurarea
efectivă a votării, numărarea şi centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului
votării, atribuirea mandatului, validarea alegerilor şi publicarea rezultatului
alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. [art. 2 alin. (1), lit. a)

din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

� Act de identitate – cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea
de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic,
paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de
serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic,
paşaportul simplu temporar, titlul de călătorie, iar, în cazul elevilor din şcolile
militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării; [art. 2 alin. (1),

lit. d) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

� Buletine de vot nule sunt acele buletine de vot pe care nu a fost aplicată
ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal
aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea
„VOTAT”, buletinele de vot la care ştampila cu menţiunea „VOTAT” este
aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara acestora. [art. 48 alin. (2) din

Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

� Buletine de vot anulate reprezintă buletinele de vot neîntrebuinţate, prin
înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii „ANULAT” şi aplicarea
ştampilei de control a 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 ştampila de control. Numărul
acestor buletine se înscrie la rubrica d) a procesului-verbal privind
consemnarea rezultatelor votării la nivelul secţiei de votare. [art. 48 alin. (1)

lit. b)  din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

� Copia de pe lista electorală permanentă – cuprinde alegătorii din secția
de votare și este utilizată în procesul de votare. Aceasta are următoarele
mențiuni: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal,    
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1 A se vedea anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 709/ 2014 pentru aprobarea modelului
copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei
pe propria răspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.

2 A se vedea anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 709/ 2014.
3 A se vedea anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 709/ 2014.

domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul secţiei de votare,
precum şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului1. [art. 8, art. 24 alin. (1) 
lit. a),  art. 44 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, art. 26 alin. (10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările
ulterioare]
� Tabele electorale – cuprind alegătorii care se prezintă la vot şi nu sunt

înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă. [art. 9 din Legea nr.
370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) În funcţie de
modul în care alegătorii votează, la secţia de votare sau prin intermediul urnei
speciale, tabelele electorale sunt de două tipuri: 

• Tabele electorale cu alegătorii care își exercită dreptul de vot la
altă secție de votare decât cea de domiciliu sau care sunt omiși din
lista electorală permanentă la alegerile pentru Președintele
României din anul 20142, care cuprind numele şi prenumele, codul
numeric personal, domiciliul, tipul, seria şi numărul actului de
identitate al alegătorului, precum şi o rubrică pentru semnătura
alegătorului. În acest tabel electoral sunt înscrişi:

○ alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada cu actul de
identitate că domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare
respective, însă au fost omişi din copia listei electorale
permanente, existentă la biroul electoral al secţiei de votare;

○ membrii biroului electoral al secţiei de votare;
○ persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii şi care nu sunt

înscrise în copia listei electorale permanente din acea secţie;
○ alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau

municipiu decât cel de domiciliu;
○ alegătorii care votează la secţiile de votare din străinătate. 

• Tabele electorale cu alegătorii care își exercită dreptul de vot prin
intermediul urnei speciale la alegerile pentru Președintele
României din anul 20143, care cuprind numele şi prenumele, codul
numeric personal, domiciliul, tipul, seria şi numărul actului de
identitate al alegătorului, precum şi o rubrică pentru semnătura
alegătorului. În acest tabel electoral sunt înscrişi numai alegătorii care
îşi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale.
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

MODALITATEA DE ORGANIZARE 
ŞI FUNCŢIONARE A BIROULUI ELECTORAL 

AL SECȚIEI DE VOTARE

� Componenţa: un preşedinte, un locţiitor al acestuia, care sunt, de regulă,
jurişti, precum şi cel mult 7 reprezentanţi ai formaţiunilor politice care au
propus candidaţi. [art. 21 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare]

� Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.
Candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul
al doilea inclusiv nu pot fi membri ai biroului electoral [art. 13 alin. (2)
din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

� Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a
locţiitorului acestuia se face cu cel mult 10 zile înainte de data alegerilor
de către preşedintele tribunalului, în şedinţă publică anunţată cu 48 de ore
înainte, prin tragere la sorţi, pe funcţii [art. 21 alin. (2) din Legea nr. 370/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

� În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale
exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi
imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie.
Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală,
după caz. [art. 13 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare]

� Prin membri ai biroului electoral al secţiei de votare se înţelege
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, locţiitorul şi reprezentanţii
formaţiunilor politice în acest birou. [art. 3 alin. (2) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a birourilor electorale şi a aparatului tehnic auxiliar al
acestora aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1H/9.09.2014]

� Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multor birouri
electorale. [art. 13 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare]

� Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării  birourilor
electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral. [art. 13 alin. (5)
din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

� Biroul electoral al secţiei de votare nu poate funcţiona cu mai puţin de
5 membri, respectiv președinte, locțiitorul acestuia și 3 reprezentanți ai
formațiunilor politice care au propus candidați. [art. 21 alin. (1) din Legea
nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și art. 18
alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale şi a 
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aparatului tehnic auxiliar al acestora aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral
Central nr. 1H/9.09.2014]

� Birourile electorale ale secţiilor de votare lucrează legal în prezenţa
majorităţii membrilor. Activitatea birourilor electorale ale secţiilor de
votare este condusă de președinți. În lipsa președintelui biroului electoral
al secţiei de votare, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de locțiitorul său.
Membrii biroului electoral al secţiei de votare au obligaţia de a nu lipsi de
la activităţile acestuia. [art. 14 alin. (1) – (3) şi art. 55 lit. u) din Legea nr. 370/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

� Birourile electorale ale secţiilor de votare adoptă decizii şi iau măsuri,
potrivit competenţei lor, numai cu votul majorităţii membrilor prezenţi, sub
condiţia ca membrii prezenţi să reprezinte cel puţin jumătate plus unu din
numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare. Votul se exprimă
deschis şi poate fi numai „pentru” sau „împotrivă” şi va fi consemnat ca atare
într-un proces verbal. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este
hotărâtor. [art. 14 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, și art. 9 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a birourilor electorale şi a aparatului tehnic auxiliar al acestora
aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central  nr. 1H/9.09.2014]

� Actele adoptate se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia și de
membrii care au participat la adoptarea lor. Lipsa semnăturilor unor membri
nu influențează valabilitatea actului, dacă acesta a fost adoptat cu votul
majorității membrilor prezenți constatat în procesul-verbal de ședință.
Actele adoptate se aduc la cunoștință publică sub semnătura președintelui
biroului electoral, după caz, prin afișare la sediul propriu, prin comunicare
către părțile interesate, prin orice mijloc de publicitate, inclusiv prin postare
pe internet. [art. 9 alin. (4) – (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
birourilor electorale şi a aparatului tehnic auxiliar al acestora aprobat prin
Hotărârea Biroului Electoral Central  nr. 1H/9.09.2014]

� Birourile electorale ale secţiilor de votare au obligaţia de a primi şi înregistra
întâmpinările, contestaţiile sau orice alte cereri formulate în scris. Birourile
electorale ale secţiilor de votare au obligaţia de a soluţiona, prin decizie,
întâmpinările, contestaţiile şi cererile înregistrate care sunt de competenţa
lor. Întâmpinările, contestaţiile şi cererile înregistrate care nu sunt de
competenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi înaintate de
îndată biroului electoral judeţean sau biroului electoral de sector al
municipiului Bucureşti, după caz. [art. 24 alin. (4) lit. b) şi  art. 55 lit. p) din
Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

31 OCTOMBRIE 2014 – PRIMIREA COPIILOR 
DE PE LISTELE ELECTORALE PERMANENTE 

ŞI A MATERIALELOR NECESARE DESFĂŞURĂRII
PROCESULUI ELECTORAL

Aţi primit de la primar, pe bază de proces-verbal, următoarele:
[art. 24 alin. (1) – (2)  şi art. 34 alin. (1 ) – (3) din Legea nr. 370/2004
pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
708/2014 privind modelul, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de
utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele
României din anul 2014; Hotărârea Guvernului nr. 709/2014 privind
aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a
modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe propria
răspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României
din anul 2014; Hotărârea Guvernului nr. 711/2014 privind stabilirea
modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor
votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014]

Am
primit

� două exemplare ale copiei de pe lista electorală permanentă �

� formulare ale tabelelor electorale cu alegătorii care își exercită
dreptul de vot la altă secție de votare decât cea de domiciliu sau care
sunt omiși din lista electorală permanentă 

�

� formulare ale tabelelor electorale cu alegătorii care își exercită
dreptul de vot prin intermediul urnei speciale 

�

� formulare ale declaraţiei pe propria răspundere pe care o
completează cetăţeanul care îşi exercită dreptul de vot la altă
secţie de votare decât cea la care este arondat conform domiciliului

�

� formulare ale situaţiei privind prezenţa la vot �

� pachete sigilate conţinând buletinele de vot, într-un număr mai mare
cu 10% decât numărul alegătorilor din copia de pe lista electorală
permanentă

�

� ştampila de control �

� ştampile cu menţiunea „VOTAT” �

� tuşiere �

� formulare ale procesului-verbal de consemnare a rezultatelor
votării la nivelul secţiei de votare

�

� alte imprimate şi materiale necesare desfăşurării procesului electoral �

� un buletin de vot anulat, după caz, de către preşedintele biroului
electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti

�

� timbre autocolante �
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IMPORTANT: După primirea şi verificarea materialelor, trebuie să le
sigilaţi, acestea urmând a fi păstrate până la transportul lor în localurile
secţiilor de votare, într-un singur spaţiu pus la dispoziţie de primar.
IMPORTANT: În zilele de 30 octombrie a.c. şi 31 octombrie a.c. ora 10,00
președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locțiitorii acestora
vor avea telefoanele mobile primite în dotare deschise/funcţionale pentru a
putea fi contactaţi în vederea simulării procedurilor tehnice de monitorizare
a prezenţei la vot şi pentru testarea, în condiţii reale, a modului de
funcţionare a sistemului de colectare a datelor. (A se vedea procedura
descrisă la pagina 27)
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

1 NOIEMBRIE 2014 – OPERAŢIUNI
PREMERGĂTOARE ZILEI ALEGERILOR

În calitate de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare trebuie: [art.
24 alin. (1) lit. c), art. 34 alin. (3), art. 43 alin. (1) – (4), art. 45 alin. (1) din Legea
nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată,  cu modificările şi
completările ulterioare, art. 4 alin. (2) din Decizia Biroului Electoral Central pentru
alegerea Preşedintelui României din anul 2014 nr. 10D/15.09.2014 privind unele
măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum şi pentru buna organizare a
alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014]
� să vă prezentaţi la sediul secţiei de votare la ora 18,00;
� să verificaţi calitatea de membru al biroului electoral al secţiei de votare

a locţiitorului şi a reprezentanţilor formaţiunilor politice, prezenţi la sediul secţiei
de votare prin confruntarea datelor înscrise în procesul-verbal de constituire
sau de completare cu cele înscrise în actele de identitate ale acestora;

� să dispuneţi, unde este cazul, îndepărtarea materialelor de propagandă
electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare; operaţiunea
se va realiza prin persoanele desemnate de primar în acest scop;

� să afişaţi la sediul secţiei de votare, într-un loc vizibil, un buletin de vot vizat
şi anulat, după caz, de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al
sectorului municipiului Bucureşti;

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

� să vă asiguraţi că localul secţiei de votare posedă un număr suficient de urne
de vot şi cabine de vot, precum şi o urnă specială de vot;

� să primiţi, în intervalul orar 18,00–20,00, cererile de votare prin intermediul
urnei speciale;

� să dispuneţi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot; 
� la plecare, să sigilaţi intrarea în localul de vot cu o bandă de hârtie pe care

aţi aplicat în prealabil ştampila de control.

IMPORTANT:
1. Cabinele şi urnele de vot trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se află
biroul electoral al secţiei de votare [art. 43 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru
alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare]. 
2. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ştampile
cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot sau liste electorale [art. 43 alin. (4)
din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare].
DE REȚINUT: Exemplificarea amenajării localului secției de votare se
regăsește în Anexa 1.
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2 NOIEMBRIE 2014
ZIUA ALEGERILOR

PREGĂTIREA DESCHIDERII SECŢIEI DE VOTARE
– ORA 6,00–ORA 7,00 – 

În intervalul orar 06,00 – 07,00 trebuie să efectuaţi următoarele
operaţiuni, în ordinea de mai jos: [art. 43 alin. (5) – (8) din Legea
nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

Realizat

� să verificaţi în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al

secţiei de votare şi, după caz, a persoanelor acreditate:

• urnele fixe �

• urna specială �

• copiile de pe lista electorală permanentă �

• formularele tabelelor electorale �

• buletinele de vot �

• ștampila de control �

• ştampilele cu menţiunea „VOTAT” �

• tuşierele �

• timbrele autocolante �

• formularele pentru procesul-verbal de consemnare şi centralizare a
rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul
2014

�

• formularele declaraţiei pe propria răspundere pe care o completează
cetăţeanul care îşi exercită dreptul de vot la altă secţie de votare decât
cea la care este arondat conform domiciliului

�

• formularele Situaţiei privind prezenţa la vot �

� să închideţi şi să sigilaţi urnele prin aplicarea ştampilei de control,

după încheierea operaţiunilor de mai sus

�

� să consemnaţi în procesul-verbal de consemnare a rezultatelor

votării la nivelul secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai

biroului electoral al secţiei de votare şi, după caz, a persoanelor acreditate:

�

• numărul buletinelor de vot primite – pct. e) �

• numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” – pct. i) �



IMPORTANT: Pentru menţinerea ordinii, aveţi la dispoziţie mijloacele
de ordine necesare, asigurate de primar şi de prefect, împreună cu
reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne. [art. 43 alin. (9) din Legea

nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

DE REŢINUT CĂ: 
� 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, persoanele
acreditate pot asista la operaţiunile electorale numai dacă prezintă
actul de acreditare, care este valabil şi în copie, precum și actul de
identitate.

� Prin persoane acreditate se înţelege:
a) observatorii interni şi externi;
b) reprezentanţii interni şi externi ai mass-mediei;

� Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi
desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a vă sesiza în scris
neregularităţile constatate.

� Persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit de
dumneavoastră.

� Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod
a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea
acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua
votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
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� să asiguraţi aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a

fiecărui buletin de vot, pe măsură ce deschideţi pachetele sigilate

cu buletinele de vot

�

� să luaţi măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune

condiţii, inclusiv în afara localului de votare, în curtea acestuia, în

intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în

pieţe publice până la o distanţă de 500 m

�

� să aduceţi la cunoştinţă publică măsurile dispuse, prin afişare la

loc vizibil şi, dacă acestea sunt de natură administrativă, să le

comunicaţi primarului unității administrativ-teritoriale pentru a fi

aduse la îndeplinire

�

� să verificaţi funcţionalitatea telefonului mobil primit şi să
transmiteţi către Biroul Electoral Central mesaje text (SMS) în

formatul stabilit, pentru verificarea fluxului de colectare a datelor

privind prezența la vot. (a se vedea procedura descrisă la pagina 27) 

�
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DESFĂŞURAREA VOTĂRII
– ORA 7,00 – ORA  21,00 –

� Alegătorul are dreptul la un singur vot, în fiecare tur de scrutin organizat
pentru alegerea Preşedintelui României. [art. 1 alin. (5)  din Legea nr. 370/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

� VOTAREA începe la ora 7,00 şi se încheie la ora 21,00. Trebuie să
afişaţi la loc vizibil la sediul secţiei de votare ora la care începe, respectiv
se încheie votarea. [art. 44 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare]

1. Alegătorii care în ziua votării se află în localitatea de domiciliu pot
vota:
a) la secţia de votare unde sunt arondați potrivit domiciliului (REGULA);
b) la o altă secţie de votare decât cea unde sunt arondați potrivit

domiciliului dacă sunt membri ai  biroului electoral al secţiei de votare
respective sau persoane însărcinate cu menţinerea ordinii. Aceste
categorii votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea.
(EXCEPŢIE).

2. Alegătorii care în ziua votării se află în altă localitate decât cea de
domiciliu pot vota la orice secţie de votare.

� În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi şi de
persoanele acreditate, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile
publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar
pentru votare. [art. 43 alin. (10) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare]

� Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor
însărcinate cu menţinerea ordinii, persoanelor acreditate şi operatorilor de
sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăţilor
comerciale ori organizaţiilor neguvernamentale să poarte ecusoane, insigne
sau alte însemne de propagandă electorală. [art. 43 alin. (11) din Legea 
nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

� În ziua votării, între orele 7,00 și 21,00, sunt interzise comercializarea şi
consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare (în
localul secţiei de votare, în afara localului de votare, în curtea acestuia, în
intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe
publice până la o distanţă de 500 m). [art. 43 alin. (6) şi alin. (12) din Legea
nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare] 

� Biroul electoral al secţiei de votare furnizează, în ziua alegerilor, date
privind prezenţa populaţiei la vot, conform unui program stabilit de Biroul
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Electoral Central. [art. 24 alin. (4) lit. b1) din Legea nr. 370/2004, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare]  

PROCEDURA VOTĂRII

[art. 44 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare]

� Alegătorii au acces în sala de vot în serii corespunzătoare numărului cabinelor
de vot. 

VERIFICAREA ACTELOR SAU DOCUMENTELOR
NECESARE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

[art. 2 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (1) – (5) din Decizia Biroului
Electoral Central nr. 10/D din 15.09.2014 privind unele măsuri pentru exercitarea

dreptului de vot, precum şi pentru buna organizare a alegerilor 
pentru Preşedintele României din anul 2014]

� ALEGĂTORUL are obligația de a prezenta un act de identitate
valabil. (veţi verifica data de expirare a actului de identitate)

� Cetăţenii români cu domiciliul în România care votează în ţară îşi pot
exercita dreptul de vot în baza următoarelor acte:
� cartea de identitate;
� cartea electronică de identitate;
� cartea de identitate provizorie;
� buletinul de identitate; 
� pașaportul diplomatic;
� pașaportul diplomatic electronic;
� pașaportul de serviciu;
� pașaportul de serviciu electronic;
� carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).

� Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în ţară pot vota cu:
� paşaportul simplu cu menţionarea ţării de domiciliu (CRDS);
� pașaportul simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu

(CRDS);
� pașaportul simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu

(CRDS).
Pentru vizualizarea modelelor paşapoartelor CRDS consultaţi anexa
nr. 2. 
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IMPORTANT:
� Candidaţii şi oricare alegător au dreptul să conteste identitatea

persoanei care se prezintă la vot.
� În acest caz, veţi stabili identitatea prin orice mijloace legale. 
� În cazul în care contestaţia este întemeiată, trebuie să opriţi alegătorul

să voteze, să consemnaţi faptul într-un proces-verbal şi să sesizaţi
situaţia autorităţilor competente. [art. 44 alin. (13) şi (14) din Legea nr.
370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]  

� În situația în care la vot se prezintă un alegător care nu are domiciliul
(înscris în actul de identitate) în localitatea unde se află secția
dumneavoastră de votare, veți proceda după cum urmează:

� Îi veți înmâna un formular de declarație pe propria răspundere că nu a mai
votat și nu va mai vota la acel tur de scrutin;

� Veți confrunta datele înscrise în declarația pe propria răspundere cu datele
din actul de identitate al alegătorului, pentru a vă asigura că acestea sunt
identice;

� Veți verifica dacă alegătorul a datat și semnat declarația pe propria
răspundere;

� Veți înscrie alegătorul în tabelul electoral cu alegătorii care îşi exercită
dreptul de vot la altă secţie de votare decât cea de domiciliu sau care sunt
omişi din copia de pe lista electorală permanentă la alegerile pentru
Preşedintele României din anul 2014. [art. 44 alin. (4) din Legea nr. 370/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare]. 

�Modelul declarației se regăseşte în Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului
României nr. 709/2014.

VERIFICAREA REGĂSIRII ALEGĂTORULUI PE COPIA 
DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ ŞI, DUPĂ CAZ,

ÎNSCRIEREA ÎN TABELUL ELECTORAL CU ALEGĂTORII CARE
ÎŞI EXERCITĂ DREPTUL DE VOT LA ALTĂ SECŢIE DE VOTARE
DECÂT CEA DE DOMICILIU SAU CARE SUNT OMIŞI DIN COPIA

DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA ALEGERILE
PENTRU PREŞEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2014

[art. 9  alin. (1), art. 44 alin. (3) – (4), (6) din Legea nr. 370/2004, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Nota la Anexa nr. 2 din Hotărârea

Guvernului României nr. 709/2014]

� Verificaţi dacă alegătorul este înscris în copia de pe lista electorală
permanentă.
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� Asiguraţi-vă că alegătorul semnează în copia de pe lista electorală
permanentă în rubrica destinată acestuia.

Trebuie să înscrieţi în tabelul electoral cu alegătorii care îşi exercită
dreptul de vot la altă secţie de votare decât cea de domiciliu sau care sunt
omişi din copia de pe lista electorală permanentă la alegerile pentru
Preşedintele României din anul 2014, alegătorii care se află într-una din
situaţiile de mai jos: 
� în ziua alegerilor se află în altă localitate decât cea de domiciliu;
� este membru al biroului electoral al secţiei de votare;
� este persoană însărcinată cu menținerea ordinii la secția de votare;
� a fost omis din copia de pe lista electorală permanentă şi face dovada

cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secţiei de
votare.

� Asiguraţi-vă că alegătorul semnează în dreptul datelor sale personale
înscrise de dvs. în tabel la poziţia dedicată semnăturii din tabel.

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

semna în copia de pe lista electorală permanentă ori în tabelul electoral, veţi
face o menţiune în acestea, confirmată prin semnătura dumneavoastră şi a
încă unui membru al biroului electoral al secţiei de votare.

Tabelul electoral se semnează de preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare şi de locţiitorul acestuia, precum şi de membrul/membrii biroului
electoral al secţiei de votare care au înscris alegătorii în tabelul electoral,
aceştia având obligaţia de a-şi trece şi numele şi prenumele în finalul listei,
în locul special destinat acestui scop. 

ÎNMÂNAREA BULETINULUI ŞI A ŞTAMPILEI DE VOT

[art. 44 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare]

� Dumneavoastră sau membrul biroului electoral al secţiei de votare
desemnat de dumneavoastră urmează să încredinţaţi alegătorului, în baza
semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă sau în tabelul
electoral: 
• un buletin de vot;
• ștampila cu mențiunea „VOTAT”.
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INTRAREA ÎN CABINA DE VOT ŞI EXERCITAREA
DREPTULUI LA VOT

[art. 44 alin. (6) – (8) şi (12) din Legea nr. 370/2004, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare]

� După ce alegătorul primeşte buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea
„VOTAT” va intra în cabina de vot pentru a-şi exercita dreptul de vot.

IMPORTANT:
� Alegătorii votează separat în cabine închise.
� Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care

votează, este interzisă.
� Dacă alegătorul, din motive temeinice, constatate de dumneavoastră

nu poate să voteze singur, acesta are dreptul să cheme în cabina de
votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Însoţitorul nu poate fi
din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al
secţiei de votare sau al candidaţilor.

� Dacă este cazul, puteţi lua măsuri ca staţionarea unui alegător în
cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

SOLICITAREA UNUI NOU BULETIN DE VOT ÎN CAZUL
APLICĂRII GREŞITE A ŞTAMPILEI

[art. 44 alin. (10) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare]

� Dacă alegătorul a aplicat greşit ştampila cu menţiunea „VOTAT”, dar nu a
introdus buletinul în urnă, dumneavoastră îi puteţi elibera, la cerere,
numai o singură dată, un nou buletin.

� În acest caz, reţineţi şi anulaţi buletinul de vot iniţial urmând să faceţi
menţiunea corespunzătoare la pct. f) în procesul-verbal de consemnare şi
centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României
din anul 2014.

INTRODUCEREA BULETINULUI DE VOT ÎN URNĂ,
RESTITUIREA ŞTAMPILEI DE VOT, APLICAREA ŞTAMPILEI
SAU TIMBRULUI AUTOCOLANT, RESTITUIREA ACTULUI DE

IDENTITATE, PĂRĂSIREA SECŢIEI DE VOTARE

[art. 44 alin. (9) şi (11) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare]

� După ce votează, alegătorul va îndoi buletinul de vot, astfel încât pagina
netipărită care poartă ştampila de control să rămână în afară, şi îl va
introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. 
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� Alegătorul vă va restitui ştampila cu menţiunea „VOTAT”.
� Aplicaţi pe actul de identitate al alegătorului ştampila cu menţiunea

„VOTAT” şi  înscrieți data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant
cu menţiunea „VOTAT” şi înscrieți data scrutinului. 

�Restituiţi alegătorului actul de identitate. Alegătorul va părăsi secţia de votare.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ

[art. 45 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Notă la Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 709/2014,

art. 1 din Hotărârea Biroului Electoral Central pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 nr. 2H/11.09.2014 privind interpretarea prevederilor 

art. 45 alin.(3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, 
art. 2 din Decizia Biroului Electoral Central nr. 10/D din 15.09.2014 privind

unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum şi pentru buna organizare
a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014, art. 1 alin. (3) – (6) şi (8)

şi art. 2 din Decizia Biroului Electoral Central nr. 7/D din 11.09.2014 privind
unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot de către persoanele reținute,
deținute în baza unui mandat de arestare preventivă, persoanele care execută 

o pedeapsă privativă de libertate dar care nu și-au pierdut drepturile electorale,
precum și de persoanele asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu,

la alegerile pentru Președintele României din anul 2014]:

� Urna specială se utilizează numai la secţiile de votare din ţară.

� Pe baza unei cereri scrise, depuse cel mai târziu în preziua alegerilor
(1 noiembrie, între orele 18,00 și 20,00), își pot exercita dreptul de vot
cu ajutorul urnei speciale:
� alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate; cererile

formulate de aceștia trebuie să fie însoțite de copii ale unor acte
medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că nu sunt
transportabili; 

� persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare pre -
ventivă sau care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate,
dar nu şi-au pierdut drepturile electorale; cererile trebuie datate şi
semnate olograf şi vor cuprinde numele, prenumele, data naşterii,
codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de iden -
titate; depunerea cererilor va fi asigurată de directorul penitenciarului
sau al locului de deținere; 

� persoanele în privinţa cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului
la domiciliu; cererile formulate de aceste persoane vor fi însoțite de o
copie a hotărârii judecătorești în baza căreia s-a dispus măsura
arestului la domiciliu, precum și de o copie a încheierii prin care s-a
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respins solicitarea de a permite părăsirea imobilului pentru o perioadă
determinată de timp pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime,
formulată potrivit art. 221 alin. (6) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.
� După aprobarea cererii trebuie să formați o echipă din cel puţin 2 membri

ai biroului electoral al secţiei de votare pentru a se deplasa la locul unde
se află alegătorul, cu urnă specială şi cu materialele necesare votării:
� ştampilă cu menţiunea „VOTAT”; 
� buletine de vot;
� timbre autocolante;
� tușieră; 
� tabelul electoral cu alegătorii care îşi exercită dreptul de vot prin

intermediul urnei speciale la alegerile pentru Preşedintele României
din anul 2014. 

IMPORTANT:
1. Tabelul electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care îşi exercită

dreptul de vot prin intermediul urnei speciale se semnează de către toţi
membrii biroului electoral al secţiei de votare care se deplasează cu urna
specială.

2. Deplasarea urnei speciale se face de o echipă formată din cel puţin doi
membri ai biroului electoral al secţiei de votare, însoţită de pază
asigurată de reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne.

3. În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială.
4. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la

respectiva secţie de votare. 
5. Se votează numai cu actul de identitate valabil.

EXCEPŢII:
� în cazul în care într-un penitenciar se solicită exercitarea dreptului de vot

prin intermediul urnei speciale de mai mult de 400 de persoane aflate în
detenţie, cererile de votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse,
cel mai târziu în preziua votării (1 noiembrie), până la ora 20,00, la mai
multe secţii de votare din localitatea în care se află penitenciarul,
stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau a biroului electoral
al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.

� cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de
persoanele cu drept de vot internate în spitale pot fi depuse, cel mai
târziu în preziua votării, la mai multe secţii de votare din localitatea
în care se află spitalul, stabilite prin decizie a biroului electoral
judeţean sau a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti,
după caz.
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SUSPENDAREA VOTĂRII

[art. 44 alin. (15) – (16) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare]

� Puteți suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a
suspendărilor nu poate depăşi o oră. 

� Veți anunța suspendarea prin afişare la uşa sediului secţiei de votare
imediat ce s-a produs evenimentul care a declanşat suspendarea.

� În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și
celelalte documente și materiale ale biroului electoral al secției de votare
vor rămâne sub pază permanentă. 

� În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate
din numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare în acelaşi
timp.

� Candidații și persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate
să părăsească sala de votare în acest timp.

MONITORIZAREA PREZENŢEI LA VOT

[art. 24 alin. (4) lit. b1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Deciziei Biroului Electoral Central nr. 36

din 28 septembrie 2014 privind măsurile pentru colectarea datelor şi informarea

opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot]

În vederea furnizării de informaţii opiniei publice privind prezenţa
populaţiei la vot, aveţi următoarele obligaţii:

• Să afişaţi datele privind prezenţa la vot la intrarea în sediul secţiei de
votare, la orele 10,00, 13,00, 16,00, 19,00 şi 21,00;

• Să transmiteți mesaje text (SMS) cuprinzând date privind prezența la
vot către numărul de telefon dedicat prin intermediul telefoanelor
mobile primite, de îndată ce aţi afişat datele privind prezenţa la vot.

AFIŞAREA SITUAŢIEI PRIVIND PREZENŢA LA VOT

� Anterior transmiterii datelor privind prezenţa la vot către Biroul
Electoral Central, birourile electorale ale secţiilor de votare vor asigura,
sub semnătura președintelui sau a locțiitorului acestuia și cu aplicarea
ștampilei biroului electoral al secției de votare, afişarea datelor privind
prezenţa la vot la intrarea în sediul secţiei de votare, conform modelului
de mai jos:
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Situația privind prezenţa la vot din data de ............................

Judeţ .............
Localitate .................................
Secţia de Votare nr. .......

Ora de
referinţă

Numărul total al
alegătorilor care
s-au pre zentat la
urne, înscrişi în
copia de pe lista
elec torală
permanentă

Numărul total al
alegătorilor care
s-au prezentat la
urne şi nu sunt
cuprinşi în copia
de pe lista elec -
to rală permanentă,
înscrişi în tabelul
prevăzut la art. 9
alin. (1) din Legea
nr. 370/2004

Numărul total al
alegătorilor care
au votat utili zând
urna specială,
înscrişi în tabe -
lul prevăzut la
art. 9 alin. (2)
din Legea nr.
370/2004

Numărul total al
alegătorilor care
s-au prezentat la
urne 

b1 b2 b3 b
10,00

13,00
16,00
19,00
21,00

Președintele biroului electoral al secției de votare
___________1

1 Se va semna de președintele biroului electoral al secției de votare sau de locțiitorul acestuia și
se va aplica ștampila de control a secției de votare.

IMPORTANT: Situația privind prezența la vot se va întocmi în două
exemplare originale, dintre care unul va fi păstrat de către președintele
biroului electoral al secției de votare, urmând a fi predat împreună cu
materialele prevăzute la art. 24 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 370/2004.

TRANSMITEREA MESAJELOR TEXT (SMS) PRIVIND
PREZENŢA LA VOT

� În data de 2 noiembrie 2014 şi 16 noiembrie 2014 (în cazul în care se
organizează al doilea tur de scrutin), între orele 6,00 și 7,00, președinții
birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitorii acestora vor
transmite către Biroul Electoral Central mesaje text (SMS) în formatul
stabilit, pentru verificarea fluxului de colectare a datelor privind prezența la
vot.
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

� Orele de transmitere a mesajelor text (SMS) privind prezenţa la vot
sunt următoarele:

10,00 13,00 16,00 19,00 21,00

� Transmiterea către Biroul Electoral Central a mesajelor text privind
prezenţa la vot se va realiza după completarea şi afişarea Situaţiei privind
prezenţa la vot.
�Mesajul text (SMS) va conţine următoarele informaţii:
• (b1) Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în

copia de pe lista electorală permanentă;
• (b2) Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne şi nu sunt

cuprinşi în copia de pe lista electorală permanentă, înscrişi în tabelul
prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

• (b3) Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială,
înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 370/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• (b) Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne. 
�Mesajul text transmis trebuie să respecte unul dintre următoarele

formate:
[ORA] [b1b1b1b1] [b2b2b2b2] [b3b3b3b3] [bbbb]
[ORA]#[b1b1b1b1]#[b2b2b2b2]#[b3b3b3b3]#[bbbb]
[ORA]*[b1b1b1b1]*[b2b2b2b2]*[b3b3b3b3]*[bbbb]

� Se pot transmite maximum 3 mesaje text privind aceeaşi oră de
referinţă.

� În cazul în care aţi săvârşit una din următoarele erori veţi primi răspunsuri
automate la mesajele transmise:

• Raportarea la ora de referinţă este în format incorect;
• Ora transmisă nu este corectă;
• Totalul este diferit de suma componentelor (pct. b <> pct.b1 + pct.b2 + pct.b3).

� În situaţia în care aţi transmis date eronate sau nu aţi transmis deloc
date pentru ora de referinţă, veţi fi contactat telefonic de către personalul tehnic
auxiliar al birourilor electorale judeţene, al birourilor electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti desemnat în acest scop sau de către
personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale, pentru a transmite prin
mesaj text (SMS) datele corecte.

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

[art. 46 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

La ora 21,00 declarați votarea încheiată şi dispuneți închiderea sălii unde
se votează.
DE REȚINUT CĂ: Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala unde se
votează pot să îşi exercite dreptul de vot.
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4 Art. 44 alin. (6) ultimul paragraf din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, „În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, preşedintele
face o menţiune în listă, confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.”

OPERAȚIUNI EFECTUATE 
DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII

După încheierea votării și închiderea sălii unde se votează,
dumneavoastră, în prezenţa membrilor biroului electoral,
trebuie: [art. 49 alin. (1), art. 48 alin. (1) din Legea nr. 370/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

Realizat

� să verificați starea sigiliilor de pe urnele de votare; �

� să sigilați fanta urnelor de votare; �

� să introduceți ştampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un plic
care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de
votare;

�

� să anulați buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe
diagonala primei pagini a menţiunii „ANULAT”, şi să aplicați
ştampila de control a secţiei de votare;

�

� să înscrieți menţiunea „ANULAT”, o singură dată, pe fiecare dintre
pachetele cu buletine de vot intacte, în cazul în care acestea există; 

�

� să consemnați la pct. f) al procesului-verbal de consemnare şi
centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 numărul buletinelor de vot neîntre -
buinţate şi anulate;

�

� să consemnaţi la pct. a) din procesul-verbal de consemnare şi
centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 numărul alegătorilor înscrişi în copia
listei electorale permanente. Este interzis, cu excepţia4 prevăzută
de art. 44 alin. (6), sub sancţiunea legii, ca pe aceste liste să existe
ştersături, modificări sau completări, cu excepţiile prevăzute de
lege;

�

� să consemnaţi la pct. b) din procesul-verbal de consemnare şi
centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui
României din anul 2014 numărul alegătorilor prezenţi la urne. În
acest scop, număraţi semnăturile înscrise pe copiile listelor
electorale permanente existente în secţia de votare – pct. b1,
pe tabelele electorale întocmite conform art. 9 alin. (1) din Legea
nr. 370/2004 – pct. b2, respectiv art. 9 alin. (2) din Legea
nr. 370/2004 – pct. b3;

�
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

IMPORTANT: DISPARIŢIA uneia sau a mai multor ştampile de vot se
consemnează la pct. i) al procesului-verbal de consemnare şi centralizare a
rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014.

ATENŢIE: A nu se confunda buletinele de vot nule cu buletinele de vot
anulate.  

� să deschideţi fiecare buletin de vot şi să citiţi cu voce tare numele
şi prenumele candidatului votat şi să arătaţi buletinul de vot celor
prezenţi;

�

� să grupaţi buletinele de vot deschise pe candidaţi; număraţi-le şi
legaţi-le separat.

�

� să consemnaţi separat voturile nule şi voturile valabil exprimate
pentru fiecare candidat (voturile nule şi voturile valabil exprimate
pentru fiecare candidat se consemnează în câte un tabel separat de
câte un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat
de preşedinte).

�

� să desigilați urnele, una câte una, şi să numărați voturile găsite în
acestea;

�

BULETINE DE VOT NULE [art. 48
alin. (2) din Legea nr. 370/2004,
republicată, cu modificările şi comple -
tările ulterioare].

BULETINE DE VOT ANULATE
[art. 32 alin. (4), art. 34 alin. (3), art. 44
alin. (10), art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare].

� Buletinele de vot pe care nu a fost
aplicată ştampila de control a secţiei de
votare.

�Buletinele de vot anulate, după caz, de
către preşedintele biroului electoral
judeţean sau al sectorului municipiului
Bucureşti care sunt afişate la sediul
secţiei de votare într-un loc vizibil, în
ziua premergătoare alegerilor.

� Buletinele de vot de alt model decât
cel legal aprobat.

� Buletinul de vot vizat şi anulat de
către preşedintele Biroului Electoral
Central, ce urmează a fi afişat pe site-ul
acestei instituţii.
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DE REŢINUT CĂ:

1. Votul este valabil exprimat:

� în cazul în care deşi ştampila cu menţiunea „VOTAT” aplicată a depăşit
limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă;

� în cazul în care tușul s-a imprimat și pe cealaltă parte a foii pe care a
fost aplicată ștampila cu mențiunea „VOTAT”;

� în situația în care ștampila cu mențiunea „VOTAT” a fost aplicată de
mai multe ori în același patrulater sau atât într-un patrulater, cât și în
afara oricărui alt patrulater;

2. Efectuarea de ştersături sau acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu
atrage nulitatea acestora;

3. Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
[art. 48 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare]
4. Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea acestuia.
[art. 44 alin. (9) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare]

� Buletinele de vot pe care nu a fost
aplicată ştampila cu menţiunea
„VOTAT”.

� Buletinele de vot neîntrebuinţate,
anulate de către preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare prin înscri -
e rea pe diagonala primei pagini a
menţiunii „ANULAT” şi prin aplicarea
ştampilei de control a secţiei de votare;
în cazul în care există pachete cu
buletine de vot intacte, menţiunea
„ANULAT” se aplică o singură dată
pe pachetul respectiv.

� Buletinele de vot la care ştampila cu
menţiunea „VOTAT” este aplicată pe
mai multe patrulatere sau în afara
acestora.

� Buletinul de vot anulat de către
preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare şi reţinut de acesta, în cazul
în care alegătorul solicită un nou buletin
de vot dacă a aplicat greşit ştampila
cu menţiunea „VOTAT”, dar nu a
introdus buletinul în urnă.
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

Buletinele de vot pe care nu a fost aplicată 
ştampila de control a secţiei de votare.

NOTĂ: ŞTAMPILA DE CONTROL SE APLICĂ PE ULTIMA 
PAGINĂ A BULETINULUI DE VOT.

IMPORTANT: 

BULETINE DE VOT NULE sunt:

Buletinele de vot  pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT” 
a fost aplicată în exteriorul patrulaterelor.
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Buletinele de vot de alt model decât cel legal aprobat.

Buletinele de vot  pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT” 
atinge două sau mai multe patrulatere.
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

Buletinele de vot  pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT” a fost aplicată
în două sau mai multe patrulatere, chiar dacă unele ştampile au fost tăiate,

anulate de alegător.

Buletinele de vot  pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT” 
a fost aplicată în două sau mai multe patrulatere, iar pe buletinul de vot 

sunt înscrise diverse menţiuni ale alegătorului 
(votul este considerat nul indiferent de menţiunile înscrise 

pe buletinul de vot).
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Buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila cu mențiunea „VOTAT”
în vreun patrulater.

Buletinele de vot pe care ştampila cu menţiunea „VOTAT” 
are alt model decât cel legal acceptat.
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

Cele pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul
unui singur patrulater.

Voturi valabil exprimate sunt:
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Cele pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul
unui patrulater, dar pe buletinul de vot sunt înscrise diverse mențiuni ale

alegătorului (votul este considerat valabil indiferent de mențiunile înscrise
pe buletin).

Cele pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” depășește limitele
patrulaterului, dar opțiunea alegătorului este evidentă.
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

Cele pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul
unui patrulater, dar pe buletinul de vot alegătorul a mai aplicat una sau mai

multe ștampile fără să atingă vreun alt patrulater.
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MODALITATEA DE COMPLETARE A 
PROCESELOR-VERBALE DE CONSEMNARE ŞI
CENTRALIZARE A REZULTATELOR VOTĂRII

PENTRU ALEGEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
DIN ANUL 20145

5 Modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru alegerea Preşedintelui
României  utilizat mai jos ca exemplu este cel din anexa nr. 1B din Hotărârea Guvernului României
nr. 711/2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a
rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014.

ANEXA 1B

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

ATENȚIE! La pct. a trebuie să consemnați numărul total al alegătorilor
înscriși în copia de pe lista electorală permanentă existentă la secția de
votare [pct. a) >/= pct. b1].

Pentru a nu avea greșeli la consemnarea numărului total al alegătorilor care
s-au prezentat la urne, trebuie să numărați și să consemnați cu atenție la
punctele b.1, b.2 și b.3 și apoi să calculați suma acestora (pct. b. = pct. b1 +
pct. b2 + pct. b3).

Trebuie să fiți atenți la numărarea semnăturilor alegătorilor din copia de pe
lista electorală permanentă care s-au prezentat la urne.

Trebuie să fiți atenți la numărarea semnăturilor alegătorilor care și-au
exercitat dreptul de vot la altă secție de votare decât cea de domiciliu sau
care au fost omiși din copia de pe lista electorală permanentă și care au fost
înscriși în tabelul electoral aferent.

Trebuie să fiți atenți la numărarea semnăturilor alegătorilor care și-au
exercitat dreptul de vot prin intermediul urnei speciale și au fost înscriși în
tabelul electoral aferent.

Trebuie acordată o atenţie deosebită în completarea numărului de
voturi valabil exprimate (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la
pct. g).

La pct. d) se completează numărul voturilor nule. 

La pct. e) se completează numărul buletinelor de vot primite. 

La pct. f) se completează numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi
anulate.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

Trebuie acordată o atenţie deosebită la numărarea și completarea
numărului de voturi valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat.10
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11

12
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

La pct. h. se expun, pe scurt, întâmpinările formulate şi modul de
soluţionare a acestora, precum şi contestaţiile înaintate biroului electoral
judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti. 

11

La pct. i. trebuie consemnate următoarele:
– Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării: dacă sunt intacte sau

dacă au fost distruse.
– numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” la începerea votării. 

IMPORTANT: Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează. 

12
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13

14
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

La pct. j. trebuie consemnate următoarele:
a) Numărul buletinelor de vot găsite în urnă dacă diferă de numărul
alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor din
copiile de pe listele electorale permanente şi tabelele electorale.
b) Numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor
de vot neîntrebuinţate şi anulate dacă diferă de numărul total de buletine
de vot primite.
c) Alte incidente.

13

IMPORTANT: Procesul-verbal trebuie semnat de preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare, de locţiitorul său şi de ceilalţi membri ai
biroului electoral al secţiei de votare şi trebuie să poarte ştampila de
control a biroului electoral al secţiei de votare. 

DE REŢINUT: Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al
secţiei de votare nu influenţează valabilitatea procesului-verbal. Dacă
există o asemenea situaţie, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
trebuie să menţioneze motivele care au împiedicat semnarea.

14
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� După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, veţi încheia un
proces-verbal privind consemnarea rezultatelor votării, în
3 exemplare. [art. 49 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare]

� Atenţie! Verificaţi, pe o ciornă, de mai multe ori, datele pe care
trebuie să le înscrieţi în procesul-verbal utilizând cheile de control.
În cazul în care se constată neconcordanţe între datele conţinute de un
proces-verbal primit de la un birou electoral al unei secţii de votare,
biroul electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti
trebuie să solicite preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare
respectiv să efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate
valabile numai dacă au fost atestate prin semnătură şi prin aplicarea
ştampilei de control a secţiei de votare. [art. 49 alin. (7) din Legea
nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

EXEMPLE DE GREȘELI ÎN PROCESELE-VERBALE:

Lipsa semnăturii președintelui biroului electoral al secției de
votare și a ștampilei de control a biroului electoral al secției
de votare
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Lipsa ștampilei de control a biroului electoral al secției de
votare
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

Câmpuri necompletate în procesul-verbal la pct. a și pct. b.1
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Lipsa mențiunii privind numărul ștampilelor cu mențiunea
„VOTAT” la începerea votării și a stării sigiliilor
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

Modificări realizate la pct. a fără să fie însoţite de semnătura
preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi ştampila
de control a secţiei de votare
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Modificări realizate la pct. c şi la pct. f fără să fie însoţite
fiecare de semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei
de votare şi ştampila de control a secţiei de votare
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ COMPLETAREA
PROCESELOR-VERBALE DE CONSEMNARE A

REZULTATELOR VOTĂRII

După completarea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor
votării trebuie să efectuaţi următoarele operaţiuni: [art. 24 alin. (5),
lit. a) – b), art. 49 alin. (2) – (5) Legea nr. 370/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare]

Realizat

să semnaţi împreună cu ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei
de votare procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării pentru
alegerea Preşedintelui României din anul 2014 şi să aplicaţi ştampila
de control a biroului electoral al secţiei de votare;

�

să menţionaţi motivele care au împiedicat semnarea proceselor-
verbale de către unii dintre membrii biroului electoral al secţiei de
votare, dacă este cazul;

�

să afişaţi la loc vizibil la sediul biroului electoral al secţiei de votare
un exemplar al procesului-verbal;

�

să eliberaţi membrilor biroului electoral al secţiei de votare, la cerere,
o copie de pe procesul-verbal, certificată de către toţi cei care au semnat
originalul;

�

să alcătuiţi şi, ulterior, să sigilaţi şi să ştampilaţi un dosar care să
cuprindă:

�

� două exemplare ale procesului-verbal de consemnare a rezultatelor
votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014;

�

� toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului
electoral al secţiei de votare;

�

� buletinele de vot nule şi cele contestate; �

să alcătuiţi un dosar distinct care să cuprindă: �

� copia de pe lista electorală permanentă utilizată în cadrul secţiei
de votare;

�

� tabelele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare; �

� declaraţiile pe propria răspundere pe care le completează cetăţenii
care îşi exercită dreptul de vot la altă secţie de votare decât cea la
care sunt arondaţi conform domiciliului;

�

� un exemplar al Situaţiei privind prezenţa la vot; �
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IMPORTANT: 
1. Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare

pe procesele-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării
pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 nu influenţează
valabilitatea acestora. Va trebui să menţionaţi motivele care au
împiedicat semnarea.

2. În cazul în care se constată neconcordanţe între datele conţinute de un
proces-verbal primit de la un birou electoral al unei secţii de votare, biroul
electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti o să vă
solicite să efectuaţi corecturile necesare pe care să le atestaţi prin
semnătură şi prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare. 

3. Birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din
străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează
activitatea la data validării rezultatului alegerilor pentru preşedintele ales.
[art. 26, art. 49 alin. (2) şi (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare]

să înaintaţi ambele dosare în cel mult 24 de ore de la încheierea
votării, însoţit de pază înarmată şi, la cerere, de ceilalţi membri ai
biroului electoral al secţiei de votare unde v-aţi desfăşurat activitatea,
către biroul electoral judeţean sau, după caz, către biroul electoral al
sectorului municipiului Bucureşti;

�

să predaţi, pe bază de proces-verbal, reprezentantului judecătoriei
în a cărei rază teritorială este sediul biroului electoral al secţiei de votare
şi care se află la sediul biroului electoral judeţean sau, după caz, la
sediul biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti buletinele
de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi pe cele anulate;

�

să predați, pe bază de proces-verbal, biroului electoral judeţean sau
biroului electoral al sectorului Municipiului Bucureşti, următoarele
materiale electorale, care vor fi sigilate, în vederea reutilizării în
eventualitatea organizării unui al doilea tur de scrutin:

�

� ştampilele cu menţiunea „VOTAT”; �

� ştampila de control a secţiei de votare; �

� tuşierele; �

� timbrele autocolante nefolosite; �

� formularele de tabel electoral şi declarațiile pe propria răspundere
neutilizate.

�
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AL DOILEA TUR DE SCRUTIN

Al doilea tur de scrutin se organizează în cazul în care niciunul dintre
candidaţi nu a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea voturilor alegătorilor
înscrişi în listele electorale permanente. 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. Este declarat ales candidatul care a
obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

Al doilea tur de scrutin are loc 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.

Persoanele care dobândesc dreptul de vot între primul și al doilea tur de
scrutin pentru Președintele României din anul 2014, inclusiv în ziua alegerilor,
vor fi înscrise în copiile de pe listele electorale permanente și își vor exercita
dreptul de vot pentru alegerea Președintelui României, în condițiile legii.
[art. 1 alin. (2) din Decizia Biroului Electoral Central nr. 37/D din 28.09.2014 privind
unele măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii birourilor electorale ale secţiilor
de votare şi a operaţiunilor pentru alegerea Preşedintelui României]

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. [art. 1 alin. (4), art. 54 alin. (1) şi (5) din
Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]

Data desfășurării celui de-al doilea tur de scrutin este 16 noiembrie 2014.
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6 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 15 iulie 2010, la nivelul comunei,
al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, unde este înfiinţată
poliţia comunitară conform prevederilor Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se reorganizează
ca structură de poliţie locală, potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 155/2010.

7 Art. 39: „(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, în acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării instituţiei pentru
care lucrează, în zona de protecţie a secţiei de votare prevăzută la art. 43 alin. (6), fără a avea acces
în interiorul localului secţiei de votare.

CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI

CONSTITUIE CONTRAVENŢII URMĂTOARELE FAPTE: [extras din art. 55
şi art. 56 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările ulterioare]

Contravenţie
Sancţiunea
(amenda)

Cine constată şi
aplică sancțiunea

a) înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător
în mai multe liste electorale permanente,
înscrierea în listele electorale sau tabelele
electorale a unor persoane fictive ori care
nu au drept de vot

de la 4.500 lei
la 10.000 lei

– împuterniciţii preşe  -
dintelui Autorităţii
Electorale
Permanente

i) neluarea de către organizatori a măsurilor
necesare desfăşurării normale a adunărilor
electorale, precum şi distribuirea şi
consumarea de băuturi alcoolice în timpul
acestor adunări

de la 4.500 lei
la 10.000 lei

– ofiţerii, agenţii şi
subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române, Po -
li ţiei de Frontieră
Ro mâ ne şi Jandar -
me riei Române,
precum și polițiștii
comunitari6

j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea,
acoperirea prin scriere sau în orice mod a
listelor electorale permanente, a copiilor de
pe acestea sau a tabelelor electorale

de la 1.000 lei
la 2.500 lei

– preşedintele biro u lui
electoral judeţean,
biroului elec toral al
sectorului munici -
piului București sau
al biroului electoral
pentru secţiile de
votare din străinătate

k) nerespectarea dispoziţiilor art.  39
alin. (4)7

de la 1.000 lei
la 2.500 lei

– ofiţerii, agenţii şi
subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române,
Poli ţiei de Frontieră
Ro mâne şi Jandar -
me riei Române,



57

Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

precum și polițiștii
comunitari

l) afişarea listelor electorale permanente, a
copiilor de pe acestea sau a tabelelor
electorale; distrugerea, deteriorarea,
murdărirea, acoperirea prin scriere sau în
orice mod a platformelor-program afişate
sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de
propagandă electorală tipărite

de la 1.000 lei
la 2.500 lei

– ofiţerii, agenţii şi
sub ofiţerii din cadrul
Po liţiei Române,
Poli ţiei de Frontieră
Ro mâne şi Jandar -
meriei Române,
precum și polițiștii
comunitari

m) nerespectarea deci zi ilor şi hotărârilor
birou ri lor electorale; nerespec tarea
hotărârilor şi instruc ţiu nilor Autorităţii
Electorale Permanente; nerespectarea
hotărârilor Curții Consti tuționale

de la 1.000 lei
la 2.500 lei 

– împuterniciţii pre şe -
din telui Autori tă ţii
Electo rale Per ma -
nen te, în cazul în
care fapta este să -
vârşită de autorităţi
ale administraţiei
publi ce centrale sau
locale

– preşedintele biro -
u lui electoral, în
cazul în care fapta
este săvâr şită de
către membrii
biroului electoral

– preşedintele birou -
lui electoral ierar hic
superior, în ca zul
săvârşirii faptei de
către preşedinţii
biro u rilor electorale
ierarhic inferioare

–  poliţiştii, în cazul
în care fapta este
săvâr şită de alte
persoane fizice sau
juridice

n) tipărirea fără drept de buletine de vot, în
vederea utilizării acestora în ziua alegerii

de la 4.500 lei
la 10.000 lei

– ofiţerii, agenţii şi
sub  ofiţerii din ca drul
Poliţiei Româ ne,
Poliţiei de Fron  tieră
Române şi Jandar -
me riei Române, pre -
cum și polițiștii
comu nitari
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– preşedintele biro -
ului electoral, în
cazul săvârşirii
contravenţiilor de
către membrii
aces tuia

– preşedintele birou -
lui electoral ierar hic
superior, în cazul
săvârşirii contra ven -
ţiilor de către preşe  -
dinţii birourilor elec -
torale ierarhic infe -
rioare sau de către
locţiitorii acestora

o) 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

de la 1.000 lei
la 2.500 lei

– ofiţerii, agenţii şi
subofiţerii din ca drul
Poliţiei Româ ne,
Poliţiei de Fron tieră
Române şi Jandar -
meriei Române,
precum și polițiștii
comunitari

p) refuzul de a primi şi înregistra o întâm -
pinare, contestaţie sau orice altă cerere,
formulată în scris

de la 1.000 lei
la 2.500 lei

– preşedintele birou -
lui electoral jude -
ţean, biroului elec -
toral al sectorului
municipiului Bucu -
rești sau al biroului
electoral pentru sec -
ţiile de votare din
străinătate

q) refuzul de a se conforma dispoziţiilor
preşedintelui biroului electoral al secţiei de
votare cu privire la asigurarea ordinii în
localul de vot şi în împrejurimi

de la 1.500 lei
la 4.500 lei

– ofiţerii, agenţii şi
subofiţerii din ca drul
Poliţiei Româ ne,
Poliţiei de Fron -
tieră Române şi Jan -
darmeriei Române,
precum și polițiștii
comunitari

r) înmânarea buletinului de vot unui
alegător care nu prezintă actul de identitate
ori care refuză să semneze în lista 

de la 4.500 lei
la 10.000 lei

– ofiţerii, agenţii şi
subofiţerii din ca drul
Poliţiei Româ ne, 
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8 Art. 44: „(8) Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este
interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor
ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului
electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

electorală sau tabelul electoral în care este
înscris pentru primirea buletinului de vot
şi a ştampilei cu menţiunea “VOTAT”;

Poliţiei de Fron tieră
Române şi Jandar -
me riei Române,
precum și polițiștii
comunitari

r1) nerespectarea dispoziţiilor art. 44
alin. (8)8 privind prezenţa altor persoane în
cabina de vot;

de la 4.500 lei
la 10.000 lei 

– ofiţerii, agenţii şi
subofiţerii din ca drul
Poliţiei Româ ne,
Poliţiei de Frontieră
Române şi Jandar -
me riei Române,
precum și polițiștii
comunitari

s) neaplicarea pe actul de identitate a
ştampilei cu menţiunea “VOTAT” sau a
timbrului autocolant, după caz, precum şi
reţinerea actului de identitate, fără motive
întemeiate, de către membrii biroului
electoral al secţiei de votare

de la 4.500 lei
la 10.000 lei

– preşedintele birou -
lui electoral, în
cazul săvârşirii
con travenţiilor de
către membrii
acestuia

– preşedintele birou -
lui electoral ierar -
hic superior,  în
ca zul  săvârşir i i
contravenţiilor de
către preşedinţii
birourilor electo -
rale ierarhic infe -
rioare sau de către
locţiitorii acestora

ş) nerespectarea dispoziţiilor art. 48
alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare
a opţiunii exprimate pe buletinul de vot;
întocmirea de către birourile electorale ale
secţiilor de votare a proceselor-verbale,
cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr.
370/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare

de la 1.000 lei
la 2.500 lei

– preşedintele birou -
lui electoral jude -
ţean, biroului elec -
toral al sectorului
munici piului Bucu -
rești sau al biroului
electoral pentru
secţiile de votare din
străinătate  
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t) continuarea propa gan dei electorale după
înche ierea acesteia, precum şi sfătuirea în
ziua votării a alegătorilor la sediul sec -
ţiilor de votare să voteze sau să nu voteze
un anumit candidat

de la 1.500 lei
la 4.500 lei

– ofiţerii, agenţii şi
subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române,
Poliţiei de Frontieră
Române şi Jandar -
me riei Române,
precum și polițiștii
comunitari 

ţ) purtarea pe durata votării de către
membrii birourilor electorale ale secţiilor
de votare, persoanele însărcinate cu paza,
persoanele acreditate sau de către
operatorii de sondaj ai institutelor de
sondare a opiniei publice sau ai societăţilor
comerciale  or i  a i  organizaţ i i lor
neguvernamentale de ecusoane, insigne
ori alte însemne de propagandă electorală

de la 1.000 lei
la 2.500 lei

– preşedintele bir o -
u lui electoral, în
cazul săvârşirii
contravenţiilor de
către membrii
acestuia

– preşedintele birou -
lui electoral ierar hic
superior, în cazul să -
vârşirii contraven -
ţiilor de către preşe  -
dinţii birourilor elec -
torale ierarhic infe -
rioare sau de către
locţiitorii acestora

u) încălcarea de către membrii birourilor
electorale a obligaţiei de a participa la
activitatea acestor birouri

de la 1.000 lei
la 2.500 lei

– preşedintele biro -
ului electoral, în
cazul săvârşirii
contravenţiilor de
către membrii
acestuia

– preşedintele birou -
lui electoral ierar hic
superior, în cazul
săvârşirii fap tei de
către preşe dinţii
birourilor elec torale
ierarhic inferioare
sau de că tre locţiito -
rii acestora

v) refuzul preşedintelui biroului electoral
sau al locţiitorului acestuia de a elibera
o copie certificată de pe procesul-verbal
persoane lor  îndrep tă ţ i t e  po t r iv i t

de la 1.000 lei
la 2.500 lei

– preşedintele biro -
ului electoral, în
cazul săvârşirii
contravenţiilor de 
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9 Art. 47: „(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) Pot fi acreditaţi ca
observatori interni reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale care au în obiectul de activitate
apărarea democraţiei şi a drepturilor omului sau observarea alegerilor, care sunt legal constituite
cu cel puţin 6 luni înainte de data alegerilor. Persoanele desemnate de aceste organizaţii ca
observatori interni nu pot avea apartenenţă politică. (4) Pot fi acreditate ca reprezentanţi interni
ai mass-mediei persoanele desemnate în scris în acest sens de către conducerea instituţiilor
mass-media. Persoanele desemnate de aceste instituţii ca reprezentanţi interni nu pot avea
apartenenţă politică. (5) Acreditarea observatorilor interni şi a reprezentanţilor interni ai mass-mediei
se face de către birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, 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, făcută cu cel puţin 5 zile înaintea
datei alegerilor. (6) 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. (9) 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, având
numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei
neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de
acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care
a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de
votare. (10) 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. (11) Contestaţiile privind acreditarea sau respingerea
solicitării de acreditare de către biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului
municipiului Bucureşti sau de către biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate se
depun, în cel mult două zile de la afişarea deciziei, la tribunalul în a cărui rază teritorială
funcţionează biroul electoral şi se soluţionează de acesta în cel mult două zile de la înregistrare.
Hotărârea este definitivă. (12) Contestaţiile privind respingerea de către Autoritatea Electorală
Permanentă a solicitării de eliberare a adeverinţelor prevăzute la alin. (7) şi (8) se depun în cel
mult două zile de la comunicarea răspunsului la Curtea de Apel Bucureşti şi se soluţionează de
aceasta în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă.”

Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

prevederi lor  Legi i  nr.  370/2004,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare

către membrii
acestuia

– preşedintele birou -
lui electoral ierar hic
superior, în cazul
săvârşirii faptei de
către preşedinţii
birourilor electorale
ierarhic inferioare
sau de către locţii to -
rii acestora

w) încălcarea condiţiilor de acreditare de
către persoanele acreditate potrivit art. 479

de la 1.500 lei
la 4.500 lei

– ofiţerii, agenţii şi
subofiţerii din ca drul 
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10 Art. 43: „(4) La plecare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sigilează
intrarea în localul de vot prin aplicarea ştampilei de control pe o bandă de hârtie. Este interzisă
părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ştampile cu menţiunea „VOTAT”, buletine de
vot sau liste electorale.”

11 Art. 48: „(1) c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente;
este interzis, cu excepţia prevăzută la art. 44 alin. (6), sub sancţiunea legii, ca pe aceste documente
să existe ştersături, modificări sau completări; rezultatul numărării se va înscrie la pct. a) din
procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1).”

şi operatorii de sondaj ai institutelor de
sondare a opiniei publice, ai societăţilor
comer ciale ori ai organizaţiilor neguver na -
mentale care au fost acreditate de Biroul
Electoral Central prin decizie

Poliţiei Române,
Poliţiei de Frontieră
Române şi Jandar -
meriei Române,
precum și polițiștii
comunitari

aa) nerespectarea dispoziţiilor art. 43 alin.
(12) privind comercializarea şi consumul
băuturilor alcoolice potrivit căruia „în ziua
votării, între orele 7,00–21,00 sunt
interzise comercializarea şi consumul
băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie
al secţiei de votare prevăzut la alin. (6) (în
curtea localului secției de votare, în
intrările în curte, în jurul localului de vot,
precum şi pe străzi şi în pieţe publice,
până la o distanţă de 500 m.)”

de la 1.500 lei
la 4.500 lei

– ofiţerii, agenţii şi
subofiţerii din cadrul
Poliţiei Române,
Poliţiei de Frontieră
Române şi Jandar me -
riei Române, pre cum
și polițiștii comu nitari

ab) nerespectarea dispozițiilor art. 43 alin.
(4)10

de la 1.000
lei la 2.500 lei

– preşedintele birou -
lui electoral jude -
ţean, biroului elec -
toral al sectorului
municipiului Bucu -
rești sau al biroului
electoral pentru
secţiile de votare din
străinătate

ac) nerespectarea dispozițiilor art. 48 alin.
(1) lit. c)11

de la 1.000 lei
la 2.500 lei

– preşedintele birou -
lui electoral jude -
ţean, biroului elec-
toral al sectorului
municipiului Bucu -
rești sau al biroului
electoral pentru
secţiile de votare din
străinătate
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Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

„BUNURILE DESTINATE SAU FOLOSITE LA SĂVÂRŞIREA
CONTRAVENŢIILOR ORI REZULTATE DIN COMITEREA ACESTORA SE
CONFISCĂ.” (art. 64 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările ulterioare)

POTRIVIT TITLULUI IX DIN LEGEA  NR. 286/2009 PRIVIND CODUL
PENAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,
CONSTITUIE INFRACŢIUNI ELECTORALE URMĂTOARELE FAPTE
(extras din lege):

ART. 385
Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de

a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte

cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 386
Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul deter -

minării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori
un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu
valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.

ART. 387
Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul

un alegător
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea

exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător

sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.
[...]
ART. 389
Violarea confidenţialităţii votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu

amendă.
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(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei
de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi
interzicerea exercitării unor drepturi.

ART. 390
Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării,

se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea
exercitării unor drepturi.

(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului
electoral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane
sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de
la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

ART. 391
Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale

se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista
electorală permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor persoane
care nu figurează în această listă.

(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care
alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare
sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte
cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii
sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar
stabilirii rezultatelor alegerilor.

[...]
ART. 393
Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387 – 391 se pedepseşte.
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Adaptat după anexa 3 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2008
privind  condițiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secțiilor de votare
pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului

ANEXA NR. 1
EXEMPLIFICAREA MODULUI DE AMENAJARE 

A SECȚIEI DE VOTARE 
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