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- ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE - 
Hotărârea BEC nr. 1H/07.03.2019 

 
 
 

 Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.  

 Biroul electoral al secţiei de votare este alcătuit dintr-un preşedinte, un 
locţiitor al acestuia, precum şi din 7 reprezentanţi ai partidelor politice, 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice 
sau electorale dintre acestea care participă la alegeri.  

 Biroul electoral al secţiei de votare nu poate funcţiona cu mai puţin de 5 
membri (art. 29 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare). Prin membri ai 
birourilor electorale se înţelege şi preşedinţii şi locţiitorii acestora. 

 Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al 
patrulea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale ale secțiilor de 
votare. (se aplică prevederile ultimei teze a art. 29 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare) 

 Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multor birouri 
electorale. 

 În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o 
funcţie ce implică autoritatea de stat.  



- ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE - 
Hotărârea BEC nr. 1H/07.03.2019 

 
 
 

 Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral 
este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea civilă, 
contravenţională sau penală, după caz. 
 

 Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii 
partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea se face de 
preşedintele biroului electoral judeţean. (art. 29 alin. (11) din Legea nr. 33/2007 republicată, cu 

modificările ulterioare) 

 
 Prin intermediul primarilor, VEŢI PRIMI CÂTE O COPIE CERTIFICATĂ A 

PROCESELOR-VERBALE DE COMPLETARE. Procesele-verbale întocmite cu 
prilejul constituirii şi completării birourilor electorale atestă calitatea de 
membru al biroului electoral. 



 
 
 

 Reprezentanţii partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice sau electorale în birourile 
electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor 
prevăzute de Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare. 
 

 Reprezentanţii partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice sau electorale 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 de referinţă. 
 

 Biroul electoral al secției de votare lucrează legal în prezenţa majorităţii 
membrilor care îl compun şi adoptă decizii și măsuri cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este 
hotărâtor. 

- ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE - 
Hotărârea BEC nr. 1H/07.03.2019 



 
 
 

Membrii biroului electoral al secţiei de votare efectuează, sub coordonarea 
dumneavoastră, operaţiunile necesare pentru exercitarea dreptului de vot de 
către alegătorii care se prezintă la urne, precum şi pentru consemnarea şi 
centralizarea rezultatelor votării. 
 

 ATENȚIE! 

 Președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare care nu se prezintă la 
secția de votare la orele stabilite de lege sunt înlocuiți de îndată. (art. 8 alin. (3) din 

Ordonanța de urgență nr. 6/2019) 

 Încălcarea de către membrii biroului electoral a obligaţiei de a participa la 
activitatea biroului constituie CONTRAVENȚIE, se sancţionează cu amendă și 
atrage înlocuirea. 

 Birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea la data 
stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central, după predarea către 
birourile electorale ierarhic superioare a proceselor-verbale de consemnare 
şi centralizare a rezultatelor votării, pe care le-au întocmit, cu condiţia 
confirmării lipsei oricăror erori sau neconcordanţe în acestea. (Hotărârea BEC nr. 

1H/07.03.2019) 

- ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE - 



 În preziua alegerilor, de la ora 18.00 trebuie să fiți prezent la sediul secţiei de 
votare împreună cu locţiitorul, membrii biroului electoral al secţiei de votare 
şi operatorul de calculator. (art. 45 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 republicată, cu modificările 

ulterioare) 

 Birourile electorale ale secțiilor de votare vor asigura, între orele 18.00 și 
20.00, prezența la sediul secției de votare, pentru a putea primi cererile de 
deplasare a urnei speciale. (Decizie BEC nr. 56/2019, republicată) 

În calitate de președinte al biroului electoral al secției de votare TREBUIE: 

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

 un exemplar al listei electorale permanente aferentă Alegerilor pentru Parlamentul 
European; 

 un exemplar al listei electorale permanente aferentă Referendumului naţional; 

ATENȚIE: Asigurați-vă că listele electorale primite sunt corespunzătoare secției 
de votare în care vă desfășurați activitatea și cuprind toate elementele 
prevăzute de lege. 

- OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR - Sâmbătă, 25 mai 2019 – 
- 18.00 – 20.00 



 două copii de pe lista electorală specială (Alegeri pentru Parlamentul European); 
 formularele listei electorale suplimentare pentru Parlamentul European; 
 formularele listei electorale suplimentare pentru Referendumul național; 
 formularele extraselor de pe lista electorală suplimentară pentru Parlamentul 

European; 
 formularele extraselor de pe lista electorală suplimentară pentru Referendumul 

național; 
 buletinele de vot pentru fiecare tip de scrutin/întrebare referendum: Parlamentul 

European (pachete sigilate de câte 200 de bucăţi), Întrebarea 1 (pachete sigilate de câte 800 de bucăţi), 

Întrebarea 2 (pachete sigilate de câte 800 de bucăţi); 

 ştampila de control a secției de votare; 
 ştampilele cu menţiunea „VOTAT”; 
 formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor 

votării pentru fiecare tip de scrutin / întrebare referendum; 
 trei buletine de vot anulate, după caz, de către preşedintele biroului electoral 

judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, (câte unul pentru fiecare tip de 
scrutin / întrebare referendum); 

 timbre autocolante; 
 tuş, tuşiere; 
 alte tipizate, papetărie (ex. Dosare, plicuri, coli de hârtie, pix, lipici, sfoară). 

- OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR - Sâmbătă, 25 mai 2019 - 



 să vă asigurați că localul secției de votare posedă un număr suficient de: 

 urne de vot: trei urne de vot, câte una pentru fiecare tip de buletin de vot (Decizia 

BEC nr. 72D/2019); 

 cabine de vot; 
 o urnă specială de vot: în aceasta vor fi introduse atât buletinul de vot de la 

alegerile pentru Parlamentul European, cât și buletinele de vot de la 
referendum, urmând a fi separate după deschiderea urnelor - (Decizia BEC nr. 72/2019).  

 Cabinele şi urnele de vot trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se află 
biroul electoral al secţiei de votare şi în raza mijloacelor de înregistrare audio-
video. Veți lua măsuri pentru inscripţionarea vizibilă corespunzătoare a urnelor. 
(Decizia BEC nr. 72/2019) 

 să afișați într-un loc vizibil, la sediul secției de votare, buletinele de vot, vizate şi 
anulate, după caz, de preşedintele biroului electoral judeţean; 

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

- OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR, Sâmbătă, 25 mai 2019 - 



 să asigurați, cu sprijinul primarului îndepărtarea materialelor de propagandă 
electorală de orice tip din şi de pe sediile secţiilor de votare; 

 După data încheierii campaniei electorale, este obligatorie numai îndepărtarea 
materialelor electorale de orice tip din și de pe clădirea sediului secției de 
votare. 

 Îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe 
clădirea sediului secției de votare se dispune de dumneavoastră și se realizează 
prin persoanele desemnate de primar în acest scop. 

 să luați toate măsurile de ordine în localul de vot şi în jurul acestuia; 

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

 la plecare, să sigilați toate căile de acces (uși și ferestre) în localul de vot cu 
benzi de hârtie, pe care ați aplicat în prealabil ştampila de control (înainte de a 
sigila ușile și ferestrele, aplicați ștampila de control pe benzile de hârtie și apoi 
lăsați ștampila de control în localul de vot) pe care apoi le semnați.  

 ATENŢIE: Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, 
ştampile cu menţiunea "VOTAT", buletine de vot sau liste electorale. 

- OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR, Sâmbătă, 25 mai 2019 - 
Decizia BEC nr. 55/D/2019 



- PERSOANELE CARE POT ASISTA LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE - 
Art. 73 din din Legea nr. 33/2007, Decizia BEC nr. 14D/29.03.2019, Hotărârea AEP nr. 9/2019 

 Începând cu ora 06:00 a zilei de 26 mai 2019, la toate operaţiunile 
efectuate de biroul electoral al secţiei de votare POT ASISTA, în afara 
membrilor acestuia, a operatorului de calculator şi a persoanelor 
însărcinate cu menţinerea ordinii, candidaţii și persoanele acreditate. 

 Personalul centrelor de intervenţie operativă şi informaticienii au drept de 
acces în localul secţiei de votare pentru remedierea deranjamentelor 
sistemelor informatice şi de comunicaţii utilizate în procesul electoral. (art. 7 

alin. (2) din OUG nr. 6/2019) 

 
 Prin PERSOANE ACREDITATE se înţelege: 

1. OBSERVATORII INTERNI ŞI EXTERNI; 

2. REPREZENTANŢII INTERNI ŞI EXTERNI AI MASS-MEDIEI; 

3. DELEGAŢII PARTIDELOR POLITICE, AI ORGANIZAŢIILOR CETĂŢENILOR 
APARŢINÂND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE, AI ALIANŢELOR POLITICE SAU 
ELECTORALE dintre acestea care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în 
birourile electorale. 



 Acreditarea observatorilor interni şi a reprezentanţilor interni ai mass-
mediei se face de către birourile electorale judeţene, pentru toate 
secţiile de votare din raza de competenţă a acestora. 

 Acreditarea observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-
mediei se face de Autoritatea Electorală Permanentă, pentru toate 
birourile electorale. 

 Acreditarea delegaţilor partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice sau electorale 
dintre acestea care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în birourile 
electorale se face de către birourile electorale judeţene. 

 Observatorii și reprezentanții mass-mediei acreditați să observe 
desfășurarea votării la alegerile pentru membrii din România în 
Parlamentul European, au dreptul să observe și operațiunile 
specifice referendumului național (OUG nr. 29/2019). 

- PERSOANELE CARE POT ASISTA LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE - 
Art. 73 din din Legea nr. 33/2007, Decizia BEC nr. 14D/29.03.2019, Hotărârea AEP nr. 9/2019 



 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 proceselor-verbale 
de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă 
prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie.  

 Persoanele acreditate 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. 

 Persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în 
sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.  

- PERSOANELE CARE POT ASISTA LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE - 
Art. 73 din din Legea nr. 33/2007, Decizia BEC nr. 14D/29.03.2019, Hotărârea AEP nr. 9/2019 



- PERSOANELE CARE POT ASISTA LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE - 
Art. 37 din din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare 

 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 (500 m), fără a avea 
acces în interiorul localului secţiei de votare. 

ATENȚIE!  

 Refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de 
votare, cu excepţia cazurilor în care sunteți nevoit să limitați accesul 
persoanelor acreditate în localul secţiei de votare datorită mărimii acestuia,  
constituie CONTRAVENȚIE. 

 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, constituie CONTRAVENȚIE. 



- LISTELE ELECTORALE - 

În secția de votare veți utiliza următoarele tipuri de liste electorale: 

ALEGERI PENTRU  

PARLAMENTUL EUROPEAN 
REFERENDUM NAȚIONAL 

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

COPII DE PE LISTELE ELECTORALE SPECIALE  

(2 exemplare) 
           _______________ 

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ 

EXTRASUL DE PE LISTA ELECTORALĂ 

SUPLIMENTARĂ (urna specială) 

EXTRASUL DE PE LISTA ELECTORALĂ 

SUPLIMENTARĂ (urna specială) 



 
1. LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ – 1 exemplar original 
 
 Cuprinde alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa în România. 
 
 Se tipărește de către primari, în două exemplare, până cel mai târziu cu 3 

zile înaintea datei alegerilor, şi cuprind:  
 

 numele şi prenumele alegătorului;  
 codul numeric personal; 
 domiciliul sau reşedinţa, după caz; 
 seria şi numărul actului de identitate; 
 numărul circumscripţiei electorale; 
 numărul secţiei de votare; 
 o rubrică destinată semnăturii alegătorului. 

- LISTELE ELECTORALE - 
Alegeri pentru Parlamentul European 



- LISTELE ELECTORALE - 
Alegeri pentru Parlamentul European 



COPII DE PE LISTELE ELECTORALE SPECIALE (2 exemplare - originale) 

 
 Cuprind alegătorii comunitari din fiecare secţie de votare 

(cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele 
decât România, care au domiciliul sau reşedinţa în România). 
 

 Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru 
consultare (NU se afișează), iar celălalt este utilizat în ziua 
alegerilor . 

 
 

 ATENȚIE!  
Copiile de pe listele electorale speciale NU vor fi folosite în 
cadrul procedurii de votare pentru referendumul național. 

 

- LISTELE ELECTORALE - 
Alegeri pentru Parlamentul European 



- LISTELE ELECTORALE - 
Alegeri pentru Parlamentul European 



 
3. LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ 
 

Se întocmește pe durata votării pentru a consemna prezenţa la vot a 
următoarelor categorii de alegători: 
 

alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada cu actul de identitate că 
au domiciliul/reședința pe raza secţiei de votare respective, însă au fost 
omişi din lista electorală permanentă/specială a secţiei de votare 
respective; 

membrii biroului electoral al secţiei de votare, persoanele însărcinate 
cu menţinerea ordinii şi operatorii de calculator dacă aceştia nu sunt 
înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei de votare respective; 

- LISTELE ELECTORALE - 
Alegeri pentru Parlamentul European 



alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau municipiu 
decât cel de domiciliu/reședință.  

- alegătorii comunitari care în ziua de referinţă doresc să voteze la altă 
secţie de votare decât unde sunt înscrişi în copia de pe lista electorală 
specială votează numai dacă biroul electoral judeţean confirmă, la 
solicitarea telefonică a preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, 
că au fost înscrişi în listele electorale speciale; (art. 46 alin. (6) din Legea nr. 33/2007) 

- alegătorul resortisant (român) înscris în listele electorale ale altui stat 
membru al Uniunii Europene votează numai după ce dă o declaraţie 
potrivit căreia nu şi-a exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin în alt stat 
membru al Uniunii Europene; (art. 1 alin. (5) lit. c) din OUG nr. 6/2019) Formularul este 

disponibil pe site-ul Biroului Electoral Central pentru a putea fi descărcat de orice persoană interesată.  

 ATENȚIE: Declarația poate fi completată și semnată pe un formular descărcat și imprimat de alegător, 
poate fi descărcată și imprimată la sediul secției de votare, dacă există posibilitățile tehnice pentru aceasta, iar apoi 
pusă la dispoziție alegătorului pentru a fi completată și semnată sau poate fi redactată integral olograf de către 
alegător, pe o foaie de hârtie pusă la dispoziție de biroul electoral al secției de votare, păstrând elementele din 
model. (Decizie BEC nr. 62/2019) 

alegătorii care îşi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale 
(și NU sunt înscriși în lista electorală permanentă). 

- LISTELE ELECTORALE - 
Alegeri pentru Parlamentul European 



- LISTELE ELECTORALE - 
Alegeri pentru Parlamentul European 



- LISTELE ELECTORALE - 
Alegeri pentru Parlamentul European 



 

4. EXTRASUL DE PE LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ 
 

 Cuprinde alegătorii care îşi exercită dreptul de vot prin 
intermediul urnei speciale (alegătorii netransportabili din 
motive de boală sau invaliditate, persoanele reţinute, deţinute 
în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanelor 
care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar 
care nu şi-au pierdut drepturile electorale).  

 ATENȚIE: Persoanele înscrise în extrasul de pe lista 
electorală suplimentară trebuie să fie radiate din celelalte liste 
existente la secţie, DOAR după exercitarea dreptului de vot prin 
intermediul urnei speciale. 

 

- LISTELE ELECTORALE - 
Alegeri pentru Parlamentul European 



- LISTELE ELECTORALE - 
Alegeri pentru Parlamentul European 



- LISTELE ELECTORALE - 
Referendum național 

1. LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ – 1 exemplar original 

 

Se tipărește de către primari, cu caractere italice! 

Cuprinde cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul 
electoral, cu domiciliul sau reședința în România. [art.  17 

alin. (1) din Legea nr. 3/2000, art. 49 alin. (1) și (5) din Legea nr. 208/2015] 

 



2. LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ 

Se completează de către dumneavoastră, în ziua votării, cu următoarele categorii 
de alegători [art. 21 din Legea nr. 3/2000, art.51 alin. (2) din Legea nr. 208/2015]:  

 persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau reședința 
pe raza secţiei de votare respective, însă au fost omise din lista electorală 
permanentă a secției de votare; 

 persoanele care în ziua votării se află în altă localitate (municipiu, oraș, 
comună) decât cea în care sunt înscrise în lista electorală permanentă; 

 membrii biroului electoral al respectivei secții de votare care NU sunt înscriși 
în lista electorală permanentă a secției de votare respective; 

 persoanele însărcinate cu menținerea ordinii sau cu verificarea dispozitivului 
de menținere a ordinii în secția de votare care NU sunt înscriși în lista 
electorală permanentă a secției de votare respective; 

- LISTELE ELECTORALE - 
Referendum național 



- LISTELE ELECTORALE - 
Referendum național 



3. EXTRASUL DIN LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ 

Va fi folosit pentru alegătorii care votează prin 
intermediul urnei speciale – Decizia BEC nr. 56/2019, republicată.  

 

 ATENȚIE!  

În cadrul procedurii de votare pentru referendumul național va 
fi folosit extras de pe lista electorală suplimentară distinct de 
cel folosit pentru alegerea membrilor din România în 
Parlamentul European. 

- LISTELE ELECTORALE - 
Referendum național 



- LISTELE ELECTORALE - 
Referendum național 

 



- ȘTAMPILELE - 

În secția de votare veți utiliza următoarele tipuri ștampile: 

  ȘTAMPILA DE CONTROL a secției de votare; 

  5 ștampile cu mențiunea „VOTAT". 



- ȘTAMPILELE / TIMBRUL AUTOCOLANT - 



ATENȚIE! 

 

Alegătorii votează în aceleași secții de votare, în 
același interval de timp, cu aceleași ștampile cu 
mențiunea «VOTAT» pentru cele două tipuri de 
scrutin. 

Pe actul de identitate al alegătorului se aplică o singură 
dată ștampila cu mențiunea «VOTAT» și data 
scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant 
cu mențiunea «VOTAT» și data scrutinului. (OUG nr. 29/2019) 

- ȘTAMPILELE / TIMBRUL AUTOCOLANT - 



- BULETINELE DE VOT- 

În secția de votare veți utiliza următoarele tipuri de BULETINE DE VOT: 

 

 BULETINUL DE VOT pentru alegerea membrilor din România 
în Parlamentul European din anul 2019; 

 

 BULETINUL DE VOT NR. 1 Referendumul naţional - 
Interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de 
corupţie; 

 

 BULETINUL DE VOT NR. 2 Referendumul naţional - 
Interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanţelor de 
urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării 
judiciare corelată cu dreptul altor autorităţi constituţionale de 
a sesiza direct Curtea Constituţională cu privire la ordonanţe. 



- BULETINELE DE VOT - 
BULETINUL DE VOT pentru alegerea membrilor din românia în Parlamentul European 



- BULETINELE DE VOT- 
BULETINUL DE VOT NR. 1 Referendumul naţional 



- BULETINELE DE VOT - 
BULETINUL DE VOT NR. 2 Referendumul naţional 



- OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR, Duminică, 26 mai 2019 - 
Intervalul orar 0600 – 0700 

 
 
 

ORA 0600 - Vă întâlniți cu toți membrii biroului electoral, desigilați calea de acces şi 
pătrundeți în interiorul secției. De la acest moment, permiteți accesul în secție a 
persoanelor acreditate.  
 
În intervalul orar 0600 – 0700 trebuie să efectuați următoarele operațiuni, în 
ordinea de mai jos: 
 
 să verificați în prezenţa celorlalţi membri, a operatorului de calculator şi, după 

caz, a persoanelor acreditate : 
 Integritatea sigiliilor; 
 Cele trei urne fixe și urna specială; 
 Listele electorale; 
 Pachetele sigilate cu buletine de vot; 
 Ștampila de control, ștampilele cu mențiunea „VOTAT” (consemnați în 

procesul-verbal numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” primite); 
 Timbrele autocolante; 
 Tușierele, celelalte tipizate și materiale. 



 
 
 

 să închideți şi să sigilați toate urnele de vot prin aplicarea ștampilei de control a 
secției de votare, după ce vă asiguraţi că acestea sunt goale;  
 

 să asiguraţi aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui tip de 
buletin de vot, pe măsură ce deschideţi pachetele sigilate cu buletinele de vot; 
 

 să afişaţi la loc vizibil la sediul secţiei de votare ora la care începe - 0700, respectiv 
se încheie votarea - 2100; 
 

 să luați măsurile necesare pentru ca votarea să decurgă în bune condiţii, iar 
accesul alegătorilor în localul de vot să se efectueze în mod ordonat; 
 

 măsurile dispuse de dumneavoastră în calitate de preşedinte al biroului electoral 
al secţiei de votare se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la loc vizibil; 
 

 pentru menţinerea ordinii, aveți la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, 
asigurate de primar şi de prefect, împreună cu reprezentanţii Ministerului 
Afacerilor Interne. 
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- OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR, Duminică, 26 mai 2019 - 
Desfășurarea votării – Intervalul orar 0700 – 2100 

VOTAREA începe la ora 700 şi se încheie la ora 2100.  
 
 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, în afară de: 

 

 membrii biroului electoral al secţiei de votare;  

 operatorii de calculator; 

 persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii; 

 candidaţii, persoanele acreditate; 

 personalul tehnic desemnat să asigure remedierea deranjamentelor 
sistemelor informatice şi de comunicaţii utilizate în procesul electoral. 



 
 
 

 În sediul secţiei de votare şi pe o rază de cel puţin 500 de metri în jurul 
acesteia, acţiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise. 

 În ziua votării, între orele 7,00 - 21,00 sunt interzise comercializarea şi 
consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de 
votare.  

 

ATENȚIE! 
 Refuzul de a se conforma dispoziţiilor emise în condiţiile legii de 

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare cu privire la 
asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi constituie 
CONTRAVENȚIE. 

 Distribuirea materialelor de propagandă electorală în sediile secţiilor 
de votare constituie CONTRAVENȚIE. 
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Desfășurarea votării – Intervalul orar 0700 – 2100 

ALEGERI PENTRU 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
REFERENDUM NAȚIONAL 

Fiecare alegător are dreptul la UN SINGUR VOT. 

Fiecare alegător are dreptul la UN SINGUR VOT, 

PENTRU FIECARE ÎNTREBARE SUPUSĂ 

REFERENDUMULUI. 

CINE ALEGE: 

ALEGĂTOR ROMÂN (RESORTISANT) - orice cetăţean 

al României care are vârsta de 18 ani, împliniți până în 

ziua alegerilor inclusiv, cu domiciliul sau reşedinţa în 

ţară ori în străinătate 

ALEGĂTOR ROMÂN (RESORTISANT) - orice 

cetăţean al României care are vârsta de 18 ani, 

împliniți până în ziua alegerilor inclusiv, cu 

domiciliul sau reşedinţa în ţară ori în străinătate 

ALEGĂTOR STRĂIN (COMUNITAR) - orice cetăţean al 

unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât 

România, având domiciliul sau reşedinţa în România, 

în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, sub rezerva 

îndeplinirii cerinţelor legii 

NU 
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ALEGERI PENTRU 

PARLAMENTUL EUROPEAN 
REFERENDUM NAȚIONAL 

NU POT ALEGE: 

- 

ALEGĂTOR STRĂIN (COMUNITAR) - orice 

cetăţean al unui stat membru al Uniunii 

Europene, altul decât România, având domiciliul 

sau reşedinţa în România, în aceleaşi condiţii ca 

şi cetăţenii români, sub rezerva îndeplinirii 

cerinţelor legii 

Debilii sau alienaţii mintal puşi sub 

interdicţie 
Debilii sau alienaţii mintal puşi sub interdicţie 

Persoanele care, în ziua alegerilor, sunt 

condamnate prin hotărâre judecătorească 

definitivă la pierderea drepturilor 

electorale 

Persoanele care, în ziua alegerilor, sunt 

condamnate prin hotărâre judecătorească 

definitivă la pierderea drepturilor electorale 



 
 
 

 Alegătorii pot opta să își exercite dreptul de vot numai pentru 
un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine. 

 În cazul în care alegătorul care se prezintă la vot optează pentru participarea 
la un singur tip de scrutin, dumneavoastră sau membrul desemnat de către 
dumneavoastră veți bara, în prezența alegătorului, cu o linie orizontală, 
rubrica destinată semnăturii din lista electorală permanentă aferentă tipului 
de scrutin pentru care nu a optat. 

 În cazul în care alegătorul este dintre cei care trebuie înscriși în lista 
electorală suplimentară, acesta va fi înscris doar în lista suplimentară 
corespunzătoare tipului de scrutin pentru care a optat. 

 Pe actul de identitate al alegătorului se aplică o singură dată ștampila cu 
mențiunea «VOTAT» și data scrutinului sau, după caz, un singur timbru 
autocolant cu mențiunea «VOTAT» și data scrutinului, conform modelului 
aprobat pentru alegerile pentru Parlamentul European. 
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OUG nr. 29/2019, Decizia B.E.C. nr. 72/2019 



 
 
 

 Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare 
numărului cabinelor (nr. alegători = nr. cabine).  

 Alegătorul votează la una dintre următoarele secţii de votare: 

 
 în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are 

domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este 
arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, 
conform legii; 
 

 în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde 
îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din 
cadrul acesteia; 
 

 în cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei 
de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de 
votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare unde îşi 
desfăşoară activitatea. 
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- OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR, Duminică, 26 mai 2019 - 
Verificarea condiţiilor de exercitare a dreptului de vot 

 
 
 

 Alegătorii români (resortisanți) cu domiciliul în România, care în ziua 
votării se află în ţară îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare 
organizate în România, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, 
valabile în ziua votării (art. 6 alin. (2) din Legea nr. 33/2007): 

 

 cartea de identitate; 
 cartea de identitate provizorie; 
 buletinul de identitate; 
 paşaportul diplomatic; 
 paşaportul diplomatic electronic; 
 paşaportul de serviciu; 
 paşaportul de serviciu electronic; 
 carnetul de serviciu militar. 
 



 
 
 

 Alegătorii români (resortisanți) cu domiciliul în străinătate (CRDS) îşi pot 
exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, 
valabile în ziua votării (art. 6 alin. (3) din Legea nr. 33/2007): 

 

 paşaportul simplu; 
 paşaportul simplu electronic; 
 paşaportul simplu temporar. 

 
 
 Alegătorii străini (comunitari), cetățeni UE cu domiciliul/reședința în 

România (comunitari) îşi pot exercita dreptul de vot doar la alegerile pentru 
Parlamentul European, în baza oricărui document eliberat de statul membru 
al cărui cetăţean este titularul, altul decât România, şi care este considerat 
act de identitate în statul emitent, valabil în ziua votării. (art. 12 alin. (4) din Legea nr. 

33/2007) 
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 Alegătorul îşi va prezenta actul de identitate operatorului de calculator al 
biroului electoral al secţiei de votare. 

 Operatorul de calculator va scana actul de identitate sau va introduce în SIMPV 
datele personale ale alegătorului în cazul în care nu se poate folosi scanarea, 
pentru a verifica dacă cetățeanul își poate exercita dreptul de vot.  

 Dacă aplicația SIMPV nu semnalează niciun impediment la exercitarea dreptului 
de vot sau nu indică necesitatea dirijării alegătorului la o altă secție de votare, 
operatorul de calculator va aduce la cunoștința alegătorului: 

 faptul că SIMPV înregistrează prezența la vot, separat pentru fiecare scrutin 
în parte; 

 că POATE OPTA pentru a-și exercita dreptul de vot atât la alegerile 
europarlamentare, cât și pentru referendumul național sau doar pentru unul 
din aceste scrutine. 

 Operatorul de calculator al biroului electoral al secției de votare va înregistra în 
SIMPV opțiunea alegătorului de a vota numai pentru un singur tip de scrutin sau 
pentru ambele scrutine, așa cum a fost comunicată de către acesta. 

- OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR, Duminică, 26 mai 2019 - 
Verificarea condiţiilor de exercitare a dreptului de vot 

Decizia B.E.C. nr. 72/2019 



 
 
 

 Operatorul  de calculator al biroului electoral al secției de votare aduce la 
cunoștința dumneavoastră, atât mesajele furnizate de SIMPV, cât și opțiunile 
alegătorului, astfel încât alegătorul să primească buletinele de vot conform 
opțiunii exprimate și înscrise în SIMPV. 

 Alegătorul care doreşte să-şi exercite dreptul de vot la referendumul naţional va 
primi în mod obligatoriu ambele buletine de vot corespunzătoare celor două 
întrebări de la referendum, neavând posibilitatea de a opta pentru una sau alta din 
întrebări.  

 Dumneavoastră sau membrul desemnat de dumneavoastră veți indica alegătorului 
să semneze în rubrica dedicată semnăturii, după caz: 

 în lista electorală permanentă corespunzătoare (pe rând, dacă alegătorul a optat pentru 
ambele scrutine, în ambele liste electorale permanente sau, dacă a optat pentru un 
singur scrutin, doar în lista electorală permanentă aferentă scrutinului pentru care a 
optat să voteze); 

 pe lista electorală suplimentară corespunzătoare (pe rând, dacă alegătorul a optat 
pentru ambele scrutine, în ambele liste electorale suplimentare, sau, dacă a optat 
pentru un singur scrutin, doar în singura lista electorală suplimentară în care a fost 
înscris). 
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Decizia B.E.C. nr. 72/2019 



 
 
 

 În cazul în care SIMPV semnalează faptul că alegătorul care s-a prezentat la vot 
figurează deja în SIMPV, veți lua următoarele măsuri: 

 Informați alegătorul că SIMPV a semnalat faptul că s-a mai prezentat la vot la același 
scrutin; 

 Aduceți la cunoștința alegătorului că fapta unei persoane care votează de două sau 
mai multe ori constituie infracțiunea de fraudă la vot care se pedepsește cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi; 

 În cazul în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-și exercita dreptul de vot, chiar și 
după ce i s-au făcut precizările, veți apela, folosind telefonul care v-a fost pus la 
dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, serviciul 112 și veți solicita să 
vi se facă legătura cu secția de votare cu numărul și din județul sau, după caz, statul, 
arătate în mesajul furnizat de SIMPV; 

 Veți solicita președintelui biroului electoral al secției de votare cu care vi s-a făcut 
legătura să vă confirme dacă alegătorul pentru care s-a primit mesajul că figurează 
deja în SIMPV, a semnat în lista electorală permanentă sau suplimentară, după caz. 
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Decizia B.E.C. nr. 72/2019 



 
 
 

 După efectuarea acestor operațiuni, alegătorului i se va permite să voteze 
DOAR după ce va completa și semna împreună cu dumneavoastră și 
operatorul de calculator din secție, după caz, unul sau ambele procese-
verbale prin care solicită să își exercite dreptul de vot, întrucât nu a mai 
votat la alegerile pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019 
și/sau la referendumul național din data de 26 mai 2019. 

 Procesul-verbal sau, după caz, procesele-verbale vor fi predate de către 
dumneavoastră agentului care asigură paza secției de votare și care va 
anunța incidentul pe cale ierarhică. 
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Decizia B.E.C. nr. 72/2019 
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Decizia B.E.C. nr. 72/2019 



 
 
 

- OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR, Duminică, 26 mai 2019 - 
Verificarea condiţiilor de exercitare a dreptului de vot 

Decizia B.E.C. nr. 72/2019 

 Alegătorii care au optat și şi-au exercitat dreptul de vot la 
alegerile din data de 26 mai 2019, pentru un singur scrutin, şi 
cărora li s-a aplicat pe actul de identitate, timbrul autocolant 
sau, după caz, ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi data 
scrutinului, vor mai putea să își exercite dreptul de vot, pentru 
scrutinul la care nu au optat inițial, în data de 26 mai 2019, 
până la ora 21,00, ora închiderii secțiilor de votare.  

 În acest caz alegătorului NU i se va mai aplica pe actul de 

identitate, încă un timbru autocolant sau, după caz, o 
nouă ştampilă cu menţiunea „VOTAT” şi data 

scrutinului. 
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 Dacă cetățeanul se află în localitatea de domiciliu, el va vota la 
aceeași secție de votare, caz în care, va semna pe lista 
electorală permanentă corespunzătoare scrutinului pentru care 
nu a optat inițial. 

 Pe locul de semnătură barat anterior, veți scrie în dreptul 
acestuia mențiunea ”revenire”, semnați și aplicați ștampila de 
control a secției de votare.  

 În cazul în care alegătorul nu se află în localitatea de domiciliu, 
acesta va fi înscris în lista electorală suplimentară 
corespunzătoare scrutinului pentru care inițial nu a optat, de 
la secția de votare unde se prezintă. 



 
 
 

În cazul în care alegătorul NU figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe 
lista electorală specială, după caz, din secţia de votare respectivă, SIMPV semnalează dacă: 

 persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării 
inclusiv; 

 persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot; 

 alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secţie de votare; 

 alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă; 

 alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la 
acelaşi scrutin; 

 alegătorul resortisant se regăseşte în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală 
Permanentă, care cuprinde cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile 
pentru membrii din România în Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii 
Europene; 

 alegătorul comunitar nu este înscris în lista electorală specială. 
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OUG nr. 6/2019 



 
 
 

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

 OPRIȚI de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până 
în ziua votării, persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de 
vot şi alegătorul comunitar care nu este înscris în lista electorală 
specială; 

 Permiteți exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a 
prezentat la vot şi care figurează în Sistemul informatic de 
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal că şi-a 
mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin, numai după ce 
asigurați verificarea cazului semnalat de SIMPV și sesizați organele 
competente, potrivit procedurii stabilite prin decizie a Biroului 
Electoral Central, și după ce alegătorul dă o declaraţie potrivit căreia 
nu şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin; 
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OUG nr. 6/2019 



 
 
 

 Permiteți exercitarea dreptului de vot de către alegătorul resortisant (român) 
înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene numai 
după ce acesta dă o declaraţie potrivit căreia nu îşi exercită dreptul de vot la 
acelaşi scrutin în alt stat membru al Uniunii Europene; 

 Îndrumați alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în 
cazul în care acesta este arondat la altă secţie de votare din aceeaşi unitate 
administrativ-teritorială; 

 Permiteți alegătorului înscris în lista electorală permanentă sau în copia de pe 
lista electorală specială, după caz, să voteze;  

 Permiteți alegătorilor prevăzuţi la art. 13 din Legea nr. 33/2007, republicată, 
cu modificările ulterioare să îşi exercite dreptul de vot și anume: alegătorii 
resortisanţi care în ziua de referinţă se află în altă localitate decât cea de domiciliu, 
membrii biroului electoral al secţiei de votare, operatorul de calculator şi persoanele 
însărcinate cu menţinerea ordinii, 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 lista electorală permanentă. 
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Cazurile deosebite privind votarea semnalate de SIMPV 
(tabletă) sunt consemnate în formularul intitulat 
,,Formular privind consemnarea cazurilor deosebite 
semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a 
prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal 
(SIMPV)”. Circulara BEC nr. 717/C/BEC/PE/2019/17.05.2019 

În cazul în care alegătorul a optat să voteze pentru un 
singur scrutin, președintele biroului electoral al secției 
de votare va menționa în formular și tipul de scrutin la 
care acesta votează, prin înscrierea mențiunii ,,alegeri”, 
sau ,,referendum”, după caz. Circulara BEC nr. 

717/C/BEC/PE/2019/17.05.2019 
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OUG nr. 6/2019 
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Hot. AEP nr. 11/2019 



 
 
 

 Pe durata disfuncţionalităţii SIMPV, preşedinţii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare vor putea verifica prin intermediul terminalului telefonic 
pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale dacă alegătorii 
care se prezintă la vot au drept de vot şi dacă aceştia figurează că au mai 
votat. (art. 9 alin. (2) din Hot. AEP nr. 11/2019) 

 

ATENȚIE!  

Constituie CONTRAVENȚIE, se sancționează cu amendă și atrage înlocuirea: 

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

 înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul sau, după 
caz, documentul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală în 
care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei cu menţiunea 
„VOTAT”. 
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 In situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către 
dumneavoastră, nu poate semna în lista electorală, faceți o menţiune în listă, 
confirmată prin semnătura dumneavoastră şi a încă unui membru al biroului 
electoral. 

 Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea 
„VOTAT”: 

- înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau prenumele şi numele 
candidatului independent pe care îl votează la alegerile pentru Parlamentul European; 

- în unul dintre cele două pătrate ale fiecărui buletin de vot pentru Referendumul 
național, corespunzător opțiunii sale. 

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

 Alegătorul care din motive temeinice, constatate de dumneavoastră, nu poate 
să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de 
el, pentru a-l ajuta. Însoțitorul NU poate fi din rândul observatorilor sau al 
membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori operatorul de calculator. 



 
 
 

 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.  

 Veți da îndrumări alegătorilor pentru a introduce buletinele de vot în urnele 
destinate acestora. Introducerea unui buletin de vot în altă urnă decât cea 
destinată NU atrage nulitatea acestuia. (Decizia BEC nr. 72/2019) 

 Îndoirea greşită a buletinului NU atrage nulitatea acestuia. 

 La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greşit ştampila cu 
menţiunea "VOTAT", dar nu a introdus buletinul în urnă, îi puteți elibera, 
numai o singură dată, un nou buletin, reţinând şi anulând buletinul de vot 
iniţial şi făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal. 

 Ştampila cu menţiunea "VOTAT„, încredinţată alegătorului pentru votare se 
restituie dumneavoastră sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de 
votare desemnaţi de dumneavoastră. 

 Puteţi lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se 
prelungească nejustificat. 
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 Ștampila cu mențiunea „VOTAT” încredințată pentru votare se aplică 
pe actul de identitate, menționând şi data scrutinului.  

 În cazul alegătorilor care votează pe baza cărții de identitate, pe 
versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT” 
şi data scrutinului. Pe timbrul autocolant NU se va aplica și stampila 
cu mențiunea ”Votat”. 

 Alegătorilor care au votat li se restituie actul de identitate NUMAI 
după ce aceștia v-au predat ștampila cu mențiunea „VOTAT” 
dumneavoastră sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de 
votare desemnaţi de dumneavoastră. 

 
ATENȚIE!  
 Neaplicarea ştampilei cu menţiunea "VOTAT" sau a timbrului autocolant pe 

actul sau, după caz, documentul de identitate, precum şi reţinerea acestora, 
fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei de 
votare CONTRAVENȚIE, se sancţionează cu amendă  și atrage înlocuirea. 
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 Candidaţii şi oricare alegător au dreptul să conteste identitatea 
persoanei care se prezintă la vot.  
 

 În acest caz, veți stabili identitatea persoanei prin orice 
mijloace legale. 
 

 În cazul în care contestaţia este întemeiată, veți opri de la 
votare alegătorul contestat, veți consemna faptul într-un proces-
verbal şi veți sesiza această situaţie autorităţilor competente. 
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Puteți 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. 

 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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Sunteți obligat să primiți şi să înregistrați orice sesizare scrisă cu privire 
la nereguli produse în timpul procesului de votare, înaintată de membri 
ai biroului electoral al secţiei de votare, candidaţi, observatori ori 
alegători prezenţi în secţia de votare pentru exercitarea dreptului de vot.  
 

 În cazul în care vi se înaintează sesizarea în dublu exemplar, veți 
menţiona pe copia ce rămâne la persoana care înaintează sesizarea 
faptul că ați luat cunoştinţă de sesizarea respectivă şi numărul sub care 
aceasta este înregistrată. 

 
ATENȚIE! 
 Refuzul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare de a 

primi şi înregistra o sesizare scrisă privind procesul electoral constituie 
CONTRAVENȚIE. 
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1. Alegătorii NETRANSPORTABILI DIN MOTIVE DE BOALĂ SAU 
INVALIDITATE 

2. Persoanele REŢINUTE 

3. Persoanele DEŢINUTE ÎN BAZA UNUI MANDAT DE ARESTARE 
PREVENTIVĂ 

4. Persoanele AFLATE ÎN AREST LA DOMICILIU 

5. Persoanele CARE EXECUTĂ O PEDEAPSĂ PRIVATIVĂ DE 
LIBERTATE, DAR CARE NU ŞI-AU PIERDUT DREPTURILE 
ELECTORALE 

Decizia BEC nr. 72/2019:  

 Cererile pentru urna specială, indiferent dacă sunt pentru alegerile europarlamentare sau pentru 
referendumul național se fac în termenul prevăzut de art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare. 

 Votarea cu urna specială, atât pentru alegerile europarlamentare, cât și la referendumul național se face cu 
respectarea Deciziei B.E.C. nr. 56/2019, republicată. 



 
 
 

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

 Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al 
secţiei de votare și se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la 
respectiva secţie de votare. 

 Votarea cu urna specială se face pe baza extrasului de pe lista electorală 
suplimentară pentru alegerile pentru PE și respectiv pe baza unui extras de 
pe lista electorală suplimentară pentru Referendumul național. 

 Alegătorii netransportabili care votează prin intermediul urnei speciale sunt 
radiaţi din listele electorale existente la secţia de votare NUMAI după ce 
dumneavoastră constatați că alegătorul a semnat în extrasul în care a fost 
înscris. 

 Dispoziţiile se aplică în mod corespunzător persoanelor reţinute, deţinute 
în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanelor care sunt în 
executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu şi-au pierdut 
drepturile electorale. 
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Art. 47 din Legea nr. 33/2007 



 
 
 

 Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, puteţi aproba, 
la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua alegerilor, însoţită de copii 
ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele 
respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului 
electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării, pentru a se 
efectua votarea.  

 Vă veți asigura că echipa formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa cu 
URMĂTOARELE MATERIALE: 

 extrasele din listele electorale suplimentare ce conţin datele de identificare ale 
persoanelor netransportabile care vor vota prin intermediul urnei speciale; 

 urna specială, care este sigilată prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de 
votare; 

 buletinele de vot, pe care a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare 
(echipa va lua buletine de vot, atât pentru alegerile europarlamentare, cât și 
pentru referendum, corespunzătoare cererilor aprobate – Decizia BEC nr. 72/2019); 

 o ştampilă cu menţiunea „VOTAT”; 

 timbre autocolante; 

 o tuşieră, cel puţin un pix de culoare albastră. 
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 Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de 
alegător, trebuie datată și semnată olograf și va cuprinde numele, 
prenumele, data nașterii, codul numeric personal, domiciliul, seria și 
numărul actului de identitate valabil, precum și adresa la care se află. 

 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, solicitaţi operatorului de calculator : 

- să preînregistreze în SIMPV codurile numerice personale ale 
alegătorilor care au formulat cereri de votare cu urna specială, urmând 
a fi înregistrate definitiv la întoarcerea în localul de vot a echipei care se 
deplasează cu urna specială,  pe baza semnăturilor în extrasul din lista 
electorală suplimentară; 

- să verifice dacă persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de 
vot în aceeaşi zi. 

- OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR, Duminică, 26 mai 2019 - 
VOTAREA CU URNA SPECIALĂ 

Decizia BEC nr. 56/D/2019 



 
 
 

 În cazul în care persoanele netransportabile SUNT ÎNSCRISE ÎN LISTA 
ELECTORALĂ PERMANENTĂ, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului,  realizaţi 
următoarele operaţiuni: 

- înscrieţi datele de identificare ale persoanelor netransportabile din lista 
electorală permanentă  direct pe extrasul din lista electorală suplimentară; 

- semnaţi şi ştampilaţi cu ştampila de control extrasul din lista electorală 
suplimentară; 

- înscrieţi în rubrica de semnătură, din lista electorală permanentă, 
acronimul V.U.S. (votează cu urna specială).  

 În cazul în care, la întoarcerea echipei ce se deplasează cu urna specială, 
constataţi că pe extrasul din lista electorală suplimentară apare semnătura 
alegătorului, radiaţi alegătorul din lista electorală permanentă, prin bararea 
cu o linie orizontală a tuturor datelor alegătorului. (nu se taie V.U.S).  

 În cazul în care constataţi că alegătorul nu și-a exercitat dreptul de vot cu urna 
specială și nu a semnat în extras, radiaţi cu o linie orizontală mențiunea V.U.S. 
din lista electorală permanentă. 
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Decizia BEC nr. 56/D/2019 



 
 
 

 În situația în care persoanele netransportabile, ale căror date de identificare 
sunt cuprinse în cererile de votare prin intermediul urnei speciale, SUNT 
ÎNSCRISE ÎN LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂ, cu sprijinul celorlalţi membri ai 
biroului,  realizați următoarele operaţiuni: 

- înscrieți datele de identificare ale persoanelor netransportabile din lista 
electorală specială direct pe extrasul din lista electorală suplimentară; 

- semnați şi ştampilați cu ştampila de control extrasul din lista electorală 
suplimentară; 

- înscrieți în rubrica de semnătură din lista electorală specială acronimul 
V.U.S.  

 În cazul în care la întoarcerea echipei ce se deplasează cu urna specială, 
constatați că pe extrasul din lista electorală suplimentară apare semnătura 
alegătorului, radiați alegătorul din lista electorală specială, prin bararea cu o 
linie orizontală a tuturor datelor alegătorului (nu se taie V.U.S.).   

 În cazul în care constatați că alegătorul nu și-a exercitat dreptul de vot cu urna 
specială și nu a semnat în extras, radiați cu o linie orizontală mențiunea V.U.S. 
din lista electorală specială. 
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Decizia BEC nr. 56/D/2019 



 
 
 

 În cazul în care persoanele netransportabile, ale căror date de identificare sunt 
cuprinse în cererile de votare prin intermediul urnei speciale, NU SUNT 
ÎNSCRISE ÎN LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ SAU ÎN LISTA ELECTORALĂ 
SPECIALĂ și, urmare a verificării realizate de dumneavoastră în Sistemul 
informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, 
rezultatul obținut este că respectivii alegători nu și-au mai exercitat dreptul de 
vot și nu există impedimente pentru ca aceștia să poată vota, cu sprijinul 
celorlalţi membri ai biroului, realizați următoarele operaţiuni: 

- treceți datele de identificare ale persoanelor netransportabile, prevăzute 
în cererile de votare, pe lista electorală suplimentară; 

- înscrieți datele de identificare ale persoanelor netransportabile din lista 
electorală suplimentară pe extrasul din lista electorală suplimentară; 

- înscrieți în rubrica de semnătură din lista electorală suplimentară 
acronimul V.U.S.  
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Decizia BEC nr. 56/D/2019 



 
 
  În cazul în care la întoarcerea echipei ce se deplasează cu urna specială, 

constatați că pe extrasul din lista electorală suplimentară apare semnătura 
alegătorului, radiați alegătorul din lista electorală suplimentară, prin bararea 
cu o linie orizontală a tuturor datelor alegătorului (nu se taie V.U.S.).  

 În cazul în care constatați că alegătorul nu și-a exercitat dreptul de vot și nu a 
semnat în extras, radiați cu o linie orizontală mențiunea V.U.S. din lista 
electorală suplimentară.  

 Semnați şi ştampilați cu ştampila de control lista electorală suplimentară și 
extrasul din lista electorală suplimentară. 
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Decizia BEC nr. 56/D/2019 



 
 
 

 Echipa formată din cei doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, 
însoţită de pază, se deplasează numai la adresele unde s-a solicitat urna 
specială. 

 Odată ajunşi la adresa unde se află alegătorul netransportabil, membrii echipei 
vor solicita alegătorului să-şi prezinte actul de identitate valabil. 

 Membrii echipei se vor asigura că alegătorul netransportabil semnează în 
extrasul din lista electorală suplimentară, aferentă fiecărui tip de scrutin 
pentru care a solicitat să voteze, în dreptul datelor privind identitatea sa. 

 După realizarea acestor activităţi, membrii echipei înmânează alegătorului 
câte un tip de buletin de vot, în funcție de opțiunea alegătorului, ştampila cu 
menţiunea „VOTAT” şi tuşiera. 

 Echipa are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea secretului 
votului.  
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Decizia BEC nr. 56/D/2019 



 
 
 

 Alegătorii care, la data scrutinului, sunt internați într-o unitate sanitară publică 
sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte 
sociale publice sau private, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin 
intermediul urnei speciale, biroului electoral al celei mai apropiate secții de 
votare. 

 Dacă mai mult de 200 de persoane internate solicită exercitarea dreptului de 
vot prin intermediul urnei speciale, cererile pot fi depuse, cel mai târziu până 
la ora 18.00 în data de 25 mai 2019, la mai multe secții de votare din 
localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin hotărâre a biroului 
electoral județean sau al sectorului municipiului București, după caz, pe raza 
căreia se află imobilul unde acestea sunt internate.  

 Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare aflați în această situație 
vor informa biroul electoral județean, asupra numărului de persoane 
netransportabile la care urmează să se deplaseze urna specială. 
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Decizia BEC nr. 56/D/2019 



 
 
 

 Alegătorii deţinuți în baza unui mandat de arestare preventivă sau care se 
află în executarea unei pedepse privative de libertate, dar cărora nu li s-a 
interzis exercitarea drepturilor electorale, votează prin intermediul urnei 
speciale. 

 Directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deținere sunt obligați să aducă la 
cunoștința alegătorilor deţinuți în baza unui mandat de arestare preventivă 
sau care se află în executarea unei pedepse privative de libertate, dar cărora nu 
li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, faptul că pot vota prin 
intermediul urnei speciale, la alegerile pentru membrii din România în 
Parlamentul European din anul 2019, cu suficient timp înaintea de ziua de 
referință. 

 Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris și personal și 
se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deținere, cel mai 
târziu în preziua votării. 
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Decizia BEC nr. 56/D/2019 



 
 
 

 Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegătorul resortisant, 
trebuie datată și semnată olograf și va cuprinde numele, prenumele, data nașterii, codul 
numeric personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate valabil. 

 Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegătorul comunitar, 
trebuie datată și semnată olograf și va cuprinde numele, prenumele, data nașterii, 
cetățenia, domiciliul sau reședința din România, unitatea administrativ-teritorială din 
România în ale cărei liste electorale speciale a fost înscris. 

 Cel mai târziu în preziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deținere 
asigură depunerea cererilor la biroul electoral al secției de votare în a cărei rază 
teritorială se află penitenciarul sau locul de deținere respectiv, ori la mai multe secții de 
votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin hotărâre a biroului 
electoral județean. 

 În ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deținere, după caz, permite 
accesul echipei biroului electoral al secției de votare care se deplasează cu urna specială 
și cu o ștampilă cu mențiunea “VOTAT”, buletine de vot și timbre autocolante necesare 
pentru a se efectua votarea, în spațiul anume amenajat pentru votare, care trebuie să 
beneficieze de dotări minime pentru asigurarea secretului votului. 
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 Alegătorii deţinuți în baza unui mandat de arestare preventivă sau care se 
află în executarea unei pedepse privative de libertate pot vota numai în baza 
unui act sau document de identitate valabil.  

 În acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de detenție, după caz, îi 
eliberează temporar, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul sau 
documentul de identitate valabil aflat în dosarul individual. 

 Persoanele aflate în arest la domiciliu votează prin intermediul urnei speciale, 
în condițiile în care formulează o cerere în acest sens către biroul electoral al 
secției de votare în a cărei rază teritorială se află imobilul unde execută 
măsura.  

 Cererea prevăzută va fi însoțită de o copie a hotărârii judecătorești sau a 
dispozitivului acesteia în baza căreia s-a dispus măsura arestului la domiciliu și 
poate fi depusă de orice persoană. 
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 Veți dispune măsurile necesare, astfel încât la ora încheierii votării, respectiv ora 21.00, 
urna specială să se afle în sediul biroului electoral al secției de votare. 

 Birourile electorale județene vor lua măsuri în vederea redistribuirii de buletine de vot 
către birourile electorale ale secţiilor de votare care nu dispun de suficiente buletine de 
vot, pentru a asigura exercitarea dreptului de vot de către alegătorii prezenţi la secţia de 
votare sau care au solicitat urna specială. 

 Cererile persoanelor netransportabile din cauză de boală sau de invaliditate, care nu se 
află în instituţii sanitare sau de ocrotire socială şi care doresc să voteze prin intermediul 
urnei speciale, se depun la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare, 
însoțite de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate. 

 Cererile persoanelor netransportabile din cauză de boală sau de invaliditate, care nu se 
află în instituţii sanitare sau de ocrotire socială, pot fi depuse de orice persoană până cel 
mai târziu în preziua votării. 

 Cererile trebuie datate și semnate olograf și vor cuprinde numele, prenumele, codul 
numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate valabil 
ale fiecărui alegător, precum și adresa la care se află. 
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 La ora 2100, veți declara votarea încheiată şi veți dispune închiderea 

localului secţiei de vot. 
 

 Persoanelor care la ora 2100 se află în sala unde se votează li se va 
permite să îşi exercite dreptul de vot (nr alegători = nr. cabine de vot).   

 
 La ora 2100, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot. 

 
 Operatorul de calculator asigură înregistrarea video-audio 

neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii biroului 
electoral al secţiei de votare în intervalul de timp dintre încheierea 
votării şi încheierea proceselor-verbale. (art. 3 alin. (1) din OUG nr. 6/2019)  
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 După încheierea votării și închiderea localului secției de vot, vă veți asigura că 
operatorul de calculator va apăsa în aplicație butonul de închidere a secției 
de votare și va începe înregistrarea audio-video a operațiunilor din secția de 
votare. 

 Operatorul de calculator va așeza tableta într-un loc fix, care să ofere o 
perspectivă cât mai clară asupra locului în care se desfășoară numărarea 
buletinelor de vot. 

 Operatorul de calculator va lua măsurile tehnice necesare pentru asigurarea 
continuității înregistrării audio-video a operațiunilor din secția de votare. 

 Veți lua măsuri pentru ca înregistrarea audio-video a operațiunilor realizate de 
la încheierea votării și până la părăsirea localului secției de vot de către 
membrii biroului electoral al secției de votare să decurgă în mod neîntrerupt, 
fără a fi obstrucționată de către nicio persoană prezentă în secția de votare. 
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În prezența membrilor biroului electoral al secției de votare, efectuați următoarele 
operațiuni, după cum urmează:  

 verificați starea sigiliilor de pe urnele de votare; 

 sigilați fanta urnelor de votare; 

 introduceți ștampilele cu mențiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin 
aplicarea ștampilei de control a secției de votare. Dispariția uneia sau mai multor 
ștampile se consemnează în procesul-verbal ce va însoți predarea materialelor 
primite la judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul; 

 anulați buletinele de vot neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini 
a mențiunii „ANULAT” și aplicarea ștampilei de control a secției de votare; în cazul în 
care există pachete cu buletine de vot intacte, mențiunea „ANULAT” se aplică o 
singură dată pe pachetul respectiv; numărul acestor buletine  (ANULATE) se scrie: 

 la pct. d din procesul-verbal în cazul alegerilor membrilor din România în 
Parlamentul European; 

 la pct. 4 pentru fiecare proces-verbal al celor două întrebări de la 
Referendumul național; 
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Decizia BEC nr. 73/2019 - Stabilirea numărul alegătorilor înscriși în listele electorale 

 PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN 
stabiliți numărul alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă, respectiv în 
copia listei electorale speciale primite din partea primarului unității administrativ-
teritoriale în a cărei rază își are sediul secția de votare. 

 Rezultatul numărării se va înscrie la pct. a1, respectiv pct. a2, din procesul- verbal. 

 FOARTE IMPORTANT! Numărul alegătorilor înscriși în lista electorală 
permanentă, respectiv în copia listei electorale speciale este cel dinaintea orei de 
începere a votării (de la ora 07:00), deci se vor număra și persoanele radiate care au 
votat cu urna specială. 

 Numărul total al alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă, respectiv în copia 
listei electorale speciale se va calcula prin adunarea pct. a1 cu pct. a2 și se va 
completa la pct. a din procesul-verbal. 

 PENTRU FIECARE DINTRE ÎNTREBĂRILE DE LA REFERENDUMUL NAȚIONAL stabiliți 
numărul alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă primită din partea 
primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își are sediul secția de 
votare. 

 Rezultatul numărării se va înscrie la pct. 1 din fiecare proces-verbal. 



 
 
 

 La înscrierea numărului alegătorilor prevăzut la nr. a1 din procesul - verbal 
privind rezultatele alegerilor, veți avea în vedere alegătorii înscrişi în lista 
electorală permanentă (fără a scădea numărul alegătorilor care au fost 
radiați întrucât au votat cu urna specială și au semnat în extrasul din lista 
electorală suplimentară). 

 La înscrierea numărului alegătorilor prevăzut la nr. a2 din procesul - verbal 
privind rezultatele alegerilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare va avea în vedere alegătorii înscrişi în lista electorală specială (fără a 
scădea numărul alegătorilor care au fost radiați întrucât au votat cu urna 
specială și au semnat în extrasul din lista electorală suplimentară). 

 Numărarea alegătorilor prezenţi la vot se va realiza prin numărarea 
semnăturilor din lista electorală permanentă, din lista electorală specială și 
din lista electorală suplimentară, precum și a mențiunilor V.U.S. neradiate, 
înscrise în acestea.  
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Decizia BEC nr. 56/D/2019 
ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN 
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Decizia BEC nr. 73/2019 - Stabilirea numărul alegătorilor prezenți la urne 

 PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL 
EUROPEAN, stabiliți numărul alegătorilor prezenți la urne prin numărarea 
semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în secția de votare și a 
mențiunilor V.U.S. neradiate.  

 Rezultatele vor fi consemnate în procesul-verbal la pct. b1, pct. b2, 
respectiv pct. b3.  

 Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne se va calcula prin 
adunarea pct. b1 cu pct. b2 și pct. b3 și se va completa la pct. b din procesul-
verbal. 

 PENTRU FIECARE DINTRE ÎNTREBĂRILE DE LA REFERENDUMUL NAȚIONAL 
stabiliți numărul alegătorilor prezenți la urne prin numărarea semnăturilor 
înscrise pe listele electorale existente în secția de votare și a mențiunilor 
V.U.S. neradiate.  

 Rezultatul va fi consemnat în fiecare proces-verbal la pct. 2. 
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Decizia BEC nr. 73/2019  

 Desigilați toate urnele de vot și separați buletinele de vot pe 
trei categorii: 

 alegerea membrilor din România în Parlamentul European; 
 întrebarea nr. 1 la Referendumul național; 
 întrebarea nr. 2 la Referendumul național. 

 
 În prezența celorlalți membri, numărați voturile și consemnați 

rezultatele votării, întâi pentru alegerile pentru Parlamentul 
European, apoi pentru întrebarea nr. 1 la referendumul 
național și apoi pentru întrebarea nr. 2 la referendumul 
național. 



 
 
 

Sunt buletine de vot VALABIL EXPRIMATE: 
 
 buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în interiorul unui singur 

patrulater; 

 buletinele de vot pe care ștampila aplicată depășește limitele patrulaterului, 
dar opțiunea alegătorului este evidentă; 

 buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată de mai multe ori în 
interiorul aceluiași patrulater; 

 buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în interiorul unui singur 
patrulater și în afara patrulaterelor; 

 buletinele de vot pe care ștampila a fost aplicată în interiorul unui singur 
patrulater, dar pe buletin sunt înscrise diferite mențiuni ale alegătorului. 
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Art. 49 din Legea nr. 33/2007 



 
 
 

Buletine de vot VALABIL EXPRIMATE 
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Buletine de vot VALABIL EXPRIMATE 
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Sunt buletine de vot NULE: 
 
 buletinele 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 "VOTAT" ; 

 buletinele la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere, chiar 
dacă una dintre ștampile a fost tăiată sau există precizări scrise cu privire la 
valabilitatea uneia dintre acestea; 

 buletinele de vot la care ştampila este aplicată doar în afara patrulaterelor; 

 buletinele de vot la care ştampila aplicată are un alt model decât cel legal 
aprobat. 

Buletinele  de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate! 
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L.S. 

  

Buletine de vot NULE 
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Buletine de vot NULE 
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Buletine de vot NULE 
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Buletine de vot NULE 
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Decizia BEC nr. 73/2019  

 Veți realiza pe rând, întâi pentru alegerile pentru Parlamentul 
European, apoi pentru întrebarea nr. 1 la Referendumul național și apoi 
pentru întrebarea nr. 2 la Referendumul național, următoarele operațiuni: 

Numărați voturile valabile exprimate pentru alegerea membrilor din 
România în Parlamentul European și le separați pe competitori electorali. 

Numărați voturile valabile exprimate pentru întrebarea nr. 1 la 
Referendumul național și separați opțiunile pentru „DA” de opţiunile 
pentru „NU”. 

Numărați voturile valabile exprimate pentru întrebarea nr. 2 la 
Referendumul național și separați opțiunile pentru „DA” de opţiunile 
pentru „NU”. 

Numărați voturile nule, separat pentru alegerile pentru Parlamentul 
European, apoi pentru întrebarea nr. 1 la Referendumul național și apoi 
pentru întrebarea nr. 2 la Referendumul național. 
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HG nr. 226/2019 
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HG nr. 226/2019 
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Decizia BEC nr. 73/2019  
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Decizia BEC nr. 73/2019  
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Decizia BEC nr. 73/2019  

 Înscrieți numărul voturilor valabil exprimate pentru alegerea membrilor 
din România în Parlamentul European la pct. e din procesul-verbal, iar 
numărul voturilor nule la pct. f din procesul-verbal. 

 Înscrieți numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de 
candidaţi şi de fiecare candidat independent la alegerea membrilor din 
România în Parlamentul European la pct. g din procesul-verbal. 

 În cazul celor două întrebări din cadrul referendumului naţional înscrieți, 
pentru fiecare întrebare: 

 numărul voturilor valabil exprimate pentru răspunsul „DA”  la pct. 5 
din procesul-verbal corespunzător; 

 numărul voturilor valabil exprimate pentru răspunsul „NU”  la pct. 6 
din  procesul-verbal corespunzător; 

 numărul voturilor nule la pct. 7 din procesul-verbal corespunzător. 
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Decizia BEC nr. 73/2019  

 Asigurați introducerea electronică a rezultatelor votării de către operatorul de 
calculator al biroului electoral al secției de votare în procesul-verbal electronic, prin 
înscrierea acestora în aplicația informatică destinată acestui scop, instalată pe 
terminalul informatic (tableta) pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații 
Speciale.  

 Aplicația informatică menționată va asigura verificarea îndeplinirii corelațiilor legale 
dintre datele care sunt introduse în procesul-verbal electronic (cheile legale de 
control) și va semnala eventualele erori sau neconcordanțe care trebuie 
corectate/remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale cu respectarea 
corelațiilor prevăzute de lege. 

 Veți asigura înscrierea corectă în procesul-verbal electronic a voturilor valabil 
exprimate pentru fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a 
cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidat independent, în 
conformitate cu rezultatele numărării voturilor pentru alegerea membrilor din 
România în Parlamentul European. 

 ATENȚIE: Dacă există atenționări sau erori semnalate de către aplicație se fac 
reverificări și corecturi, după caz. 
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Decizia BEC nr. 73/2019  

 După realizarea acestor acțiunilor, veți asigura încărcarea în serverul Biroului Electoral 
Central a datelor înscrise în procesul-verbal electronic, prin apăsarea butonului 
corespunzător din aplicația informatică. 

 După încărcarea procesului-verbal electronic, veți asigura completarea proceselor-
verbale pe hârtie în TREI EXEMPLARE cu pix de culoare albastră sau neagră, care vor 
fi semnate olograf de către membrii secției de votare.  

 ATENȚIE: Vă veți asigura că datele consemnate în aceste procese-verbale sunt 
identice cu cele introduse anterior în aplicația informatică. 

 În acest scop, în aplicația informatică va rămâne afișat pe ecran procesul-verbal 
electronic transmis. 

 După completarea proceselor-verbale pe hârtie și semnarea acestora de către 
membrii biroului electoral al secției de votare, veți asigura fotografierea în aplicația 
informatică a fiecărei pagini a unui exemplar al procesului-verbal de către operatorul 
de calculator prin apăsarea butonului corespunzător din aplicație. 
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Decizia BEC nr. 73/2019  

 Înainte de finalizarea operațiunilor, dacă în pașii aferenți consemnării rezultatelor 
întrebării 1 sau întrebării 2 de la referendumul național se identifică buletine de vot 
de la alegerea membrilor din România în Parlamentul European sau de la întrebarea 
1 se vor repeta pașii anteriori pentru procesul-verbal corespunzător. 

 Operatorul de calculator va asigura transmiterea proceselor-verbale electronice 
încărcate în sistem și a fotografiilor către sistemul informatic de centralizare, prin 
apăsarea butonului „Finalizare proces electoral”. 

 Dacă în momentul finalizării procesului electoral nu există conexiune la SIMPV, va 
asigura transmiterea în sistem a proceselor-verbale de îndată ce terminalul 
informatic va avea conexiune la SIMPV. 

 Dacă în momentul consemnării rezultatului votării nu se pot finaliza operațiunile de 
completare a procesului-verbal întrucât, chiar și după reverificări, cheile de validare 
nu sunt respectate, trebuie să apelați numărul unic al centrului de suport tehnic de 
unde veți fi redirecționat către statisticienii din cadrul aparatului tehnic auxiliar al 
biroului electoral de la nivelul județului în raza teritorială a căruia se află secția de 
votare. 



 
 
 

 Procesele - verbale se semnează de dumneavoastră şi de ceilalţi membri şi vor purta 
ştampila de control a biroului electoral.  

 Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului secţiei de votare nu influenţează 
valabilitatea procesului-verbal. Veți menţiona motivele care au împiedicat semnarea. 

 Afișați un exemplar al fiecărui proces - verbal la loc vizibil, la sediul biroului electoral 
al secţiei de votare. 

 Eliberați membrilor biroului electoral, la cerere, o copie de pe procesele - verbale, 
certificate de către toţi cei care au semnat originalul. 

 

ATENȚIE! 

 Refuzul de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite 
potrivit prevederilor legale constituie CONTRAVENȚIE. 

 Nerespectarea operaţiunilor de numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a 
rezultatului votării constituie CONTRAVENȚIE 
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 În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, președintele biroului electoral al secției 
de votare, însoţit de paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, de 
operatorul de calculator, precum și de alți membri  care au formulat cerere în acest 
sens, se va deplasa la sediul biroului electoral judeţean unde va preda acestuia, pe 
bază de proces-verbal, următoarele: 

1. UN DOSAR SIGILAT ŞI ŞTAMPILAT PENTRU ALEGERI EUROPARLAMENTARE: 

DOUĂ EXEMPLARE ORIGINALE ALE PROCESULUI-VERBAL privind 
consemnarea rezultatelor votării pentru Parlamentul European (PE/SV) 

CONTESTAŢIILE formulate la voturile exprimate pentru Parlamentul 
European 

VOTURILE NULE exprimate pe buletine de vot pentru Parlamentul European 

VOTURILE CONTESTATE exprimate pentru Parlamentul European 
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2. UN DOSAR SIGILAT ŞI ŞTAMPILAT 

PENTRU REFERENDUM NAȚIONAL 

ÎNTREBAREA 1 

3. UN DOSAR SIGILAT ŞI ŞTAMPILAT 

PENTRU REFERENDUM NAȚIONAL 

ÎNTREBAREA 2 

DOUĂ EXEMPLARE ORIGINALE ALE 

PROCESULUI-VERBAL privind consemnarea 

rezultatelor votării la Referendumul național 

ÎNTREBAREA 1 

DOUĂ EXEMPLARE ORIGINALE ALE 

PROCESULUI-VERBAL privind consemnarea 

rezultatelor votării la Referendumul național 

ÎNTREBAREA 2 

CONTESTAŢIILE formulate la voturile exprimate 

pentru referendumul național ÎNTREBAREA 1 

CONTESTAŢIILE formulate la voturile exprimate 

pentru referendumul național ÎNTREBAREA 2 

VOTURILE NULE exprimate pe buletine de vot 

pentru referendumul național ÎNTREBAREA 1 

VOTURILE NULE exprimate pe buletine de vot 

pentru referendumul național ÎNTREBAREA 2 

VOTURILE CONTESTATE exprimate pentru 

referendumul național ÎNTREBAREA 1 

VOTURILE CONTESTATE exprimate pentru 

referendumul național ÎNTREBAREA 2 
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5. UN DOSAR SIGILAT ŞI ŞTAMPILAT CUPRINZÂND TOATE LISTELE ELECTORALE UTILIZATE 
ÎN SECȚIE, PE TIPURI care va fi predat pe bază de proces-verbal de către Biroul electoral 
județean reprezentantului prefectului: 
Lista electorala permanentă folosită pentru alegerea Parlamentului European, 

Lista electorala permanentă pentru referendumul național (cea scrisă cu caractere italice) 

Copiile listelor electorală speciale (dacă este cazul), folosită doar la alegerile pentru Parlamentul 
European (este lista pretipărita cu cetățeni comunitari) 

Lista electorală suplimentară folosită pentru alegerea Parlamentului European (lista electorala 
suplimentara este constituita de acele tipizate de lista suplimentara care au fost completate în 
timpul votarii pentru Parlamentul European și sunt semnate și stampilate) 

Lista electorală suplimentară folosită pentru referendumul național (lista electorala suplimentara 
este constituita de acele tipizate de lista suplimentara care au fost completate în timpul votarii 
pentru referendumul național și sunt semnate și stampilate) 

Extrasele de pe lista electorală suplimentară folosite pentru votarea cu urna specială la alegerile 
pentru Parlamentul European (acele tipizate care au fost completate și cu ajutorul cărora s-a votat 
cu urna specială la referendumul național) 

Extrasele de pe lista electorală suplimentară folosite pentru votarea cu urna specială la alegerile 
pentru referendumul național (acele tipizate care au fost completate și cu ajutorul cărora s-a votat 
cu urna specială la referendumul național) 
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4. SAC/SACI CUPRINZÂND CELELALTE MATERIALE care va fi predat reprezentantului judecătoriei 
în a cărei rază teritorială îşi au sediul şi care se află la sediul biroului electoral 
judeţean/de sector: 

Buletinele de vot neutilizate și 
anulate, pentru Parlamentul 
European 

Buletinele de vot neutilizate și 
anulate, pentru referendumul 
național ÎNTREBAREA 1 

Buletinele de vot neutilizate și 
anulate, pentru referendumul 
național ÎNTREBAREA 2 

Buletinele de vot valabil 
exprimate întrebuințate și 
necontestate pentru 
Parlamentul European, grupate 
pe competitori electorali 

Buletinele de vot valabil 
exprimate, întrebuințate și 
necontestate pentru 
referendumul național 
ÎNTREBAREA 1, grupate pe 
răspunsuri DA respectiv NU 

Buletinele de vot valabil 
exprimate întrebuințate și 
necontestate pentru 
referendumul național 
ÎNTREBAREA 2, grupate pe 
răspunsuri DA respectiv NU 

Ştampilele cu mențiunea „VOTAT” (în plicul în care au fost sigilate) 

Ştampila de control a secției de votare 

Orice alte materiale utilizate în secția de votare (tușiere, hârtie albă, pixuri, declarații date de 
alegători, tipizate liste electorale neutilizate, tipizate SIMPV, tipizate declarații neutilizate etc.) 
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 Pe fiecare dosar va fi trecut tipul (Parlamentul European, Referendum 
național întrebarea 1, Referendum național întrebarea 2), data scrutinului, 
municipiul, orașul sau comuna, județul, precum și numărul secției de votare. 

 Prin dosar se înţelege orice mijloc de împachetare a materialelor 
electorale, sub condiţia ca acesta să asigure gruparea laolaltă a acestora. 
(Ex. sac, cutie, etc.) 

 NOTĂ: Prin sigilarea și ștampilarea dosarului se înțelege lipirea cu o bandă 
de hârtie a acestuia pe care semnează președintele biroului electoral al 
secției de votare și ceilalți membri prezenți la întocmirea dosarului și pe care 
se aplică ștampila de control a secției de votare.  

 Predarea documentelor mai sus menționate se va face la sediul biroului 
electoral județean unde prefectul va organiza un punct/puncte de primire 
documente/materiale de la birourile electorale ale secțiilor de votare. 



 
 
 

 Dacă pe parcursul desfășurării procesului electoral apar alte 
incidente decât cele legate de funcționarea SIMPV, puteți apela 
numărul unic al centrului de suport tehnic de unde veți fi 
redirecționat către persoanele special desemnate din cadrul 
biroului electoral de la nivelul județului în raza teritorială a 
căruia se află secția de votare. (Decizia BEC nr. 73/2019) 

 Biroul electoral al secţiei de votare ÎŞI ÎNCETEAZĂ ACTIVITATEA 
după data predării către biroul electoral ierarhic superior a 
proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor 
votării, pe care le-a întocmit, cu condiţia confirmării lipsei 
oricăror erori sau neconcordanţe în acestea. 
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- DREPTURI - 
OUG nr. 6/2019, OUG nr. 29/2019 

 Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii acestora şi operatorii de 
calculator se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie 
de 190 + 45 lei (5 zile) – aproximativ 1.050 lei.  

 Primirea indemnizaţiei nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii 
sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale. 

 Indemnizaţiile reprezintă venituri din alte surse, în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acestea datorându-
se şi virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii. 

 Plata indemnizaţiilor se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de preşedinţii 
birourilor electorale, prin zi de activitate înţelegându-se munca desfăşurată pe parcursul 
unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore 
pe zi.  

 Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator care asigură 
predarea dosarelor la sediile birourilor electorale judeţene, au dreptul să primească la 
cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării (27 mai 
2019), pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu biroul electoral judeţean. 
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