
 
INSTRUIREA 

PRIMARILOR ŞI SECRETARILOR 
UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-

TERITORIALE 
 
 

cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru 

membrii din România în  Parlamentul European din 
data de 26 mai 2019 

 



LEGISLAȚIE ELECTORALĂ 
 
 Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru 
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în 
Parlamentul European  

 
 Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri 
pentru buna organizare și desfășurarea a alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European, din anul 2019; 

 Hotărârea Guvernului nr. 80/2019 privind stabilirea zilei de referinţă 
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 
anul 2019; 

 Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea Programului 
calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea 
membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019; 
 
 



LEGISLAȚIE ELECTORALĂ 
•      Hotărârea Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor 

necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European din anul 2019  

•      Hotărârea Guvernului nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 
European din anul 2019 

•      Hotărârea Guvernului nr. 98/2019  privind aprobarea modelelor listelor electorale 
care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 
din anul 2019  

•      Hotărârea Guvernului nr. 99/2019  privind aprobarea modelului buletinului de vot 
care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 
anul 2019     

•      Hotărârea Guvernului nr. 102/2019  privind modelul, dimensiunile, condiţiile de 
tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii 
din România în Parlamentul European din anul 2019  

•      Hotărârea Guvernului nr. 103/2019 pentru aprobarea modelelor ştampilelor 
birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, care vor fi 
folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 
2019 

•      Hotărârea Guvernului nr. 220/2019 pentru aprobarea modelului cererii de 
înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar, 
precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către 
persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 
European 



CATEGORII DE ALEGĂTORI 
 
•      Alegător comunitar  -  orice cetăţean al unui stat 

membru al Uniunii Europene, altul decât România, care 
are dreptul de a alege în România pentru Parlamentul 
European, având domiciliul sau reşedinţa în România  

• art. 5 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată cu modificările şi completările ulterioare  

 
•      Alegător resortisant - orice cetăţean al României, cu 

domiciliul sau reşedinţa în ţară sau în străinătate, care 
are dreptul de a alege membrii din România în 
Parlamentul European  

• art. 5 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată cu modificările şi completările ulterioare  
 



AU DREPTUL LA UN SINGUR VOT 
 

•      alegătorii resortisanţi care au vârsta de 18 ani, împliniţi până 
în ziua de referinţă inclusiv 

• art.5  alin. (5) şi (10) din Legea nr. 33/2007, republicată cu modificările şi completările ulterioare 
•   

•      alegătorii comunitari care au domiciliul sau reşedinţa pe 
teritoriul României au drept de vot în aceleaşi condiţii ca şi 
cetăţenii români, sub rezerva îndeplinirii cerinţelor Legii nr. 
33/2007  

• art.5  alin. (9) şi (10) din Legea nr. 33/2007, republicată cu modificările şi completările ulterioare  

 
NU AU DREPT DE VOT 

 
• debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi persoanele care, 

în ziua de referinţă, sunt condamnate prin hotărâre 
judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale   

• art.5  alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată cu modificările şi completările ulterioare  



Primarii aduc la îndeplinire următoarele măsuri 
tehnice principale: 

 
        întocmesc și tipăresc: listele electorale permanente, listele electorale speciale și 
copiile de pe listele electorale speciale, după caz; 
        asigură sediile și dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secțiilor de 
votare (urnele de vot fixe și speciale, cabinele de vot, fișete metalice, birouri, scaune, 
iluminatul, s.a.m.d.); 
        informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora; 
        asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale; 
        acordă sprijin Autorității Electorale Permanente în distribuirea și/sau difuzarea 
materialelor de informare a membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți la 
procesul electoral realizate de către Autoritatea Electorală Permanentă (publicații, 
ghiduri, broșuri, pliante)  
        acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru 
instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor prevăzute de lege; 
        acordă sprijin reprezentanților Instituției Prefectului prin propunere de 
informaticieni în vederea sprijinirii activității centrelor de intervenție operativă; 
        acordă sprijin prefectului pentru exercitarea atribuţiilor cu caracter electoral ce îi 
revin, potrivit actelor normative în vigoare. 



LISTELE ELECTORALE 
• (art. 11 – art. 13 din Legea nr. 33/2007,  republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare) 
 

•  La alegerile pentru Parlamentul European din anul 
2019 se folosesc următoarele tipuri de liste electorale: 
 

• LISTE ELECTORALE PERMANENTE – 2 exemplare 
 

• LISTE ELECTORALE SPECIALE – 2 exemplare  
    H.G. Nr. 220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar,     

precum şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere, care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European 

• COPII DE PE LISTELE ELECTORALE SPECIALE – 3 
exemplare  
 

•  LISTE ELECTORALE SUPLIMENTARE - tipizate 
 



LISTE ELECTORALE PERMANENTE  
 

•           Listele electorale permanente din țară se întocmesc și se tipăresc de 
către primari, pe secții de votare, pe baza datelor și informațiilor cuprinse 
în Registrul electoral -  Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările 
ulterioare şi art. 49 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

•  Listele electorale permanente cuprinzând alegătorii cu domiciliul sau 
reședința în România se tipăresc de către primari, în două exemplare, 
până cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor, respectiv 24 mai 
2019.  
 

•  Acestea se semnează de primar și de secretarul unității 
administrativ-teritoriale.  

•           Un exemplar se păstrează de secretarul unității administrativ-
teritoriale, iar un exemplar se predă birourilor electorale ale secțiilor de 
votare, până cel mai târziu cu două zile înaintea datei alegerilor, respectiv 
25 mai 2019 – art. 49 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, pct. 80 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
81/2019. 



EXTRAS DIN REGISTRUL ELECTORAL  
 
•          Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei 

alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare, 
primarii sunt obligaţi să pună la dispoziţia partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri, la cererea şi pe 
cheltuiala acestora, un extras*) din Registrul electoral, 
cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativ-
teritorială, respectiv numele, prenumele, data naşterii şi 
domiciliul, precum şi secţia de votare la care au fost 
arondaţi, pe suport electronic sau hârtie, până cel mai 
tarziu 17 mai 2019 – art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, pct. 69 din Anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 81/2019. 

 



ATENȚIE!!!  
 
–      Candidaților independenți NU li se pune la 

dispoziție extras din Registrul electoral. 
 
–      Nepunerea la dispoziția partidelor politice, 

alianţelor politice, alianţelor electorale şi 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri a extrasului din 
Registrul electoral la termenele stabilite de Legea 
nr. 208/2015 constituie contravenție, care se 
sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei 
de către împuterniciţii preşedintelui Autorităţii 
Electorale Permanente. 
 



LISTELE ELECTORALE SPECIALE 
 

•        Cel mai târziu cu 60 zile înaintea zilei de referinţă – 28 martie 2019 – alegătorii 
comunitari pot face cereri de înscriere în listele electorale speciale. 
 

•          Aceste cereri se depun în scris la primarul localităţii de domiciliu sau de 
reşedinţă, însoţite de o copie a unui document de identitate valabil  

• art. 12 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
• pct 17 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 

• Modelul cererii este prevăzut în HG 109/2019 
 

•  Primarul comunică solicitantului răspunsul la cerere în cel mult 10 zile de la 
data înregistrării acesteia, cel mai târziu la data de  06 aprilie 2019 

• art. 12 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
• pct 31 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 

 

 IMPORTANT ! 
•               Alegătorii comunitari care au fost înscriși în listele electorale speciale 

anterior datei de 26 februarie 2019 și care nu au fost radiați din aceste liste ca 
urmare a solicitării acestora sau ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de exercitare a 
dreptului de a alege, vor fi reînscriși în mod automat în listele electorale speciale al 
căror model se regăsește în HG nr. 98/2019 (art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 98/2019). 

 



LISTELE ELECTORALE SPECIALE 
 

•           Listele electorale speciale întocmesc în 2 exemplare originale, se semnează de 
primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.  

•           Un exemplar al listelor electorale speciale se păstrează de către primar, iar 
celălalt se predă la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea 
administrativ-teritorială respectivă  

• art. 12 alin. (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
• Modelul listei electorale speciale este prevăzut în HG 98/2019 

 
•  Alegătorii comunitari rămân înscrişi în listele electorale speciale până când 

solicită radierea din aceste liste sau până când sunt radiaţi deoarece nu mai 
îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de a alege. Radierea alegătorilor 
comunitari din listele electorale speciale este efectuată de către primar  

• art. 12 alin. (7) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 IMPORTANT! 
•  Cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei de referinţă - 27 aprilie 2019-, primarii 

transmit Autorităţii Electorale Permanente, copii de pe cererile de înscriere în listele 
electorale speciale însoţite de copiile documentelor de identitate 

• art. 12 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
• pct. 52 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 

 



COPIILE DE PE LISTELE ELECTORALE SPECIALE 
(Art. 12 alin. (11), (12), (14),(15) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare) 

•   Primarul realizează copii de pe listele electorale speciale, în           
3 exemplare originale care cuprind alegătorii comunitari din fiecare secţie 
de votare;  Modelul copiei listei electorale speciale este prevăzut în HG 98/2019; 
 

•  Copiile de pe listele electorale speciale se semnează de primar şi de 
secretarul unităţii administrativ-teritoriale; 
 

•          Cu două zile înainte de ziua de referinţă (24 mai 2019), primarul predă 
două exemplare ale copiilor de pe listele electorale speciale, pe bază de 
proces-verbal, birourilor electorale ale secţiilor de votare.  

•          Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare, iar 
celălalt este utilizat în ziua de referinţă. Un exemplar al copiei se păstrează 
de către primar; 

•  Orice neconcordanţă între lista electorală specială şi copia de pe 
aceasta se soluţionează de primar de îndată, prin dispoziţie, pe baza 
datelor cuprinse în lista electorală specială; 

•  Primarul comunică, în scris, de îndată biroului electoral al secţiei de 
votare şi Autorităţii Electorale Permanente orice modificare intervenită în 
lista electorală specială, după predarea copiei la biroul electoral al secţiei 
de votare. 



LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE 
 (art. 13 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare) 

 

 În listele electorale suplimentare sunt înscrişi, de către     
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare: 
      alegătorii 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, care 
votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea; 

      alegătorii care în ziua de referinţă se află în străinătate; 
      alegătorii care îşi exercită dreptul de vot prin intermediul 

urnei speciale; 
      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 electorale permanente 
existentă la secţia de votare.  

Modelul listei electorale suplimentare este prevăzut în HG 98/2019 

 



REGISTRUL ELECTORAL 
 

•  Registrul electoral - sistem informatic naţional de 
înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor 
români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea 
acestora la secţiile de votare. 
 

•  Autoritatea Electorală Permanentă asigură administrarea 
şi suportul tehnic necesar funcţionării Registrului electoral, 
coordonarea şi îndrumarea metodologică a persoanelor 
autorizate să opereze în Registrul electoral, precum şi controlul 
respectării dispoziţiilor legale incidente în domeniu. 
 

•  Înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a 
cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul electoral 
se realizează, în mod permanent, de către persoane autorizate 
de primari, prin dispoziţie, cu sprijinul filialelor şi birourilor 
Autorităţii Electorale Permanente. 
 



REGISTRUL ELECTORAL 
 

•  Persoanele autorizate de primari, prin dispoziţie, operează direct 
în Registrul electoral, pe baza documentelor oficiale prezentate de 
persoana interesată sau comunicate de autorităţi, potrivit atribuţiilor 
ce le revin conform legii. 
 
– Radierea din Registrul electoral a unei persoane se face în caz de: 

       deces – 48 de ore; 
       pierdere a cetăţeniei române – 24 de ore ; 
       interzicere a exercitării drepturilor electorale (interzicerea dreptului 

de a vota) – 24 de ore; 
       punere sub interdicţie – 24 de ore. 
 

 
 ATENȚIE! 
•  DATELE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE DE REGISTRUL 

ELECTORAL SUNT DESTINATE EXCLUSIV PROCESELOR 
ELECTORALE 



SECȚII DE VOTARE 

 Secţiile de votare din ţară rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce 
necesită actualizarea.   

 Modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în structura 
unităţilor administrativ-teritoriale sau în planul urbanistic al localităţilor, se 
comunică de către primari, de îndată, Autorităţii Electorale Permanente. 

 Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secţiilor de 
votare din ţară, care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, 
numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare. Registrul secţiilor de votare 
este public. 

 Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se 
actualizează de către primari, prin dispoziţie, numai cu avizul conform al 
Autorităţii Electorale Permanente. 

 

 Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării (27 aprilie 
2019), primarii aduc la cunoştinţă publică, cu ajutorul prefecţilor, 
delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare din ţară, precum şi 
sediile acestora, în condiţiile stabilite de Autoritatea Electorală 
Permanentă, prin hotărâre. (Hotărârea AEP nr. 19/2017, pct 53 din HG nr. 81/2019) 



SECȚII DE VOTARE 

 Direcţia management electoral emite avize conforme pentru 
înfiinţarea unor secţii de votare noi în următoarele cazuri: 
          a) numărul de alegători din unitatea administrativ-teritorială a 
crescut, fără a exista posibilitatea arondării acestora, conform legii, la 
secţiile de votare deja existente în unitatea administrativ-teritorială 
respectivă (se depășește numărul de 2.000 alegători pe secție de votare). 

          b) distanţa dintre sediile secţiilor de votare dintr-o unitate 
administrativ-teritorială şi domiciliile/reşedinţele a mai mult de 50 de 
alegători arondaţi acestora depăşeşte 3 kilometri, cu condiţia formulării 
unor cereri scrise motivate de către aceştia privind înfiinţarea unei noi 
secţii de votare. 

 Secţiile de votare noi pot fi înfiinţate până cel mai târziu cu 30 de 
zile înaintea datei votării. 
 Direcţia management electoral emite avize conforme pentru 
desfiinţarea secţiilor de votare cărora le sunt arondaţi mai puţin de 50 de 
alegători. 

 (Hotărârea AEP nr. 19/2017)  
 



 Sediile secţiilor de votare trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii (Hotărârea AEP nr. 44/2016) : 

 
•     a) să aparţină, de regulă, domeniului public sau privat al statului ori 

al unităţilor administrativ-teritoriale; 
•     b) să dispună de dotările prevăzute de legislaţia în vigoare privind 

prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi de planul de evacuare în 
caz de urgenţă; 

•     c) să fie racordate la reţelele de utilităţi publice de energie electrică, 
apă şi canalizare, precum şi la reţelele de telecomunicaţii şi internet; 

•     d) să beneficieze de surse secundare de energie electrică; 
•     e) să dispună de cel puţin un grup sanitar igienizat, aerisit şi 

accesibil; 
•     f) să beneficieze de echipamente şi instalaţii în stare de funcţionare; 
•     g) să permită afluirea şi defluirea corespunzătoare a alegătorilor; 
•     h) să faciliteze asigurarea măsurilor de pază, de protecţie şi 

securitate; 



 Sediile secţiilor de votare trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 
 

•  i) să dispună de spaţii utile suficiente pentru asigurarea 
controlului accesului alegătorilor în localurile de vot, în serii 
corespunzătoare numărului cabinelor; 
 

• j) să permită deplasarea normală, neobstrucţionată, pe 
coridoare, holuri, culoare, vestibuluri şi alte asemenea locuri 
de trecere şi, de asemenea, să fie marcat corespunzător; 
 

•     k) să beneficieze de rampe speciale pentru accesul 
persoanelor cu handicap locomotor care intenţionează să 
îşi exercite dreptul de vot şi să asigure accesibilitatea în 
conformitate cu prevederile legale. 



 Localurile de vot trebuie să dispună de o suprafaţă utilă 
suficientă pentru: 
 

•     a) asigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele 
autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la 
operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel 
încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice 
desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale; 

•     b) asigurarea zonei de lucru pentru operatorul de 
calculator; 

•     c) amplasarea cabinelor de vot, a urnelor de vot şi a 
mobilierului necesar desfăşurării activităţii biroului electoral al 
secţiei de votare; 

•     d) depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de 
vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor 
materiale necesare sau rezultate din procesul de votare (fișet 
metalic). 



MATERIALELE DE  LOGISTICĂ ELECTORALĂ 
 

• Fiecare local de secţie de votare trebuie să posede un număr suficient 
de urne de vot și cabine, proporţional cu numărul alegătorilor înscrişi 
în listele electorale permanente şi copiile de pe listele electorale 
speciale şi cu numărul estimat al alegătorilor care vor fi înscrişi în 
listele electorale suplimentare, precum şi o urnă de vot specială  

• art. 45 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

• Cabinele şi urnele de vot trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se 
află biroul electoral al secţiei de votare. 

• art. 45 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  
 ATENȚIE! 
•  Pentru reducerea cheltuielilor necesare  în vederea desfășurării 

procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate 
de la alegerile anterioare și aflate în stare bună.  

•  Acolo unde bunurile materiale necesare dotării corespunzătoare 
a secțiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziționa unele noi de 
către instituțiile prefectului, în baza centralizării necesarului și în limita 
fondurilor alocate. (Art. 10 alin. 9) și alin. 10) din H.G. 101/2019) 

 



LOCURILE SPECIALE PENTRU AFIŞAJ ELECTORAL  
(art. 40 alin. (1)  din Legea nr. 33/2007,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, pct. 51 din HG nr. 81/2019) 

 
•        Primarii sunt obligaţi ca după expirarea termenului de 

depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei 
electorale - cel mai târziu 26 aprilie 2019- să stabilească, prin 
dispoziţie, locuri speciale pentru afişajul electoral, în care să 
amplaseze panouri electorale, ţinând seama de numărul 
partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre 
acestea care participă la alegeri, precum şi al candidaţilor 
independenţi.  
 

•       În acelaşi termen, dispoziţia primarului se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei. 
 



LOCURILE SPECIALE PENTRU AFIŞAJ ELECTORAL  
 (art. 40 alin. (6)  din Legea nr. 33/2007,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare) 

 
 

•       Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, 
alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi 
naţionale care participă la alegeri în condiţiile prezentei legi ori 
candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.  
 

•        Un afiş electoral amplasat în locurile speciale pentru afișaj 
electoral nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 
mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune 
electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. 



LOCURILE SPECIALE PENTRU AFIŞAJ ELECTORAL 
• (art. 40 alin. (2), (9) și (12) din Legea nr. 33/2007,  republicată cu modificările şi completările 

ulterioare) 

•     Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri 
publice frecventate de cetăţeni, astfel încât participanţii la alegeri 
să le poată folosi fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice 
şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. În prealabil, 
primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea din spaţiul public a 
oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la 
campaniile electorale precedente. 

•      Activităţile de propagandă electorală nu pot afecta în niciun fel 
spaţiile verzi, rezervaţiile naturale şi zonele protejate ecologic. 

•     Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat 
să asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor 
materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate. 

•     Consiliile locale pot aproba instalarea pe domeniul public de 
către candidaţi, partidele politice, alianţele politice şi alianţele 
electorale a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de 
materiale de propagandă electorală, dacă prin amplasarea lor nu 
se instituie restricţii de circulaţie rutieră sau pietonală. 



CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI (CEE) 
 

 Corpul experţilor electorali se înţelege evidenţa permanentă a 
persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor 
de votare din ţară sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi 
actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă. 
 
 Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul 
acestuia sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în 
şedinţă publică, anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi 
computerizată, organizată la nivel judeţean cu 15 zile înaintea datei 
alegerilor, (12 mai 2019) pe funcţii, dintre persoanele înscrise în corpul 
experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe 
baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de 
votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite.  
 Au prioritate absolvenţii de studii universitare de licenţă în 
domeniul ştiinţelor juridice şi apoi absolvenţii de studii universitare de 
licenţă. 
 Funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special pot fi 
președinți și locțiitori în birourile electorale ale secțiilor de votare. 

(art. (8) alin. 1) din OUG Nr. 6/2019_ 



OPERATORII DE CALCULATOR (OPSv) 

• OPERATORII DE CALCULATOR au statut de personal tehnic auxiliar în cadrul 

fiecărui birou electoral al secției de votare. 

 

 IMPORTANT: 

• Autoritățile publice locale sprijină implementarea și buna funcționare a 

Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului 

ilegal (SIMPV)  cu personalul propriu. 

 

• Funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special pot activa ca 

operatori de calculator, informaticieni și personal tehnic auxiliar pe lângă 

birourile electorale ale secțiilor de votare. (art. (8) alin. 1) din OUG Nr. 6/2019_ 

 

• Operatorii de calculator cu statut de rezervă sunt prezenţi ziua votării, la ora 

06,00 a zilei votării până la momentul încheierii procesului-verbal de 

consemnare a rezultatelor votării, la sediul primăriei. 
  



CEE și OPSv 

 

 Președinții birourilor electorale ale secțiilor de 
votare, locțiitorii acestora și operatorii de calculator se 
consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de 
activitate o indemnizație de 190 lei, dar nu mai mult de 
5 zile (aproximativ 860 lei net). 

 

 Președinții birourilor electorale ale secțiilor de 
votare, locțiitorii acestora și operatorii de calculator au 
dreptul în ziua votării și la o indemnizație de protocol de 
10 lei de persoană. 



DATE DE CONTACT 
 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL 
http://europarlamentare2019.bec.ro 

 
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (SEDIUL CENTRAL) 

Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084 
 
 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ – FILIALA SUD-EST 
Strada Basarabiei, nr. 18, etaj 1, Municipiul Galați 

 
Tel: 0236/46.11.12 
Fax: 0236/46.11.12 

E-mail: filiala.galati@roaep.ro 



DATE DE CONTACT 
 
 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  
– FILIALA SUD-EST 

 
BIROUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 
Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Corp D, Etaj 2, camera 57, 

Municipiul Buzău 
(în incinta Consiliului Județean Buzău) 

 
Tel: 0238/432.896 
Fax: 0238/432.896 

E-mail: bj.buzau@roaep.ro 
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