Contestații privind operațiunile electorale
[art. 93 alin. (6)-(8) din Legea nr. 208/2015]

 În timpul operațiunilor de votare şi de deschidere a urnelor se pot face
întâmpinări şi contestații cu privire la aceste operaţiuni. Acestea se
soluționează pe loc de către preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare.
 Contestaţiile se prezintă președintelui biroului electoral al secţiei de votare.
Ele se formulează în scris în două exemplare, din care unul, semnat şi
ștampilat de președinte, rămâne la contestator.
 Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare hotărăște, de îndată,
asupra contestaţiilor a căror rezolvare nu suferă întârziere.

Completarea Procesului-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului
[art. 431 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, art. 93 alin. (1), (3)-(5) și (9) din Legea nr. 208/2015]

 După numărarea voturilor, se încheie, în două exemplare originale, un Procesverbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, utilizând formularul
primit.
 Procesul-verbal se semnează de președinte, precum şi de membrii biroului
electoral al secţiei de votare şi va purta ştampila de control a acesteia.
 Procesul-verbal poate fi semnat olograf de către membrii biroului electoral al
secției de votare, pe fiecare pagină, cu respectarea condiției imperative de a
semna doar în partea stângă a paginilor, astfel încât cifrele cuprinse în procesulverbal să nu fie în niciun fel afectate.
 Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu
influențează asupra valabilității procesului-verbal, dar veți menționa motivele
care au împiedicat semnarea.
IMPORTANT: Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare are dreptul de
a obține o copie a procesului-verbal, semnată de dumneavoastră şi de către ceilalți
membri ai biroului.

Completarea Procesului-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului
[art. 431 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, art. 93 alin. (1), (3)-(5) și (9) din Legea nr. 208/2015]

După completarea Procesului-verbal pentru consemnarea
rezultatului referendumului, se întocmește un dosar care va
cuprinde:
Procesul-verbal, în două exemplare originale;
contestaţiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului
electoral al secţiei de votare;
buletinele de vot nule;
buletinele de vot contestate;
listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare,
îndosariate pe tipuri de liste (liste permanente, suplimentare,
extrase din listele permanente și suplimentare).

Predarea dosarului către biroul electoral ierarhic superior
[art. 431 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, art. 18 lit. g), art. 93 alin. (9) și(10) lit. a) și b) din Legea nr. 208/2015]

 Vă veți deplasa personal la biroul electoral ierarhic superior,
însoțit de 2 membri ai biroului electoral, stabiliți prin tragere
la sorți, sub paza personalului structurilor Ministerului
Afacerilor Interne, pentru a preda :
 Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului;
 buletinele de vot nule şi cele contestate;
 buletinele de vot întrebuințate şi necontestate (așezate pe opțiuni
de vot);
 contestaţiile formulate;
 listele electorale permanente, listele electorale suplimentare
completate la secția de votare și extrasele din aceste liste.

Predarea dosarului către biroul electoral ierarhic superior
[art. 431 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, art. 18 lit. g), art. 93 alin. (9) și(10) lit. a) și b) din Legea nr. 208/2015]

 Veți preda documentele, după caz, la:
 sediul biroului electoral de circumscripţie, în cazul secţiilor de
votare organizate pe teritoriul județelor;
 sediul oficiului electoral de sector pe raza căruia v-ați
desfășurat activitatea, în cazul secţiilor de votare organizate
în municipiul Bucureşti.
 Buletinele de vot neutilizate şi anulate, ștampilele şi celelalte
materiale utilizate în desfășurarea votării sunt predate
prefectului, pe bază de proces-verbal.

CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
[art. 49 și 50 din legea nr. 3/2000, art. 98 și art. 99 din Legea nr. 208/2015 și Titlul IX din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare]

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie
potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte :
Contravenție

Sancțiunea (amenda)

înscrierea, cu bună știință, a unei persoane în
mai multe liste electorale ale localității de
domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor de la 500 lei la 1.000 lei
persoane fictive ori care nu au drept de vot;

Cine constată şi aplică sancțiunea

ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei
Române

art. 49 lit. a) din Legea nr. 3/2000

refuzul de a se conforma dispoziţiilor
preşedintelui biroului electoral al secţiei de de la 500 lei la 1.000 lei
votare cu privire la asigurarea ordinii în localul
de vot şi în împrejurimi

ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei
Române

art. 49 lit. b) din Legea nr. 3/2000

refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot
şi ştampila de votare persoanei înscrise în listă şi
care prezintă act de identitate, precum şi de la 500 lei la 1.000 lei
înmânarea buletinului de vot unei persoane
care nu prezintă acest act
art. 49 lit. c) din Legea nr. 3/2000

ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei
Române

CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
[art. 49 și 50 din legea nr. 3/2000, art. 98 și art. 99 din Legea nr. 208/2015 și Titlul IX din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare]

Contravenție

Sancțiunea (amenda)

părăsirea localului secţiei de votare înainte de
stabilirea rezultatului referendumului şi de
semnarea procesului-verbal de către membrii de la 500 lei la 1.000 lei
biroului electoral al secţiei de votare; art. 49 lit. d) din

Cine constată şi aplică sancțiunea

preşedintele
circumscripţie

biroului

electoral

de

Legea nr. 3/2000

absența nejustificată a președintelui sau a
membrilor birourilor electoralede la activitatea
de la 1.000 la 5.000 lei
acestora art. 49 lit. e) din Legea nr. 3/2000

tipărirea fără drept, în vederea utilizării în ziua
referendumului, de buletine de vot
de la 1.000 la 5.000 lei
art. 49 lit. f) din Legea nr. 3/2000

efectuarea de operaţiuni în listele electorale de la 1.500 lei la 4.500 lei
permanente de către persoane neautorizate
art. 98 lit. c) din Legea nr. 208/2015

refuzul de a pune la dispoziţia agenţilor de la 1.500 lei la 4.500 lei
constatatori documentele şi actele necesare
efectuării controlului art. 98 lit. e) din Legea nr. 208/2015

preşedintele biroului electoral, în cazul
membrilor acestuia, precum şi preşedintele
biroului electoral ierarhic superior, în cazul
preşedinţilor birourilor electorale ierarhic
inferioare
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei
Române
împuterniciţii
preşedintelui
Electorale Permanente

Autorităţii

împuterniciţii
preşedintelui
Electorale Permanente

Autorităţii

CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
[art. 49 și 50 din legea nr. 3/2000, art. 98 și art. 99 din Legea nr. 208/2015 și Titlul IX din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare]

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie
potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte :
Contravenție

Sancțiunea (amenda)

distrugerea,
deteriorarea,
murdărirea,
acoperirea prin scriere sau în orice mod a
de la 1.500 lei la 4.500
listelor electorale sau a oricăror altor afişe ori
lei
anunţuri de propagandă tipărite

Cine constată şi aplică sancțiunea

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române
şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române

art. 98 lit. g) din Legea nr. 208/2015

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române
şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române
în cazul în care fapta este săvârşită de către persoane
nerespectarea deciziilor şi hotărârilor
fizice sau de către persoane juridice de drept privat
birourilor
şi
oficiilor
electorale;
biroul electoral ierarhic superior pentru faptele
de la 4.500 lei la 10.000
săvârşite de birourile electorale
nerespectarea hotărârilor, deciziilor şi
lei
împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale
instrucţiunilor
Autorităţii
Electorale
Permanente în cazul în care fapta este săvârşită de
Permanente art. 98 lit. j) din Legea nr. 208/2015
partide politice, alianţe politice, organizaţii ale
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale

CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
[art. 49 și 50 din legea nr. 3/2000, art. 98 și art. 99 din Legea nr. 208/2015 și Titlul IX din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare]

Contravenție

Sancțiunea (amenda)

refuzul de a permite accesul în secţia de
votare al persoanelor acreditate, al
membrilor birourilor şi oficiilor electorale şi
de la 1.500 lei la 4.500
al reprezentanţilor Autorităţii Electorale
lei
Permanente să asiste la desfăşurarea
operaţiunilor electorale art. 98 lit. n) din Legea nr.

Cine constată şi aplică sancțiunea

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române
şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române

208/2015

refuzul de a se primi şi înregistra o sesizare,
întâmpinare, contestație sau plângere scrisă de la 1.500 lei la 4.500 lei
înaintată art. 98 lit. o) din Legea nr. 208/2015
neaplicarea pe actul de identitate a ştampilei
cu menţiunea „VOTAT”;sau a timbrului
autocolant, precum şi reţinerea actului de de la 1.500 lei la 4.500
identitate, fără motive întemeiate, de către lei
membrii biroului electoral al secţiei de votare
art. 98 lit. r) din Legea nr. 208/2015

biroul electoral ierarhic superior pentru faptele
săvârșite de birourile electorale

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române
şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române

CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
[art. 49 și 50 din legea nr. 3/2000, art. 98 și art. 99 din Legea nr. 208/2015 și Titlul IX din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare]

Contravenție

Sancțiunea (amenda)

întocmirea proceselor-verbale cu încălcarea
de la 1.500 lei la 4.500 lei
dispozițiilor legale art. 98 lit. s) din Legea nr. 208/2015
purtarea, pe durata votării, de către membrii
birourilor electorale ale secţiilor de votare
sau de către persoanele acreditate de
de la 1.500 lei la 4.500 lei
ecusoane, insigne sau alte însemne de
propagandă electorală art. 98 lit. u) din Legea nr.

Cine constată şi aplică sancțiunea
biroul electoral ierarhic superior pentru faptele
săvârşite de birourile electorale

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române
şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române

208/2015

refuzul președintelui biroului electoral de a
elibera o copie certificată de pe procesulde la 1.500 lei la 4.500 lei
verbal persoanelor îndreptățite potrivit
prevederilor legale art. 98 lit. W) din Legea nr. 208/2015
încălcarea de către persoanele acreditate a
prevederilor art. 90 din Legea nr. 208/2015
de la 1.500 lei la 4.500 lei
art. 98 lit. y) din Legea nr. 208/2015

biroul electoral ierarhic superior pentru faptele
săvârşite de birourile electorale

ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române
şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române

încălcarea prevederilor art. 88, 92 şi 93 din de la 4.500 lei la 10.000 biroul electoral ierarhic superior pentru faptele
săvârşite de birourile electorale
Legea nr. 208/2015 art. 98 lit. z) din Legea nr. 208/2015
lei

CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
[art. 49 și 50 din legea nr. 3/2000, art. 98 și art. 99 din Legea nr. 208/2015 și Titlul IX din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare]

INFRACŢIUNI
ART. 385 - Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la
6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
ART. 386 - Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o
anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni
politice.

ART. 387 - Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin
de vot fals.

CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
[art. 49 și 50 din legea nr. 3/2000, art. 98 și art. 99 din Legea nr. 208/2015 și Titlul IX din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare]

INFRACŢIUNI
ART. 389 - Violarea confidenţialităţii votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni
la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 390 - Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani
sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea
acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 391- Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani
şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală
complementară a unor persoane care nu figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea
rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte
cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului
informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
ART. 393 - Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387 - 391 se pedepseşte.

Vă mulțumim
și vă dorim succes!

