GHID COMPLETAREA BIROULUI
ELECTORAL AL SEȚIEI DE VOTARE
COMUNICAREA
Art. 4 alin. 2 -3 H. BEC 77/04.09.2020, Art. 30 alin. 5 L115/2015, Art. 4 L135/2020, Art. 2
alin. 3 L84/2020








În 24 de ore de la tragerea la sorți a președinților și locțiitorilor secției de votare,
dar nu mai târziu de data de 23 septembrie 2020
Se comunică reprezentanții în secțiile de votare către președintele biroului electoral de
circumscripție comunală, orășenească, municipală sau sector a municipiului București,
după caz
Comunicările se fac de către conducerile organizațiilor locale la nivelul cărora este
organizată secția de votare
În situația în care, la nivel județean, se candidează în alianță electorală, iar la nivel local
se candidează individual, sau invers, se recomandă să se comunice 3 (trei)
reprezentanți ai partidului și 2 (doi) reprezentant al alianței. Numărul de reprezentanți
care vor fi comunicați, se va stabili în funcție de numărul maxim de membri al biroului și
de numărul competitorilor electorali din circumscripția respectivă.
Comunicările vor fi întocmite sub forma unui tabel care să cuprindă: numărul secției de
votare nume, prenume, CNP, domiciliul sau reședința, precum și datele de contact ale
reprezentanților (nr. telefon și/sau e-mail)

NR. MEMBRI ÎN BIROUL SECȚIEI DE VOTARE
Art.4 alin. 1 L135/2020, Art. 1 alin. 2 H. BEC 77/2020, Art. 5 alin. 3 H. BEC 77/2020
Birourile electorale ale secțiilor de votare NU pot funcționa cu mai puțin de 5 membri.
Comune și Orașe – total maxim 11 membri, dintre care:
 1 (un) președinte
 1(un) locțiitor
 9 (nouă) reprezentanți ai formațiunilor politice care participă în alegeri
Municipii și sectoarele mun. București - total maxim 13 membri, dintre care:




1 (un) președinte
1 (un) locțiitor
11 (unsprezece) reprezentanți ai formațiunilor politice care participă în alegeri

COMPLETAREA
Art. 5 alin. 3 - 4 H. BEC 77/2020


Completarea se face în funcție de numărul de candidați, respectiv în ordinea
descrescătoare a numărului de candidați pentru consiliul local, primar, consiliu
județean/Consiliul General al Municipiului București și președintele consiliului
județean/primarul general al municipiului București,
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Un partid politic, o alianță politică, o alianță electorală sau o organizație a cetățenilor
aparținând minorităților naționale nu poate avea mai mult de 3 (trei) reprezentanți în
același birou electoral al secției de votare.

ETAPE DE COMPLETARE - cu reprezentanții formațiunilor politice care participă în
alegeri în circumscripția județeană/locală/de sector/mun. București:
În cazul unui număr egal de candidați, stabilirea ordinii de completare, pentru fiecare etapă,
se face prin tragere la sorți
Prima etapă

A doua etapă

A treia etapă

A patra etapă

Câte 1 reprezentant (prima persoană comunicată), în
ordinea numărului de candidați:
 PSD
 PNL
 USR
 UDMR
Câte 1 reprezentant, în ordinea numărului de candidați:
Alianțe politice sau electorale care au în componență cel puțin
un partid politic cu grup parlamentar în ambele Camere
Câte 1 reprezentant (a doua persoană comunicată), în
ordinea numărului de candidați:
 PSD
 PNL
 USR
 UDMR PMP
 ALDE
1 reprezentant:
 al Grupului Minorităților din CDEP, în numele organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în
acest grup parlamentar și care participă la alegerile din
circumscripția electorală respectivă
Câte 1 reprezentant (a doua sau a treia persoană
comunicată), în ordinea numărului de candidați:
 PSD
 PNL
 USR
 UDMR
 PMP
 Pro România (Pro Europa)
 Alianțe politice sau alianțe electorale care au în componență
cel puțin un partid politic care are ca membri cel puțin 6
senatori sau 10 deputați
Câte 1 reprezentant, în ordinea numărului de candidați:
 PPUSL
 PNTCD
 PLUS
 Partidul Republican
 Alte partide sau alianțe politice și electorale
 Alte organizații ale minorităților naționale
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În situația în care, în urma parcurgerii celor patru etape pentru completare, se constată
că partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile aparținând
minorităților naționale nu au comunicat numărul de reprezentanți care să asigure
funcționarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu numărul minim de 5 membri,
acestea se completează, la data de 24 septembrie, cu persoane înscrise în Corpul
experţilor electorali, la solicitarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie
comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti; solicitarea va
fi formulată în scris și se va transmite de îndată către Autoritatea Electorală Permanentă;
completarea până la atingerea numărului minim de membri se face de către preşedintele
biroului de electoral circumscripție comunală, orășenescă, municipală sau de sector a
municipiului București în a cărei rază teritorială se află secţia de votare respectivă, pe baza
listei transmise de Autoritatea Electorală Permanentă.

PARTIDELE ȘI FORMAȚIUNILE POLITICE





Partide
care
au
obținut 
reprezentare parlamentară la 
ultimul scrutin


Grupul minorităților din CDEP




Partide cu 6 senatori sau 10 
deputați





Partide
sau
organizații
aparținând
minorităților
naționale cu grup în ambele
Camere ale Parlamentului

Partide neparlamentare





PSD
PNL
USR
UDMR
PSD
PNL
USR
UDMR
PMP
ALDE
Grupul minorităților din CDEP
PSD
PNL
USR
UDMR
PMP
Pro România (Pro Europa)
PPUSL
PNTCD
PLUS
Partidul Republican
Alte partide politice neparlamentare
Alte organizații ale minorităților naționale
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