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Indrumări completare birouri  

electorele secții de votare 

 
Văzând Hotărârea BEC 77/04.09.2020 privind constituirea birourilor 

electorale ale secțiilor de votaare, 

    Având în vedere adresa nr. 3068/29.07.2020, transmisă Biroului Electoral 

Central de Autoritatea Electorală Permanentă prin adresa cu nr. 

10360/31.07.2020, înregistrată la Biroul Electoral Central cu nr. 

3/C/BEC/L/2020 din 31.07.2020, privind  lista partidelor politice și a 

Organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup 

parlamentar propriu in Senat şi minimum 7 senatori, precum şi lista partidelor 

politice şi a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au 

obținut mandate la alegerile pentru Camera Deputaților şi Senat din decembrie 

2016,  

          Având in vedere adresa nr. 2/5011/29.07.2020, transmisă Biroului 

Electoral Central de Autoritatea Electorală Permanentă prin adresa cu nr. 

10360/31.07.2020, înregistrată la Biroul Electoral Central cu nr. 

3/C/BEC/L/2020 din 31.07.2020, privind lista partidelor politice şi a 

organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților naționale care au ca membri cel puțin 10 deputați şi lista

 partidelor politice şi a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 

naționale care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior (11 

decembrie 2016),  

         1. În prima etapa, birourile electorale ale secțiilor de votare se pot 

completa cu câte un reprezentant al următoarelor formațiuni politice care 

participa la alegeri in circumscriptia electorala: 

          - PSD, PNL, USR, UDMR, Alianța USR PLUS 

         2. În etapa a doua, în limita locurilor neocupate, birourile electorale ale 

secțiilor de votare se pot completa cu câte un reprezentant al 

următoarelor formațiuni politice care participa la alegeri in circumscriptia 

electorala: 

          - PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE, PMP, un reprezentant al grupului 

minorităților naționaledin Camera Deputaților-în ordinea descrescătoare a 

numărului de candidați  

         3.În etapa a treia, în limita locurilor neocupate, birourile electorale ale 

secțiilor de votare se pot completa cu câte un reprezentant al următoarele 

formațiuni politice care participa la alegeri in circumscriptia electorala: 
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          - PSD, PNL, USR, UDMR, Alianța USR PLUS, ALDE, PMP, Pro 

România - în ordinea descrescătoare a numărului de candidați 

         4. În etapa a patra, în limita locurilor neocupate, birourile electorale ale 

secțiilor de votare se pot completa cu câte un reprezentant al  restului 

formațiunilor politice care participă la alegeri in circumscriptia electorala, 

exemplificativ: Alianta Maghiara din Transilvania, PNTCD, Partidul Ecologist 

Român, AUR etc. 

           

           Pentru a se stabili dacă o formațiune politică participă la alegeri într-o 

circumscripție se vor avea în vedere candidaturile definitive pentru consiliul 

local, primar, consiliul județean și președinte consiliului județean iar pentru 

stabilirea ordinii descrescătoare a numarului de candidaturi se vor cumula 

candidaturile la consiliul local, primar, din circumscripție cu candidaturile 

formațiunii politice la consiliul județean și președinte consiliu județean. (art.4 

alin.3 Hot. BEC 77/2020). 

          Candidaturile la consiliul județean si presedintele consiliului județean 

urmează a va fi comunicate, în perioada următoare. 

          ATENTIE!  Pentru a se considera ca participa la elegeri in circumscriptia 

electorala, o formatiune politica este suficient sa aiba candidati la consiliul 

judetean sau presedinte consiliu judetean chiar daca nu are candidati la consiliul 

local sau primar in circumscriptia comunala/oraseneasca/municipală din care 

face parte biroul electoral al secției a cărei constituire are loc. 

 

       Tragerea la sorți pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora va avea loc în data de 12 septembrie 

2020, ora 11.30 la sediul BEJ. rezultatul tragerii la sorți va va fi comunicat prin 

e-mail in aceiași zi. 

      conform Comunicatului Autoritații Electorale Permanente, în perioada 13-

23 septembrie 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și 

organizațiile minorităților naționale care participă la alegeri vor desemna 

reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare. În consecință veți 

asigura permanența la sediu în data de 23.09.2020, până la ora 24.00. 

       În data de 24 septembrie 2020, președinții birourilor electorale de 

circumscripție vor efectua completarea birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, conform Hotărârii BEC 77/ 04.09.2020. 


