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ACTE NORMATIVE
care stabilesc cadrul juridic necesar pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului național din
data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României
 LEGEA nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările şi
completările ulterioare;
 LEGEA nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare;
 HOTĂRÂREA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI nr. 33/06.07.2012 privind suspendarea din funcție
a Președintelui României;
 HOTĂRÂREA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI nr. 34/06.07.2012 privind stabilirea obiectului și a
datei referendumului național pentru demiterea Președintelui României;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 682/07.07.2012 pentru stabilirea măsurilor tehnicoorganizatorice privind referendumul național din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea
Președintelui României;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 683/07.07.2012 privind aprobarea programului calendaristic
pentru realizarea acțiunilor necesare desfășurării referendumului național din data de 29 iulie
2012 pentru demiterea Președintelui României;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 684/07.07.2012 privind aprobarea bugetului necesar pentru
pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 29 iulie 2012
pentru demiterea Președintelui României;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 685/07.07.2012 pentru aprobarea modelului ștampilelor ce vor
fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinului de vot, al listelor electorale și al
proceselor-verbale care vor fi folosite la referendumul național din data de 29 iulie 2012 pentru
demiterea Președintelui României;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 686/07.07.2012 privind modelul timbrului autocolant, condițiile
de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia pentru referendumul național din data de 29
iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 687/07.07.2012 privind durata și condițiile de păstrare a
buletinelor de vot întrebuințate, a celor contestate, precum și a celor neîntrebuințate, a
ștampilelor și a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral la referendumul național din
data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 688/11.07.2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 684/2012 privind aprobarea bugetului necesar pentru pregătirea, organizarea şi
desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui
României;
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 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 720/2000 privind listele electorale permanente, cu modificările
şi completările ulterioare;
 HOTĂRÂREA AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE nr. 4/2008 privind condițiile pe care
trebuie să le îndeplinească localurile secțiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi
a Senatului. (cu rol de recomandare)

HOTĂRÂRILE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL
care reglementează modul de organizare și desfășurare a referendumului național din
data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 6/H/13.07.2012 privind unele măsuri pentru
buna organizare și funcționare a birourilor electorale la referendumul național pentru
demiterea Președintelui României din 29 iulie 2012;
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 7/H/13.07.2012 privind unele măsuri pentru
buna desfășurare a procedurii de votare și consemnare a rezultatelor votării la referendumul
național pentru demiterea Președintelui României din 29 iulie 2012;
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 11/H/16.07.2012 privind utilizarea urnei
speciale la referendumul național pentru demiterea Președintelui României din 29 iulie 2012;
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 12/H/18.07.2012 privind unele măsuri pentru
buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru demiterea Președintelui
României din 29 iulie 2012;
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 13/H/18.07.2012 privind afișarea în localurile
secțiilor de votare a prevederilor art. 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 8 din 13 iulie
2012;
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 14/H/18.07.2012 privind operațiunile tehnice
care se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor referendumului național pentru demiterea
Președintelui României din 29 iulie 2012.
 HOTĂRÂREA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL nr. 16/H/19.07.2012 privind aplicarea
prevederilor Hotărârii nr.11/H/2012 a Biroului Electoral Central

VĂ RECOMANDĂM SĂ ACCESAŢI SITE-UL BIROULUI ELECTORAL CENTRAL PENTRU
A FI LA CURENT CU TOATE HOTĂRÂRILE LA ADRESA

http://www.becreferendum2012.ro/hotarari.html
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Data de desfăşurare a referendumului național
pentru demiterea Președintelui României

DUMINICĂ, 29 iulie 2012
conform art. 1 alin. (3) din Hotărârea Parlamentului României nr. 34/2012 privind stabilirea obiectului
și a datei referendumului național pentru demiterea Președintelui României

Obiectul referendumului național din data de 29 iulie 2012
pentru demiterea Președintelui României
Cetățenii care participă la referendum au dreptul să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la următoarea
întrebare:

„SUNTEȚI DE ACORD CU DEMITEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
DOMNUL TRAIAN BĂSESCU?”
Conform art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 34/2012 privind stabilirea obiectului și a
datei referendumului național pentru demiterea Președintelui României

DREPTUL DE VOT

AU DREPTUL LA CÂTE UN SINGUR VOT:
 CETĂȚENII ROMÂNI care au împlinit 18 ani până în ziua referendumului inclusiv - art. 4 din
Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare

NU AU DREPT DE VOT:
 Debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, și nici persoanele condamnate prin hotărâre
judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale - art. 4 din Legea nr. 3/2000, cu
modificările și completările ulterioare
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LOCUL VOTĂRII
(art. 21 din Legea nr. 3/2000,cu modificările şi completările ulterioare și art. 2 din Hotărârea BEC nr.
7/H/13.07.2012)
Alegătorii pot vota la orice secţie de votare organizată în afara ţării (membrii birourilor electorale
ale secţiilor de votare pot vota la secția unde isi defășoară activitatea), fiind înscrişi în listele
electorale suplimentare.

DOCUMENTELE ÎN BAZA CĂRORA
SE EXERCITĂ DREPTUL LA VOT
(Art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 686/2012, art. 2 pct. 32 din Legea nr. 35/2008 cu
modificările şi completările ulterioare și art. 4 din Hotărârea BEC nr. 7/H/13.07.2012 )
ÎN STRĂINĂTATE alegătorii votează în baza următoarelor documente:
 Paşaportul simplu;
 Paşaportul de serviciu;
 Paşaportul diplomatic;
 Cartea de identitate;

ATENŢIE!!!
NU SE VOTEAZĂ PE BAZA TITLULUI DE CĂLĂTORIE!
NU SE UTILIZEAZĂ CĂRŢILE DE ALEGĂTOR !
(art. 72 din Legea nr. 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare și art. 5 alin. (2) Hotărârea BEC
nr. 7/H/13.07.2012 )
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LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE
În ziua referendumului național, în lista electorală suplimentară se trec, de către PREŞEDINTELE
BIROULUI ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE, următoarele categorii de alegători:



Persoanele care votează în străinătate
Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare
MODELUL LISTEI ELECTORALE SUPLIMENTARE UTILIZATĂ ÎN CADRUL
SECŢIILOR DE VOTARE ORGANIZATE ÎN STRĂINĂTATE
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BIROURILE ELECTORALE
(art. 23, art. 26 alin. (11) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare)
Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului național se înființează:
•

Biroul Electoral Central;

•

birouri electorale de circumscripție la nivel de județ și la nivelul municipiului
București;

•

biroul electoral pentru secțiile de votare organizate în afara țării;

•

oficii electorale de sector al municipiului București;

•

birouri electorale ale secţiilor de votare.

BIROUL ELECTORAL CENTRAL
(art. 25 alin. (21) și (22) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare)

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care se aduc la
cunoștință în ședință publică și prin orice mijloc de publicitate.
Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice,
birourile electorale, precum și pentru toate organismele cu atribuții în materia referendumului, de la
data aducerii la cunoștință în ședință publică.
Pentru corecta desfăşurare a referendumului, Biroul Electoral Central emite hotărâri în
interpretarea legii, hotărâri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
COMPONENŢA BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(Hotărârea BEC nr. 6/H/13.07.2012)
Secţiile de votare din afara țării sunt organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor. De asemenea,
mai pot fi organizate secţii de votare şi în alte localităţi decât cele în care îşi au sediul misiunile
diplomatice sau oficiile consulare, dar numai cu acordul ţării de resedinţă. Organizarea şi
numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin
ordin.
Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se constituie dintr-un preşedinte,
desemnat de şeful misiunii diplomatice, şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice reprezentate în
Parlament.
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În situaţia în care birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu au minimum 3
membri, inclusiv președintele, acestea urmează a fi completate de către preşedintele biroului
electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu persoane cu bună reputație și fără apartenență
politică dintr-o listă întocmită de Ministerul Afacerilor Externe.
Desemnarea delegaţilor partidelor politice reprezentate în Parlament se comunică la biroul
electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării, în termenul prevăzut la art. 27 alin. (1 3)
din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
 Consemnarea completării birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se face
de către biroul electoral pentru secțiile de votare organizate în afara țării prin proceseverbale (Anexa 2 la Hotărârea BEC ne. 12/H/18.07.2012). - art. 2 alin. (1) din Hotărârea BEC nr.
12/H/18.07.2012
 Biroul electoral pentru secțiile de votare organizate în afara țării asigură transmiterea în
preziua votării a proceselor-verbale de completare către președinții birourilor electorale ale
secțiilor de votare din străinătate. - art. 2 alin. (2) din Hotărârea BEC nr. 12/H/18.07.2012
ATENȚIE !
Solicitările de înlocuire a delegaților partidelor politice în birourile electorale ale secțiilor de
votare se depun la Biroul electoral pentru secțiile de votare organizate în afara țării. Aprobarea
înlocuirilor se transmite de îndată președintelui biroului electoral al secției de votare, care ia act de
înlocuirea delegatului partidului politic/delegaților partidelor politice și consemnează acest fapt întrun proces-verbal. - art. 3 din Hotărârea BEC nr. 12/H/18.07.2012

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BIROURILOR ELECTORALE
ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/H/10.07.2012)
Birourile și oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot.
În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii birourilor și oficiilor electorale exercită o funcție ce
implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a funcției de membru al biroului sau
oficiului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea juridică, civilă
sau penală, după caz.
Delegații partidelor politice în birourile și oficiile electorale nu pot primi și nu pot exercita alte
însărcinări în afara celor prevăzute de lege.
Delegații partidelor politice în birourile și oficiile electorale pot fi înlocuiți la cererea celor care i-a
propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării. Iar în caz de deces,
îmbolnăviri sau accidente, inclusiv în ziua votării. Birourile și oficiile electorale lucrează legal în
prezența majorității membrilor care le compun. Ședințele birourilor și oficiilor electorale sunt
conduse de președinții acestora.
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Prezența la ședințe a membrilor birourilor și oficiilor electorale este obligatorie. În cazuri justificate,
președinții birourilor și oficiilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la
ședință.
În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare,
precum și în soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor, birourile și oficiile electorale adoptă
hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.
Votul se exprimă deschis și poate fi numai „PENTRU” sau „ÎMPOTRIVĂ”.
În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.
Hotărârile se semnează de președinte și de membri. Hotărârile se aduc la cunoștință publică, după
caz, prin afișare la sediul birourilor și oficiilor electorale, pe site-ul propriu, prin comunicare sau prin
orice alt mijloc de publicitate.
Birourile și oficiile electorale sunt obligate să țină evidența întâmpinărilor, contestațiilor și altor
cereri privind referendumul, precum, și a hotărârilor adoptate.
După fiecare ședință, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de ședință care se semnează de
președinte și persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere de către membrii
biroului sau oficiului electoral.
Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate îşi încetează activitatea după data
predării către Biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării 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.

IMPORTANT
Până la confirmarea de către Biroul electoral pentru secţiile de
votare din străinătate a datelor cuprinse în procesele verbale de
consemnare a rezultatelor votării, membrii biroului electoral al
secţiei de votare nu părăsesc localul secţiei de votare
(locul din care s-a făcut comunicarea proceselor verbale)
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PRIMIREA MATERIALELOR DE CĂTRE PREȘEDINȚII BIROURILOR
ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE
(art. 22 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. (4), art. 41 alin. (4)
din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (4) Hotărârea Guvernului
nr. 686/2012 și art. 5 din Hotărârea BEC nr. 6/H/13.07.2012)
Biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării, prin intermediul MAE, predă către
secţiile de votare:
 ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare;
 ştampilele cu menţiunea “VOTAT 2012 RDPR”
 buletinele de vot;
 timbrele autocolante;
 procesele verbale privind consemnarea rezultatelor votării (formulare tipizate);
 listele electorale suplimentare (se imprimă la nivelul misiunii);
 celelalte materiale necesare votării.

În ajunul zilei referendumului
28 iulie 2012, ora 1800
(art. 31 alin. (4) și (5) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, pct. 27 din
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 683/2012, art. 1 alin. (7) din Hotărârea BEC nr. 8/H/13.07.2012
și art. 3 alin. (3) din Hotărârea BEC nr. 7H/13.07.2012 )
 Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie să fie prezent la sediul secţiei de
votare, la ora 18,00, şi este obligat să ia măsurile necesare pentru pregătirea operaţiunilor de
votare.
 Îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului
secţiei de votare.
 Președintele biroului electoral al secției de votare vizează și anulează un buletin de vot, după
care îl afişează la intrarea în secţia de votare;
 Preşedintele va dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.
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În ziua referendumului
Pregătirile pentru începerea votării
ora 0600 – ora 0700
(art. 32 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare)
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, verifică:


urnele fixe;

 existenţa listelor electorale suplimentare;
 existenţa buletinelor de vot;
 existenţa ştampilelor cu menţiunea “VOTAT 2012 RDPR” și a ştampilei de control.
După încheierea acestei operaţii preşedintele închide şi sigilează urnele, aplicând ştampila de
control a secţiei de votare.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat:
 să asigure aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot.

Atenţie: Ştampila de control a secţiei de votare se va aplica pe pagina albă a
buletinelor de vot, astfel încât să nu se suprapună cu spaţiile destinate aplicării
ştampilei „Votat".
Aplicarea ștampilei de control a secției de votare se face pe tranșe de câte 100 de
buletine de vot pe parcursul întregii zile de votare, în funcție de afluxul alegătorilor la
secția de votare.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat:
 să ia măsurile necesare pentru ca referendumul să decurgă în bune condiţii.
În privința luării de măsuri necesare desfășurării referendumului în bune condiții, puterile
președintelui biroului electoral al secției de votare se întind şi în afara localului de vot, în curtea
acestuia, la intrările în curte şi în jurul localului de vot
 Să asigure afișarea la loc vizibil, la intrarea în localul secției de votare, a unei foi de hârtie A4
cu următorul text – ( Hotărârea BEC nr. 13/H/18.07.2012)

„ ACCESUL ÎN CABINA DE VOT CU ORICE TIP DE APARATE DE
ÎNREGISTRARE SAU PRELUARE IMAGINI ESTE INTERZIS. ”
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Desfăşurarea votării
ora 0700 – ora 2300
(art. 33 alin. (3), (4) și art. 37 alin. (1), alin. (2)-(5) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările
ulterioare și art. 5 alin. (1) din Hotărârea BEC nr. 7/H.13.07.2012)
În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare şi de delegaţii acreditaţi de Biroul
Electoral Central nici o altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în
localul de vot peste timpul necesar pentru efectuarea operaţiunii de votare.
Accesul participanţilor la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului
cabinelor.
Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secţiei de votare actul de identitate
eliberat de autorităţile române şi aflat în termen de valabilitate. Biroul electoral, după înscrierea
datelor în lista electorală suplimentară şi aplicarea de către alegător a semnăturii olografe, va
înmâna participantului buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea “VOTAT 2012 RDPR”.

ATENȚIE! NU SE POATE VOTA PE BAZA TITLULUI DE CĂLĂTORIE
Participantul la referendum îşi va exprima voinţa în mod individual, într-o cabină închisă,
aplicând ştampila "Votat" numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot,
corespunzător opţiunii sale.
După ce a votat participantul la referendum va îndoi buletinul de vot, astfel că pagina albă, care
poartă ştampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urnă, având grija să nu se
deschidă.
Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui.
Certificarea prezenţei la vot se face prin aplicarea timbrului autocolant cu menţiunea „Votat”
pe cartea de identitate sau a ştampilei cu menţiunea „Votat” pe paşaportul simplu, paşaportul de
serviciu și paşaportul diplomatic.
Preşedintele poate să ia măsuri ca staţionarea celui care votează în cabina de votare să nu se
prelungească nejustificat.
Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă.
Alegătorul care, din motive temeinice constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de vot un însoţitor ales de el
pentru a-l ajuta.
Însoţitorul nu poate avea calitatea de membru al biroului electoral sau observator. - art. 39
din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare și art. 6 din Hotărârea BEC nr.
7/H/13.07.2012
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URNA SPECIALĂ (MOBILĂ)
(art. 40 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea BEC nr.
5/H/11.07.2012, și Hotărârea BEC nr. 11/H/16.07.2012)

ÎN AFARA ŢĂRII NU SE UTILIZEAZĂ URNA SPECIALĂ

OBSERVAREA ALEGERILOR
(Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 4/H/11.07.2012)
În afara membrilor birourilor electorale, la toate operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea
voturilor și la întocmirea proceselor-verbale, pot asista:
 observatorii străini și reprezentanții mijloacelor de comunicare în masă străine –
acreditați de către Biroul Electoral Central;
 observatorii interni și reprezentanții mijloacelor de comunicare în masă interne –
acreditați de către Biroul Electoral Central.
Documentele de acreditare eliberate de către Biroul Electoral Central sunt valabile la orice birou
electoral constituit la referendumul național pentru demiterea Președintelui României din 29 iulie
2012, în condițiile prevăzute în documentul de acreditare.
În acest sens vă recomandam accesarea sectiunii ACREDITARI din cadrul site-lui Biroului Electoral
Central la adresa http://www.becreferendum2012.ro/acreditari.html
Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) este valabilă numai însoțită de actul de
identitate al titularului acestuia.
Observatorii nu pot interveni în nici un 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 sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea
în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, retragerea acreditării de către
Biroul Electoral Central, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de
votare.
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SUSPENDAREA VOTĂRII
(art. 38 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare)
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive
temeinice.
Suspendarea nu poate depăşi o oră şi va fi anunţată prin afişare pe uşa localului de vot.
Durata tuturor suspendărilor nu poate depăşi două ore.
În timpul suspendării urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi toate lucrările biroului
electoral vor rămâne sub pază permanentă.

ÎNCHIDEREA VOTĂRII
(Art. 8 din Hotărârea BEC nr. 7H/13.07.2012 )
La ora 23.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi
dispune închiderea secţiei de votare.
Alegătorilor care la ora 23.00 se află în sala unde se votează (încăperea unde se află cabinele de
vot) li se va permite să îşi exercite dreptul de vot.
În acest caz, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia de a informa biroul
sau oficiul electoral care funcţionează la nivelul imediat superior cu privire la hotărârea de
prelungire a duratei votării, de îndată ce adoptă o asemenea hotărâre, precum şi cu privire la
închiderea secţiei de votare atunci când perioada de prelungire se încheie, de îndată ce acest lucru se
produce.
DUPĂ ÎNCHIDEREA VOTĂRII
(art. 41 alin. (1)-(5) și art. 57din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare și art. 9 din
Hotărârea BEC nr. 7H/13.07.2012 )
După închiderea sălii unde se votează, preşedintele, împreună cu ceilalți membri ai biroului
electoral, efectuează următoarele operațiuni:
 verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce
ștampilele cu mențiunea „VOTAT 2012 RDPR” într-un plic care se sigilează prin aplicarea
ștampilei de control a secției de votare.
Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează la pct. 12 al procesului-verbal privind
rezultatele referendumului.
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Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va proceda la anularea buletinelor de vot
neîntrebuinţate şi la deschiderea urnelor, în prezenţa membrilor biroului şi, după caz, a
persoanelor acreditate să asiste la referendum.
 anularea buletinelor de vot neîntrebuințate se face prin înscrierea pe diagonala primei pagini
a mențiunii „ANULAT” (fie olograf, fie prin aplicarea ştampilei cu menţiunea „ANULAT”) și
aplicarea ștampilei de control a secției de votare;
Deschiderea urnei înainte de ora stabilită pentru încheierea votării se pedepseşte cu închisoare de
la un an la 5 ani.
Preşedintele va citi cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, răspunsul votat şi va arăta
buletinul de vot celor prezenţi.
Buletinele de vot se grupează pe opțiuni, se numără și se leagă separat Voturile nule și
voturile valabil exprimate pentru fiecare opțiune se consemnează în câte un tabel separat de câte un
membru al biroului electoral al secției de votare, desemnat de președinte.
După încheierea numărării voturilor se va încheia un proces-verbal care se semnează de
preşedinte şi ceilalţi membri ai biroului.
Preşedintele biroului electoral este obligat să elibereze, la cerere, membrilor biroului electoral şi
persoanelor acreditate, copii ale procesului verbal de constatare a rezultatului referendumului.
Sunt NULE următoarele BULETINE DE VOT:
 buletinele de vot care nu poartă ştampila de control a secţiei de votare;
 buletinele de vot de un alt model decât cel legal aprobat;
 buletinele de vot pe care ştampila "Votat" a fost aplicată în ambele pătrate;
 buletinele de vot pe care ştampila "Votat nu a fost aplicată pe nici unul dintre pătrate.
Dacă ştampila depăşeşte laturile pătratului, însă opţiunea este evidentă, buletinul nu va fi
socotit nul.

ATENȚIE!
BULETINELE NULE NU INTRĂ ÎN CALCULUL VOTURILOR VALABIL EXPRIMATE.

Autoritatea Electorală Permanentă
www.roaep.ro

Biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării
referendum@mae.ro

GHIDUL PREȘEDINȚILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECŢIILOR DE VOTARE ORGANIZATE ÎN AFARA ŢĂRII
Referendumul național din 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României

I. BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE
CAZ 1: Ștampila cu mențiunea “VOTAT 2012 RDPR” este aplicată în interiorul unui singur pătrat

CAZ 2: Ștampila cu mențiunea “VOTAT 2012 RDPR” depăşeşte limitele pătratului, dar opţiunea
alegătorului este evidentă

Autoritatea Electorală Permanentă
www.roaep.ro

Biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării
referendum@mae.ro

GHIDUL PREȘEDINȚILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECŢIILOR DE VOTARE ORGANIZATE ÎN AFARA ŢĂRII
Referendumul național din 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României

CAZ 3: Stampila cu mențiunea “VOTAT 2012 RDPR” este aplicată în interiorul unui pătrat dar pe
buletinul de vot sunt înscrise diferite mențiuni ale alegătorului (votul este considerat valabil
indiferent de mențiunile înscrise pe buletin)

II. BULETINE DE VOT NULE
CAZ 1: Nu a fost aplicată ștampila de control a secției
de votare pe buletinul de vot.

NOTA: Ștampila de control se aplică pe ultima pagină
a buletinului de vot, astfel încât să nu se suprapună
peste pătratele de pe prima pagină!
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Caz 2

Caz 3: Ştampila cu menţiunea “VOTAT 2012 RDPR” are alt model decât cel legal aprobat
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CAZ 4: Nu a fost aplicată ștampila cu mențiunea “VOTAT 2012 RDPR” în niciun pătrat

Caz 5, Varianta 1 : Ștampila cu mențiunea “VOTAT 2012 RDPR” este aplicată în cele două pătrate

Autoritatea Electorală Permanentă
www.roaep.ro

Biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării
referendum@mae.ro

GHIDUL PREȘEDINȚILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECŢIILOR DE VOTARE ORGANIZATE ÎN AFARA ŢĂRII
Referendumul național din 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României

Caz 5, Varianta 2 : Ștampila cu mențiunea “VOTAT 2012 RDPR” este aplicată în cele două pătrate,
chiar dacă unele ștampile au fost tăiate/anulate de alegător

CAZ 6: Ștampila cu mențiunea “VOTAT 2012 RDPR” a fost aplicată în exteriorul pătratelor
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CONTESTAȚII
(art. 42 din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare)
În timpul operaţiunilor de votare şi de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări şi contestaţii
cu privire la aceste operaţiuni.
Contestaţiile se formulează în scris şi se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de
votare, care va elibera dovada de primire.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va hotărî de îndată asupra contestaţiilor a căror
rezolvare nu suferă întârziere.
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DUPĂ ÎNCHIDEREA VOTĂRII
Completarea şi transmiterea procesului verbal
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ATENTIE: la pct. 12 al procesului-verbal privind rezultatele referendumului se va trece
mai întâi numărul întâmpinărilor și contestațiilor admise și în al doilea rând numărul
întâmpinărilor și contestațiilor respinse. Tot aici se vor consemna, daca a existat o astfel de
situaţie, operațiunile de redistribuire a buletinelor de vot de la secţie de votare la alta,
conform Hotărârii BEC nr. 12 din 18.07.2012.
După completarea procesului-verbal privind rezultatele referendumului acesta se va
semna de către preşedinte şi ceilalţi membri ai Biroului electoral al secţiei de votare, urmând
să fie comunicat prin fax sau email către Biroul electoral pentru secşiile de votare din afara
ţării.
NOTĂ: Lipsa semnăturii unui membru nu afectează valabilitatea procesului verbal,
urmând ca presedintele să menţioneze cauza care a determinat absenţa semnăturii.
Autoritatea Electorală Permanentă
www.roaep.ro

Biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării
referendum@mae.ro

GHIDUL PREȘEDINȚILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECŢIILOR DE VOTARE ORGANIZATE ÎN AFARA ŢĂRII
Referendumul național din 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României

IMPORTANT!
VĂ RUGĂM CA ODATĂ CU TRANSMITEREA FAXULUI SAU E-MAILULUI
SĂ MENŢIONAŢI ŞI UN NUMĂR DE TELEFON LA CARE PUTEŢI FI
CONTACTAT !!!
DUPĂ COMUNICAREA PRIN FAX SAU E-MAIL A PROCESELOR VERBALE, PREŞEDINTELE SECŢIEI
DE VOTARE VA FI CONTACTAT DE CĂTRE UNA DIN PERSOANELE CE ÎŞI DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA ÎN CADRUL BIROULUI ELECTORAL AL SECŢIILOR DE VOTARE ORGANIZATE ÎN
AFARA ŢĂRII ÎN VEDEREA CONFIRMĂRII FAPTULUI CĂ NU AU APĂRUT PROBLEME LA
PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE INS.
În cazul în care se constată neconcordanţe între datele conţinute de procesele verbale
primite de la secţiile de votare din străinătate, Biroul electoral pentru secţiile de votare
organizate în afara ţării va solicita preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare să
efectueze corecturile necesare, pe care să le ateste prin semnătură şi prin aplicarea ştampilei
de control a secţiei de votare. Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor
de votare organizate în străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile, privitoare
la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sunt transmise prin
mijloace electronice la Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, în cel mult 24
de ore de la primirea acestora, prin grija misiunilor diplomatice şi a consulatelor. Procesele
verbale contrasemnate sunt utilizate în centralizarea rezultatelor votării.

EXTREM DE IMPORTANT
NU SE VA PĂRĂSI SECŢIA DE VOTARE (LOCUL DIN CARE SE COMUNICĂ
PROCESUL VERBAL) PÂNĂ CÂND NU SE PRIMEŞTE CONFIRMAREA
TELEFONICĂ FINALĂ CĂ PROCESUL VERBAL A FOST CORECT ÎNTOCMIT.
ATENŢIE: PROCESELE VERBALE SE VOR TRANSMITE ASTFEL:

PRIN FAX LA URMĂTORUL NUMĂR DE TELEFON 004 021 31 92 172
(acest numar face retrimiteri catre alte 8 faxuri)

PRIN E-MAIL, SCANATE, LA URMĂTOAREA ADRESĂ: referendum@mae.ro
De asemenea ne puteţi contacta la următoarele numere de telefon:
0040213167299, 0040213131518, 0040213167411, 0040213163531,
0040213167454, 0040213148338, 0040213169119
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ÎNTOCMIREA DOSARELOR
(art. 4 din Hotărârea BEC nr. 14/H/18.07.2012)
Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, constituie 2
DOSARE.
Primul dosar va cuprinde:
 un exemplar original al procesului-verbal în care sunt consemnate rezultatele
numărării voturilor;
 întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale din cadrul secției de
votare;
 buletinele de vot nule;
 buletinele de vot contestate.
Al doilea dosar va cuprinde:
 listele electorale suplimentare cu semnăturile alegătorilor, în original.
Cele 2 dosare, buletinele de vot întrebuințate, precum și cele neîntrebuințate și anulate,
ștampilele și celelalte materiale utilizate în procesul de votare se vor ambala şi transmite către MAE
în vederea predării, pe bază de proces-verbal, Biroului electoral pentru secţiile de votare din
străinătate sau Tribunalului Bucureşti, după caz.
Ulterior, dosarul conţinând listele electorale suplimentare se va înaintat de către MAE la Autoritatea
Electorală Permanentă în vederea verificării identificării persoanelor care au votat de mai multe ori.

Componenţa Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate
Preşedinte – Procuror Marcău Cătălin Antonius
Membru – Sîrbu Otilia, reprezentant PDL
Membru – Păduraru Iuliana Cristina, reprezentant PNL
Membru – Ştefan Mioara, reprezentant UNPR
Membru – Udangiu Silviu, reprezentant PSD
Membru – Enache Dumitru Dan, reprezentant PC
Membru – Nagy Emese, reprezentant UDMR
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