
PREŞEDINŢILOR 
BIROURILOR ELECTORALE
ALE SECŢIILOR DE VOTARE 



ÎN DATA DE 10 IUNIE 2012 VOR AVEA LOC ALEGERI
PENTRU URMĂTOARELE 

AUTORITĂȚI ADMINISTRATIVE:

•PRIMARI

•CONSILII LOCALE

•PREȘEDINȚII AI CONSILIILOR JUDEȚENE

•CONSILII JUDEȚENE



AU DREPT DE VOT:

•Cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc 
această vârstă în ziua alegerilor;

•Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa stabilită înainte de 10 
martie 2012 în municipiul Bacău.

NU AU DREPT DE VOT:

•Debilii sau alienaţii mintal puşi sub interdicţie;

•Persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilită prin hotărâre 
judecătorească definitivă.



UNDE SE VOTEAZĂ:

•Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea 
administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul.
•Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea 
potrivit delimitării făcute şi unde sunt înscrişi în copia de pe listele electorale permanente, în 
copia de pe listele electorale complementare sau în lista suplimentară întocmită de primar.
•Votează la secţia de votare în a cărei rază îşi au domiciliul cetăţenii români cu drept de vot 
omişi din copia de pe lista electorală permanentă care se prezintă la vot şi fac dovada, cu actul
de identitate, că domiciliază în raza secţiei de votare respective. Aceştia sunt înscrişi în lista 
electorală suplimentară întocmită de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

Definire termeni:
Domiciliu = Adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa principală şi care este înscrisă în 
actul de identitate.
Reşedinţă = Adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de 
domiciliu şi care este menţionată în actul de identitate.



•Preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi 

personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu menţinerea ordinii votează la 

secţia de votare unde îşi îndeplinesc atribuţiile, dacă domiciliază în unitatea 

administrativ-teritorială pentru care se votează la secţia respectivă. Aceştia trebuie 

să fie înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în lista 

electorală suplimentară şi trebuie să fie radiaţi din copia de pe lista electorală 

permanentă existentă la secţia de votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea 

preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.

•Cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate 

administrativ- teritorială cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor (înainte de 10 

martie 2012), îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială 

respectivă.



ACTELE DE IDENTITATE
NECESARE PENTRU A VOTA:

Alegătorul trebuie să prezinte actul de identitate membrilor biroului electoral al 
secţiei de votare.

Prin act de identitate se înţelege:
- cartea de identitate;
- cartea de identitate provizorie;
- buletinul de identitate;

Cetăţenii Uniunii Europene îşi pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui document 
valabil care le atestă identitatea şi adresa.



DOCUMENTE CARE ATESTĂ ADRESA  (PENTRU CETĂȚENII UE):

Prin document care atestă adresa se înţelege unul dintre următoarele acte: 

a.acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, 

privind titlul locativ, respectiv contractul de vânzare-cumpărare, contractul de 

închiriere şi altele; 

b.declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, 

însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a; 

c.declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a 

poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că 

solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate 

prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); 

d.documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează 

înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.



ETAPELE VOTĂRII:

1.Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor 
de vot.
2.Fiecare alegător prezintă actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare care după 
verificarea înscrierii în lista electorală îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu 
menţiunea „VOTAT”.
3.Alegătorii votează separat, în cabine închise şi aplică ştampila cu menţiunea „VOTAT”
înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl 
votează.
4.După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă 
ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă.
5.Ştampila cu menţiunea „VOTAT” se restituie preşedintelui, care o aplică pe actul de 
identitate al alegătorului, menţionând şi data scrutinului. În cazul în care alegătorul votează 
în baza cărţii de identitate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea 
„VOTAT” şi data scrutinului.



POT VOTA PRIN INTERMEDIUL
URNEI SPECIALE:

•Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate.
În acest caz preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea 

scrisă a acestora, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se 
deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă cu menţiunea "VOTAT" 
şi buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.

Votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului 
electoral de pe copia listei electorale permanente, copia listei electorale complementare sau a
listei suplimentare existente la secţia respectivă. Lista se semnează de preşedinte şi se 
ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste 
existente la secţie.

•Persoanele reţinute sau deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă, în măsura în 
care se solicită această modalitate de vot

ATENŢIE! Urna specială se transportă întotdeauna cu pază militară.





LISTELE ELECTORALE

Copia de pe lista electorală permanentă

Copia întocmită potrivit art. 16 alin. (6) din Legea 67/2004 
republicată, care cuprinde: numele şi prenumele alegătorului, 
codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de 
identitate, numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei de 
votare, precum şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului.





Copia de pe lista electorală complementară

Listă cuprinzând cetăţenii Uniunii Europene înscrişi în listele 
electorale complementare.

Aceasta cuprinde numele şi prenumele alegătorului, data şi locul 
naşterii, statul membru de origine, adresa la care locuieşte în 
România, numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei de 
votare şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului.

Orice neconcordanţă între lista electorală complementară şi copia 
întocmită se sesizează şi se soluţionează de către primar, de îndată, pe 
baza datelor cuprinse în lista electorală complementară.





Lista electorală suplimentară
La cererea cetăţenilor cu drept de vot care şi-au stabilit cu cel puţin 3 luni înaintea scrutinului 

reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri, aceştia sunt înscrişi de către primar în 
lista electorală suplimentară, pe baza actului de identitate. Persoanele necuprinse în listele 
suplimentare întocmite de primar sunt înscrise în ziua votării în lista suplimentară de către 
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, pe baza actului de identitate, din care reiese că 
solicitantul şi-a stabilit reşedinţa înainte de 10 martie 2012 în municipiul Bacău.

În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul în altă circumscripţie electorală după înaintarea 
copiei de pe lista electorală permanentă la biroul electoral al secţiei de votare, acesta este înscris în 
lista electorală suplimentară de către preşedinte în ziua alegerilor, pe baza cărţii de identitate 
provizorii.

În lista electorală suplimentară sunt trecuţi şi cetăţenii Uniunii Europene care au fost omişi din 
lista electorală complementară, precum şi alegătorii care nu se regăsesc în lista electorală permanentă 
şi care prezentându-se la vot fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială a secţiei de 
votare respective.

Preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi personalul tehnic 
auxiliar şi personalul însărcinat cu menţinerea ordinii votează la secţia de votare unde îşi îndeplinesc 
atribuţiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială pentru care se votează la secţia 
respectivă. Aceştia trebuie să fie înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în 
lista electorală suplimentară şi trebuie să fie radiaţi din copia de pe lista electorală permanentă 
existentă la secţia de votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea preşedintelui biroului electoral al 
secţiei de votare.





FOARTE IMPORTANT !

INTERPRETAREA CARACTERULUI

DE

,,VOT VALABIL EXPRIMAT”

SAU

,,VOT NUL”



Sunt considerate ca fiind VOTURI VALABIL EXPRIMATE,
voturile exprimate în următoarele situaţii:

•ştampila cu menţiunea ,,VOTAT” este aplicată in interiorul unui singur patrulater;

•ştampila cu menţiunea ,,VOTAT” depăşeste limitele patrulaterului, dar opţiunea 

alegătorului este evidentă (inclusiv situaţia în care ştampila este doar tangentă la un

patrulater dar nu atinge şi un altul);

•ştampila cu menţiunea ,,VOTAT ” este aplicată in interiorul unui patrulater, dar pe

buletinul de vot sunt înscrise diverse menţiuni ale alegătorului (votul este considerat 

valabil indiferent de menţiunile înscrise pe buletin);

•ştampila cu menţiunea ,,VOTAT” este aplicată in interiorul unui patrulater, dar pe 

buletinul de vot alegatorul a mai aplicat una sau mai multe ştampile fără să atingă 

vreun alt patrulater.











Sunt considerate ca fiind VOTURI NULE
voturile exprimate in următoarele situaţii:

•pe buletinul de vot nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;

•buletinul de vot are alt model decât cel legal aprobat;

•ştampila cu menţiunea ,,VOTAT” are alt model decât cel legal aprobat;

•nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea ,,VOTAT” în niciun patrulater;

•ştampila cu menţiunea ,,VOTAT” este aplicată în două sau mai multe patrulatere;

•ştampila cu menţiunea ,,VOTAT” este aplicată în două sau mai multe patrulatere 

chiar dacă unele ştampile au fost tăiate/anulate de alegător;

•ştampila cu menţiunea ,,VOTAT” a fost aplicată în exteriorul tuturor

patrulaterelor;

•ştampila cu menţiunea ,,VOTAT” atinge două sau mai multe patrulatere.



















ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE 
BIROURILOR ELECTORALE ALE SECŢIEI DE VOTARE:

1.Primesc de la primari copiile de pe listele electorale permanente, copiile de pe
listele electorale complementare şi listele electorale suplimentare şi asigură condiţiile 
necesare în vederea verificării acestora de către alegători.

2.Primesc de la birourile electorale de circumscripţie buletinele de vot pentru 
alegătorii care urmează să voteze la secţia respectivă, ştampila de control şi 
ştampilele cu menţiunea „VOTAT”.

3.Conduc operaţiunile de votare şi iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de 
votare şi în jurul acesteia.

4.Numără voturile şi consemnează rezultatul votării pentru circumscripţiile 
electorale pentru care s-a votat la secţia respectivă, în mod distinct pentru consiliul 
local, pentru primar, pentru consiliul judeţean şi pentru preşedintele consiliului 
judeţean.



5. Rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate.

6. Întocmesc şi înaintează biroului electoral de circumscripţie dosarele pentru 
consiliul local, pentru consiliul judeţean, pentru primar, respectiv pentru 
preşedintele consiliului judeţean, care cuprind: procesul-verbal şi contestaţiile 
formulate, precum şi buletinele de vot nule şi cele contestate.

7. Predau cu proces-verbal biroului electoral de circumscripţie buletinele de vot 
întrebuinţate şi necontestate, precum şi pe cele anulate, listele electorale utilizate, 
ştampilele şi celelalte materiale necesare votării.

8. Furnizează, în ziua alegerilor, date privind prezenţa populaţiei la vot, conform 
unui calendar de termene stabilit de către Biroul Electoral Central.



CALENDARUL

DESFĂȘURĂRII

PROCESULUI DE VOTARE



Cu 8 zile înaintea datei alegerilor - cel mai târziu până la data de 2 iunie 2012 se
completează biroul electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor 
politice şi ai alianţelor electorale.

• Se realizează de către preşedintele acestuia pe baza comunicărilor prevazute la art. 28 alin. (8) 
din Legea nr.67/2004.
• Operaţiunile de desemnare a membrilor biroului electoral al secţiei de votare se consemnează 
într-un proces-verbal care constituie actul de învestitură (art. 28 alin. (11) din Legea nr. 67/2004).
• Desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi încheierea procesului-verbal se 
fac în prezenţa delegaţilor desemnaţi de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale. 
(art. 28 alin. (12) din Legea nr. 67/2004).
• Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie la data încheierii procesului verbal (art. 
28 alin. (13) din Legea nr. 67/2004).
• Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentanţii partidelor politice în 
birourile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral 
ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în 
ziua alegerilor. (art. 41 alin. (2) din Legea nr. 67/2004).



MUNICIPIUL BACĂU                                    SECŢIA DE VOTARE NR.__________

Circumscripţia Electorală Nr.1 

PROCES VERBAL

privind desemnarea membrilor Biroului Electoral al Secţiei de Votare nr._______  pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10 
iunie 2012

 Astăzi, ________ iunie 2012, subsemnata Simona Panfil în calitate de preşedinte al BECMB, în temeiul art.28 alin.(7) şi (9) din Legea 67/2004, în 

prezenţa delegaţilor desemnaţi de partidele/formaţiunile politice*, am procedat la completarea Biroului Electoral al Secţiei de Votare nr. _______, cu 

reprezentanţi ai formaţiunilor politice care participă la alegerile din data de 10 iunie 2012. 

 Urmând procedura prevăzută de art.24 alin.(14) şi văzând comunicările făcute potrivit art.28 alin.(8) din Legea 67/2004, componenţa este 

următoarea: 

Nr.

crt

Numele şi prenumele Funcţia Adresa Telefon Apartenenţa

politică 

1.  Preşedinte    

2.  Locţiitor    

3. Membru

... Membru

11. Membru

Prezentul proces verbal s-a întocmit în trei exemplare şi constituie potrivit art.28 alin.(9) din Legea 67/2004, act de investitură pentru membrii 

biroului.

1.Preşedinte ___________       * _(NUME/PRENUME delegat al partidelor/formaţiunii politice, DENUMIRE PARTID)

2. Locţiitor     ___________       *_____________________________________________________

*_____________________________________________________

* ____________________________________________________

* ____________________________________________________



Cu 7 zile înaintea datei alegerilor – 3 iunie 2012
La sediul secţiei de votare, la sediul primăriei şi la sediul biroului electoral de circumscripţie se 

afişează câte un buletin de vot din fiecare categorie vizat şi anulat de preşedintele biroului electoral 
de circumscripţie (art. 59 din Legea nr. 67/2004).

Cu 3 zile înaintea datei alegerilor
Primarul predă pe bază de proces-verbal, preşedintelui secţiei de votare două exemplare de pe 

copiile listelor electorale permanente (art. 16 alin 6 Legea nr. 67/2004). Un exemplar este pus la
dispoziţia elgătorilor pentru consultare şi un exemplar este folosit în ziua alegerilor.

Cel mai târziu în preziua alegerilor –9 iunie 2012
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare primeşte pe bază de proces-verbal de la 

primar împreună şi preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în a cărui rază teritorială îşi 
desfăşoară activitatea, buletinele de vot în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi, ştampila de control 
şi ştampilele cu menţiunea „VOTAT” (art. 25 alin. (1) lit. g) şi art. 58 alin. (1) din Legea nr. 
67/2004) și timbrele autocolante cu menţiunea „VOTAT” (art. 5 alin. 6, OUG 3/2012).



În ajunul zilei alegerilor – ora 18,00, 9 iunie 2012

• Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie să fie 
prezent la sediul secţiei de votare, fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea 
ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot (art. 78 alin. (3) şi 
(4) din Legea nr. 67/2004).

• Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de 
propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare, precum şi fixarea 
posturilor de pază în jurul localului de vot. (art. 78 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 67/2004). Puterile
preşedintelui secţiei de votare se întind pe o rază de 500 de metri (art. 80 alin. (3) din Legea nr.
67/2004)

ATENŢIE !
Fiecare secţie de votare trebuie să posede un număr suficient de cabine, urne şi ştampile de 

votare, care se asigură de către primari.
Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care îşi desfăşoară activitatea 

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii acestuia.



ÎN ZIUA ALEGERILOR – 10 iunie 2012

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, verifică 
existenţa materialelor necesare votării:

1. urnele fixe şi urna specială (mobilă);
2. cabinele de vot;
3. existenţa copiilor de pe listele electorale permanente, a copiilor de pe listele electorale 

complementare şi a listei suplimentare întocmite de primar;
4. existenţa formularelor listelor electorale suplimentare, a formularelor cu modelele extraselor 

de pe lista electorală permanentă, suplimentară şi complementară;
5. existenţa buletinelor de vot care trebuie să se afle în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi;
6. existenţa ştampilelor necesare votării cu menţiunea „VOTAT”, a ştampilei de control, a 

tuşierelor şi a timbrelor autocolante cu menţiunea „VOTAT”. (art. 79 alin. (1) din Legea nr. 
67/2004) si a tipizatelor proceselor-verbale.

ATENŢIE!
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:
1. închide şi sigilează urnele aplicând ştampila de control a secţiei de votare;
2. aplică ştampila de control pe ultima pagină a buletinelor de vot. (art. 79 alin. (2) din Legea 

nr. 67/2004).



PERSOANELE CARE POT ASISTA LA VOTARE

La desfăşurarea operaţiunilor de votare pot asista următoarele persoane:
1. membrii biroului electoral al secţiei de votare;
2. persoanele care candidează în circumscripţia respectivă;
3. reprezentanţii mass-media români şi străini;
4. observatorii străini acreditaţi potrivit legii;
5. observatorii interni, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect de
activitate apărarea drepturilor omului, sunt legal constituite şi care prezintă actul de acreditare
eliberat de biroul electoral de circumscripţie judeţeană din raza teritorială a căruia se află secţia de
votare respectivă; pot fi observatori interni numai cetăţenii cu drept de vot împuterniciţi de o
organizaţie neguvernamentală care are ca obiect de activitate apărarea drepturilor omului, 
înfiinţată legal cu cel puţin 6 luni înaintea începerii campaniei electorale.

Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid politic; acreditarea se
acordă pentru toate secţiile de votare de pe raza circumscripţiei electorale judeţene sau a
Municipiului Bucureşti, numai la cererea organizaţiilor menţionate la art. 127, însoţită de 
declaraţia scrisă a fiecărui observator că va respecta condiţiile de acreditare; declaraţia se dă pe
propria răspundere şi constituie act de drept public, cu toate consecinţele prevăzute de lege; 
condiţiile acreditării sunt cele prevăzute în art. 120 alin. (3) şi sunt menţionate în actul de
acreditare.



ORA 21,00 - ÎNCHIDEREA VOTĂRII

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea închisă şi dispune închiderea 
secţiei de votare. (art. 81 din Legea nr. 67/2004)

DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII

Înainte de deschiderea urnelor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa 

celorlalţi membri ai acestuia, efectuează următoarele operaţiuni:

1. Sigilează fanta urnei sau a urnelor.

2. Introduce ştampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea 

ştampilei de control a secţiei de votare. Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează 

în procesul-verbal ce va însoţi predarea materialelor primite la biroul electoral de circumscripţie.

3. Anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a 

menţiunii „ANULAT” sau prin aplicarea unei ştampile cu menţiunea „ANULAT”.

4. Înscrie numărul buletinelor neîntrebuinţate şi anulate la rubrica f) a procesului-verbal.



5. Stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente, respectiv

în copia listei electorale complementare primite din partea primarului unităţii administrativ-

teritoriale pe a cărei rază îşi are sediul secţia de votare. Este interzis, sub sancţiunea art. 

103 lit. o), ca pe aceste liste să existe ştersături, modificări sau completări, altele decât 

cele rezultate din radierea persoanelor care au votat cu urna specială (mobilă).

6. Înscrie rezultatul numărării la pct. a1, respectiv a2 din procesul-verbal.

7. Stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise

pe listele electorale existente în secţia de votare.

8. Consemnează rezultatele la pct. b1, b2, respectiv b3 şi b4 din procesul-verbal.

ATENŢIE! Deschiderea şi desigilarea urnelor se face numai în prezenţa membrilor 

biroului şi, după caz, a persoanelor care au dreptul să asiste la votare, precum şi a 

delegaţilor, reprezentanţilor tuturor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor 

electorale care au participat la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al

secţiei de votare.



PERSOANELE CARE POT ASISTA LA NUMĂRAREA VOTURILOR

Deschiderea urnelor se face numai în prezenţa membrilor biroului şi, după caz, a 
persoanelor care au dreptul să asiste la votare. La numărarea voturilor pot participa, ca delegaţi,
reprezentanţii tuturor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au
participat la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare. Acreditarea
delegaţilor se face de către birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, 
municipală sau de sector, după caz, la cererea scrisă a conducerilor organizaţiilor judeţene ale
partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, făcută cu cel puţin două zile înaintea
datei alegerilor.

Condiţiile in care se poate asista la numărarea voturilor

Persoanelor care pot asista la numărarea voturilor le este interzis a interveni în orice
mod în desfăşurarea acestor operaţiuni, având doar dreptul de a sesiza preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare în cazul constatării unei neregularităţi. Încălcarea în orice mod a 
acestei obligaţii atrage aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării, acolo unde este
cazul, de către biroul electoral al secţiei de votare care a constatat abaterea, precum şi
îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.


