
 

Precizări 
privind completarea proceselor verbale ale secţiilor de votare  

 

 Procesele verbale ale secţiilor de votare: PE/SV pentru Parlamentul European, Întrebarea 1 şi 
Întrebarea 2 pentru referendumul naţional, se vor aduce fiecare în câte 3 exemplare la Biroul Electoral 
Judeţean Satu Mare. 
 Cele trei exemplare din procesele verbale care vor fi aduse vor trebui în mod obligatoriu să 
respecte următoarele principii: 

 să fie completate pe exemplarele de proces verbal originale; 
 să fie scrise citeţ, cu pix de culoare albastră sau neagră şi fără corecturi; 
 să fie respectată încadrarea cifrelor în căsuţele destinate, realizându-se o aliniere a cifrelor 

la dreapta.  
 să fie semnate olograf de membrii biroului electoral şi să aibă ştampila de control a SV  

 
PROCESELE-VERBALE ale Birourile electorale ale secţiilor de votare se vor completa conform 

prevederilor Deciziei 73/D/14.09.2019 a BEC privind unele măsuri pentru organizarea activităţii de con-
semnare şi centralizare a rezultatelor votării şi se va avea în vedere respectarea următoarelor CHEI DE 
VERIFICARE (chei ce vor fi verificate cu ajutorul aplicaţiei informatice destinate acestui scop, 
instalată pe tabletă):  

 
În cazul  PE/SV pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European 
 
A. Indicatorii completaţi în toate cele trei exemplare ale PV trebuie să fie identici. 
B. Numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală  permanentă şi în copia de pe lista electorală specială (pct. 

a.) trebuie să fie egal cu numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă (pct. a1.) adunat cu numărul total al 
alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală specială (pct. a2.). 

Atenţie: NU se scade din numărul alegătorilor înscrişi în cele două tipuri de liste (permanentă sau specială) 
numărul alegătorilor care au fost radiaţi pentru că au votat cu urna specială  

C. Numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare care s-au prezentat la urne 
(pct. b) trebuie să fie egal cu numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în lista electorală permanentă (pct. b1) 
adunat cu numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală specială (pct. b2) şi cu 
numărul alegătorilor care au votat înscrişi în lista electorală suplimentară (pct. b3). 

D.  Numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă care s-au prezentat la urne (pct. b1.) trebuie să 
fie  mai mic sau egal decât numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă  (pct. a1.). 

E.  Numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală specială care s-au prezentat la urne (pct. b2.) 
trebuie să fie egal sau mai mic cu numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală speciale (pct. a2.). 

F. Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e) adunat cu numărul voturilor nule (pct. f) trebuie să fie egal sau 
mai mic decât numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare care s-au prezentat la urne 
(pct. b). 

G. Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e) trebuie să fie egal cu rezultatul adunării numărului de voturi 
valabil exprimate obţinute de fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală şi de fiecare candidat independent (de la 
pct. g). 

H. Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate (pct. d) adunat cu numărul total al voturilor valabil exprimate 
(pct. e), şi cu numărul voturilor nule (pct. f) trebuie să fie egal sau mai mic decât numărul buletinelor de vot primite (pct. c). 

 
Vor fi semnalate următoarele erori: 

pct. a ≠ pct. a1 + pct. a2 
pct.a1 < pct. b1 
pct.a2 < pct. b2 
pct. b ≠ pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 
pct. c < pct. d + pct. e + pct. f 
pct. e > pct. b – pct. f 

        pct. e ≠ suma voturilor valabil exprimate la pct. g 



 
În cazul proceselor verbale pentru întrebările 1 şi 2 de la Referendum 
 

La pct. 1 se completează numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum  

Atenţie: NU se scade din numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă numărul alegătorilor care au 
fost radiaţi pentru că au votat cu urna specială şi au semnat pe extrasul din lista electorală suplimentară. 

La pct. 2 se completează numărul participanţilor care s-au prezentat la vot, şi anume: cei înscrişi în listele electorale 
permanente, şi cei înscrişi în listele electorale suplimentare; 

La acest punct trebuie respectată cheia prevăzută în lege: numărul participanţilor la vot trebuie să fie egal cu suma 
numerelor de la punctele 5, 6 şi 7 (voturi valabil exprimate la răspunsul ″DA″ + voturi valabil exprimate la răspunsul ″NU″ + 
numărul voturilor nule).  

La pct. 3 se completează numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate. Se înscrie numărul de buletine efectiv 
primite, o eventuală diferenţă la numărarea voturilor, în urma desigilării pachetelor cu BV, se evidenţiază într-un proces verbal 
de constatare.  

La pct. 7 se completează numărul voturilor nule. 
La pct. 8 se completează numărul voturilor contestate, iar cauzele pentru care acestea au fost contestate vor fi descrise pe 

scurt la pct. 12 din PV. 
 
Punctele 1 şi 2, trebuie să fie identice în cele două tipuri de procesele verbale (întrebarea 1 şi întrebarea 2).  
Indicatorii completaţi în toate cele trei exemplare ale proceselor verbale trebuie să fie identici 

 
Va fi semnalată următoarea eroare: 

pct. 2 ≠ pct. 5 + pct. 6 +pct. 7 
 
 

ATENŢIE !!! 
 

Exemplarul fotografiat în secţia de votare trebuie să facă neapărat parte dintre cele trei aduse. 
Nu se admit corecturi asupra cifrelor înscrise în PV. 
Este interzis să se efectueze corecturi ale cifrelor ce atestă voturile valabil exprimate, cu excepţia 

celor ce trebuie făcute ca urmare a soluţionării unor contestaţii referitoare la valabilitatea unor voturi 
exprimate ce au fost stabilite la nivelul SV ca fiind nule sau referitoare la nulitatea unor voturi exprimate 
ce au fost stabilite la nivelul SV ca fiind valabile. 

Corecturile datelor din PV se certifică prin semnătura preşedintelui SV şi prin aplicarea ştampilei de 
control a SV. Corecturile se realizează prin tăierea cu o linie a cifrelor greşite şi înscrierea cifrelor 
corecte în partea dreaptă a căsuţelor. Toate aceste corecturi se fac în baza unei decizii de admitere a 
contestaţiei făcute de un membru BEJ Satu Mare. 

 

 
 

 


