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REGULAMENT din 3 august 2020
de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile
locale din anul 2020
EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 4 august 2020
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Istoric consolidări

──────────
Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 2 din 3 august 2020, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 700 din 4 august 2020.
──────────
ART. 1
(1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot.
(2) Candidații în alegeri, soțul, soția, rudele și afinii acestora până la gradul
al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
(3) În realizarea atribuțiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora
exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a
acestei funcții este obligatorie.
(4) Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multor birouri
electorale.
(5) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării birourilor
electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.
ART. 2
(1) Reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor
electorale sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care
participă la alegeri în birourile electorale nu pot primi și nu pot exercita alte
însărcinări în afara celor prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației
publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentanții
partidelor politice sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale
care participă la alegeri în birourile electorale pot fi înlocuiți, 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 și în ziua alegerilor.
ART. 3
(1) Birourile electorale lucrează în prezența majorității membrilor care le compun
și adoptă hotărâri și măsuri cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de
egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.
(2) Dispozițiile din prezentul regulament referitoare la membrii birourilor
electorale se aplică atât președintelui biroului electoral, cât și locțiitorului
acestuia.
ART. 4
(1) Ședințele birourilor electorale sunt conduse de președinți.
(2) În lipsa președintelui biroului electoral, atribuțiile acestuia sunt
îndeplinite de locțiitorul său.
(3) Prezența la ședințe a membrilor birourilor electorale este obligatorie.
(4) În cazuri justificate, președinții birourilor electorale pot aproba ca unii
membri ai acestora să lipsească de la ședință, cu aplicarea corespunzătoare a art. 3
alin. (1).
(5) Ședințele birourilor electorale se pot desfășura și prin mijloace electronice,
în sistem de videoconferință. Președintele biroului electoral stabilește, după
consultarea membrilor, modalitatea concretă de desfășurare a ședinței.
(6) La ședințele birourilor electorale participă membrii birourilor electorale și
personalul din aparatul tehnic auxiliar care asigură secretariatul ședințelor, precum
și, cu aprobarea prealabilă a biroului electoral, reprezentanții altor instituții
publice având atribuții, potrivit legii, în desfășurarea alegerilor.
(7) Publicitatea hotărârilor adoptate și a măsurilor luate de biroul electoral se
asigură în condițiile prevăzute de lege, inclusiv a dispozițiilor referitoare la
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