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PROIECT 

 

DECIZIE 

privind modificarea şi completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 40/2020 

privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale 

 

Având în vedere prevederile art. 85 alin. (10) – (14) din Legea nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, 

ținând cont de prevederile art. 2 și 4 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 

1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 

văzând Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 

2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi 

respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din țară la alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, 

pe baza propunerilor formulate de Ministerul Sănătății prin adresa nr. NT 

4438E/25.11.2020, înregistrate la Biroul Electoral Central sub nr. 728/C/BEC/SCD/2020 

din 26.11.2020, 

în temeiul art. 12 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

DECIDE: 

     

Art I. – Decizia Biroului Electoral Central nr. 40/2020 privind exercitarea 

dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alin. (41) - 

(44) cu următorul cuprins: st
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„(41) Cetăţeanul cu drept de vot aflat în carantină la domiciliu, în locația declarată 

ori într-un spaţiu special desemnat de către autoritățile competente, conform Legii nr. 

136/2020 și Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1309/2020, poate vota prin intermediul 

urnei speciale dacă depune o cerere conform alin. (3) şi copia deciziei de carantină emisă 

de direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București. 

(42) Cetăţeanul cu drept de vot aflat în izolare la domiciliu, în locația declarată ori 

într-un spaţiu special desemnat de către autoritățile competente, conform Legii nr. 

136/2020 și Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1309/2020, poate vota prin intermediul 

urnei speciale dacă depune o cerere conform alin. (3) şi copia unuia dintre următoarele 

documente: 

a) biletul de externare din unitatea sanitară care confirmă diagnosticul și indicația 

de izolare; 

b) decizia de izolare emisă de direcția de sănătate publică județeană/a 

municipiului București; 

c) rezultatul testării COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zile. 

(43) Cetățenii cu drept de vot aflați în situațiile prevăzute la alin. (41) și (42), 

cărora nu li s-au eliberat documentele prevăzute la alin. (41) și (42), pot transmite, prin 

orice mijloace, birourilor electorale de circumscripție sau oficiilor electorale după caz, 

cereri privind emiterea documentelor necesare exercitării votului prin intermediul urnei 

speciale, conform modelului prevăzut în anexă. 

(44) Birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale asigură 

transmiterea către direcțiile de sănătate publică județeană/a municipiului București a listei 

persoanelor care au transmis cereri conform alin. (43), în vederea luării măsurilor necesare 

pentru emiterea urgentă a documentelor prevăzute la alin. (41) sau (42) lit. b), după caz, 

necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.” 

2. La articolul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cererile de vot prin intermediul urnei 

speciale, precum şi copiile actelor din care rezultă boala, starea de sănătate ori de 

invaliditate pot fi depuse, prin intermediul oricărei persoane, la biroul electoral de 

circumscripție sau la oficiul electoral, între data intrării în vigoare a prezentei decizii și 

data de 4 decembrie 2020. Cererile și documentele primite de biroul electoral de 

circumscripție sau oficiul electoral, după caz, sunt transmise prin intermediul instituției 

prefectului, până cel mai târziu în data de 6 decembrie 2020, ora 10,00, biroului electoral 

al secției de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei 

speciale.” 

3. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(4) Cererile de vot prin intermediul urnei speciale formulate de alegătorii 

prevăzuți la alin. (1) pot fi depuse prin intermediul oricărei persoane, la biroul electoral de 

circumscripție sau la oficiul electoral, între data intrării în vigoare a prezentei decizii și st
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data de 4 decembrie 2020. Cererile și documentele primite de biroul electoral de 

circumscripție sau oficiul electoral, după caz, sunt transmise prin intermediul instituției 

prefectului, prin orice mijloace, până cel mai târziu în data de 6 decembrie 2020, ora 

10,00, biroului electoral al secției de votare stabilite prin decizia biroului electoral de 

circumscripție.” 

4. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 21, cu următorul cuprins: 

„Art. 21. – (1) Cetățenii cu drept de vot aflați în situațiile prevăzute la art. 1 alin. 

(41) și (42) pot transmite, prin mijloace electronice, biroului electoral de circumscripţie 

sau oficiului electoral, după caz, cererile de vot prin intermediul urnei speciale şi copiile 

actelor prevăzute la art. 1 alin. (41) și (42), până cel mai târziu în data de 4 decembrie 

2020. 

(2) Cererile și documentele primite de biroul electoral de circumscripție sau 

oficiul electoral, după caz, conform alin. (1), sunt imprimate de către acesta și sunt 

transmise prin intermediul instituției prefectului, până cel mai târziu în data de 6 

decembrie 2020, ora 10,00, biroului electoral al secției de votare celei mai apropiate de 

imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.” 

5. Se introduce anexa cu următorul cuprins: 

„Anexă 

Cerere pentru emiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin 

intermediul urnei speciale de către persoanele aflate în izolare sau carantină 

 

Subsemnatul ..........................................................................................................., 

având CNP ......................................................................., telefon.................................... 

domiciliat în ........................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

(se înscrie adresa de domiciliu conform mențiunilor din actul de identitate), având 

reședința în ....................................................................................................... (acolo unde 

este cazul) cunoscând prevederile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 

287/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, aflat în 

izolare/carantină1 la adresa  ................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

solicit în vederea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, eliberarea de 

către direcția de sănătate publică a deciziei privind instituirea măsurii izolării/carantinei1. 

Declar pe propria răspundere următoarele: 

o am intrat în contact direct cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 

................................................................................ (se înscriu numele și prenumele 

contactului, precum și numărul de telefon al acestuia, dacă este cunoscut) prin testare cu 

metoda RT-PCR1; st
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o am sosit din țara/zona .................................................................2, stabilită de 

către INSP ca fiind cu risc epidemiologic ridicat1. 

o am semne și simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2, 

conform definiției de caz stabilite de Centrul Național de supraveghere și control al bolilor 

transmisibile1. 

Totodată, declar că nu dețin niciun alt act care să îmi permită exercitarea dreptului 

de vot prin intermediul urnei speciale. 

 

 

        Data ...............                                                     Semnătura ................................. 

 

Notă 
1 Se bifează varianta care descrie situaţia de fapt concretă în care se află 

declarantul; 
2 Se înscrie denumirea ţării sau a zonei din care a sosit declarantul.” 

 

 Art. II. - Decizia Biroului Electoral Central nr. 40/2020 privind exercitarea 

dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, cu modificările şi completările 

aduse prin prezenta decizie, se republică pe pagina de internet a Biroului Electoral 

Central. 

 

PREȘEDINTE, 

Judecător Maricela Cobzariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București 

Nr. _____/__________       

                                     st
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                                               LOCŢIITOR, 

Judecător Mari Ilie 

 

MEMBRI: 

Judecător Diana Manole 

Judecător Andreea Marchidan 

Judecător Anca Mădălina Alexandrescu 

Preşedintele AEP - Constantin – Florin Mitulețu – Buică  

Vicepreşedinte AEP - Marian Muhuleţ  

Vicepreşedinte AEP - Zsombor Vajda  

Reprezentantul PNL -  Andreea-Mihaela Miu 

Reprezentantul PSD - Viorel Mocanu 

Reprezentantul Pro România - Ioana Mihaela Atanasiu 

Reprezentantul ALDE - Iulia Perețianu 

Reprezentantul USR - Ionuț-Florin Stîrcu 

Reprezentantul PMP - Eliza Ene Corbeanu  

Reprezentantul UDMR - Dóra-Emese Szilagyi  

Reprezentantul Grupului minorităților naționale – Ivan Truțer 

Reprezentantul AUR – Laurențiu Plăeșu  

Reprezentantul PER - Ion Vulpoiu  

Reprezentantul PPU(social-liberal)- Mihai Traian Mustăciosu  

Reprezentantul PRM - Mircea-Gabriel Ciobanu  

Reprezentantul  PSR -  Gabriela Tudor  st
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