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 SET INTREBARI

Examen scris de admitere in Corpul expertilor electorali

 

 
1. Au dreptul de a alege, cetatenii romani care au implinit varsta de 18 ani:
a) inclusiv in ziua votului.
b) pana la data tiparirii listelor electorale permanente.
c) inclusiv in preziua votului, la alegerile locale si la alegerile parlamentare.

 
2. Au dreptul de a alege:
a) toti cetatenii romani cu varsta peste 18 ani, inclusiv cei care implinesc aceasta varsta in ziua alegerilor;
b) toti cetatenii cu varsta peste 16 ani;
c) toti cetatenii UE.

 
3. Pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale alegatorii pot vota:
a) in localitatea in care isi au domiciliul.
b) in orice localitate componenta a unitatii administrativ teritoriale in care se organizeaza alegeri.
c) in localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, dupa caz.

 
4. Cetatenii Uniunii Europene cu domiciliul sau resedinta in Romania, pot vota pentru alegerea autoritatilor administratiei

publice locale:
a) numai daca au obtinut dreptul de sedere pe teritoriul unitatii administrativ teritoriale
b) in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.
c) numai daca au obtinut dreptul de munca in Romania.

 
5. Listele electorale permanente sunt puse la dispozitia birourilor electorale ale sectiilor de votare de catre:
a) Primar, cu cel putin 2 zile inaintea alegerilor.
b) Primar, pana cel tarziu in preziua alegerilor
c) Biroul electoral de circumscriptie, pana cel tarziu in preziua alegerilor

 
6. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare inscrie in lista electorala suplimentara: 
a) Persoanele netransportabile care au solicitat deplasarea urnei speciale la domiciliu.
b) Cetatenii Uniunii Europene care au resedinta in raza sectiei de votare, daca acestia nu se regasesc in lista electorala

permanenta.
c) Persoanele care au resedinta in raza sectiei de votare, daca nu se regasesc in lista electorala permanenta.

 
7. Care din urmatoarele afirmatii este falsa:
a) Nu pot fi membri ai Birourilor electorale candidatul, sotul, sotia, rudele sau afinii acestuia pana la gradul al treilea

inclusiv.
b) Birourile electorale sunt alcatuite din presedinte, loctiitor si reprezentanti ai formatiunilor politice.
c) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot.

 
8. Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare se face de catre:
a) Autoritatea Electorala Permanenta, prin tragere la sorti din randul persoanelor care au depus cereri de inscriere in Corpul

expertilor electorali.
b) presedintele biroului electoral al sectiei de votare
c) presedintele biroului electoral de circumscriptie
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9. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare dispune indepartarea materialelor de propaganda electorala de orice
tip din si de pe cladirea sediului sectiei de votare. Indepartarea acestor materiale se solicita de presedintele biroului
electoral al sectiei de votare si se duce la indeplinire de catre:

a) Personalul din structurile Ministerului Afacerilor Interne, care asigura paza sectiei de votare, in ziua alegerilor, inainte de ora
7.00.

b) Membrii biroului electoral al sectiei de votare, in preziua alegerilor in intervalul orar 18.00 – 20.00
c) Persoanele desemnate de primar, in cel mult 2 ore de la comunicare.

 
10. La alegerile parlamentare birourile electorale ale sectiilor de votare sunt constituite din presedinte, loctiitor si 
a) 9 membri
b) 5 membri
c) 7 membri

 
11. La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate

suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea .....
a) nu poate depasi o ora si este anuntata de indata, prin afisare la usa localului de vot.
b) se dispune pana la rezolvarea situatiei care a generat-o si este anuntata prin afisare la usa localului de vot.
c) nu poate depasi o ora si este anuntata prin afisare la usa localului de vot cu cel putin o ora inainte.

 
12. Disfunctionalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal 
a) nu poate determina suspendarea sau intreruperea votarii
b) determina suspendarea votarii pana la remedierea disfunctionalitatii.
c) determina suspendarea votarii, pentru cel mult o ora.

 
13. La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale, presedintele si membrii birourilor electorale ale sectiilor de

votare, precum si personalul tehnic auxiliar si personalul insarcinat cu mentinerea ordinii
a) voteaza la sectia de votare unde isi indeplinesc atributiile, daca domiciliaza in unitatea administrativ-teritoriala

respectiva.
b) solicita sectiei la care sunt arondati conform domiciliului, deplasarea urnei speciale.
c) voteaza la sectia de votare unde isi indeplinesc atributiile

 
14. Care din urmatoarele afirmatii este falsa:
a) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare
b) sunt nule buletinele pe care, desi a fost aplicata stampila "VOTAT" in afara patrulaterelor, optiunea alegatorului este

evidenta.
c) sunt nule buletinele de alt model decat cel legal aprobat,

 
15. In cazul alegerilor parlamentare, la toate operatiunile efectuate de birourile electorale ale sectiilor de votare pot asista,

in afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator si a personalului de paza:
a) Nici una din variante
b) candidatii, persoanele acreditate in conditiile prezentei legi, reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente, membrii

birourilor electorale de circumscriptie, ai oficiilor electorale si ai Biroului Electoral Central.
c) persoanele acreditate in conditiile legii.

 
16. In cazul alegerilor parlamentare, buletinul de vot pe care nu este aplicata stampila cu mentiunea ”VOTAT” este 
a) anulat
b) alb
c) nul

 
17. In cazul alegerilor parlamentare, listele electorale cuprind:
a) cetatenii cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral
b) cetatenii romani cu drept de vot
c) cetatenii romani si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene cu drept de vot.

 
18. In cazul alegerilor parlamentare, la sediul fiecarei sectii de votare se afiseaza cu o zi inainte de alegeri:
a) doua buletine de vot, cate unul pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor ,vizate si anulate de presedintele

biroului electoral de circumscriptie.
b) Cate un exemplar din fiecare buletin de vot, vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie.
c) Cate doua exemplare din buletinele de vot, vizate si anulate de presedintele biroului electoral de al sectiei de votare.
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19. La alegerile parlamentare, urmatorii alegatori isi pot exercita dreptul de vot cu ajutorul urnei speciale:
a) persoanele care domiciliaza pe raza teritoriala a circumscriptiei electorale si care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare

din cauza de boala sau invaliditate
b) persoanele care sunt inscrise, in listele electorale permanente ale circumscriptiei electorale in care au loc alegeri si

sunt retinute, detinute in baza unui mandat de arestare preventiva ori asupra carora s-a dispus masura preventiva a
arestului la domiciliu si cele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile
electorale precum si persoanele care domiciliaza pe raza teritoriala a circumscriptiei electorale si care nu se pot
deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate

c) persoanele care sunt inscrise, in listele electorale permanente ale circumscriptiei electorale in care au loc alegeri si sunt
retinute, detinute in baza unui mandat de arestare preventiva ori asupra carora s-a dispus masura preventiva a arestului la
domiciliu si cele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale

 
20. La desfasurarea operatiunilor de votare la alegerile locale pot asista:
a) primarul circumscriptiei electorale si membrii consiliului local
b) candidatii si persoanele acreditate (observatorii interni si straini)
c) candidatii si persoanele acreditate (observatorii interni si straini., precum si reprezentantii institutiilor mass-media

romanesti si straine)

 
21. La alegerile locale, cetatenii romani cu drept de vot isi pot exercita acest drept in baza urmatoarelor acte:
a) carte de identitate, carte electronica de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pasaport

diplomatic, pasaport diplomatic electronic, pasaport de serviciu, pasaport de serviciu electronic, carnetul de serviciu
militar, in cazul elevilor din scolile militare

b) carte de identitate, carte electronica de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pasaport de serviciu,
pasaport de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar in cazul elevilor din scolile militare

c) carte de identitate, carte electronica de identitate, buletin de identitate, pasaport diplomatic, pasaport de serviciu, carnetul de
serviciu militar in cazul elevilor din scolile militare

 
22. Urna speciala este transportata la locul unde se afla alegatorul care a facut solicitarea de catre:
a) presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde a fost depusa cererea
b) cel putin 2 membri ai biroului electoral al sectiei de votare unde a fost depusa cererea
c) orice membru al biroului electoral al sectiei de votare unde a fost depusa cererea

 
23. In cazul in care, inainte de introducerea in urna, buletinul de vot se deschide in asa fel incat secretul votului nu mai

este asigurat, acesta 
a) se introduce in urna ca atare
b) se anuleaza si se da alegatorului, o singura data, un nou buletin de vot facandu – se mentiune despre acesta in

procesul – verbal al operatiunilor de votare
c) se anuleaza, alegatorul nemaiavand dreptul la un alt buletin de vot

 
24. Dosarele care se inainteaza biroului electoral de circumscriptie in cazul alegerilor locale, iar in cazul alegerilor

parlamentare biroului electoral de circumscriptie judetean, respectiv oficiului electoral, trebuie sa fie:
a) numerotate
b) sigilate si stampilate
c) numerotate si stampilate

 
25. In cate liste electorale poate fi inscris un alegator?
a) in lista electorala complementara si in lista electorala suplimentara
b) un alegator poate fi inscris intr-o singura lista electorala.
c) in lista electorala permanenta si in lista electorala suplimentara

 
26. Constituie contraventie:
a) Acceptarea stationarii in localul sectiei de votare a persoanelor acreditate
b) La alegerile locale, parasirea de catre membrii biroului electoral a localului sectiei de votare inainte de stabilirea

rezultatului alegerilor si de semnarea procesului – verbal
c) Intocmirea proceselor – verbale, dupa incheierea votarii, in doua exemplare

 
27. Cine face parte din birourile electorale ale sectiilor de votare?
a) Presedinte, secretar si membrii
b) Presedinte, vicepresedinte si membrii
c) Presedinte, loctiitor si membrii
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28. In listele electorale suplimentare utilizate in sectiile de votare din tara, pot fi trecute: 
a) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si operatorii de calculator daca nu au domiciliul sau resedinta pe raza

circumscriptiei electorale in care se afla sectia de votare respective
b) Persoanele care se prezinta la vot si au solicitat cu cel putin 45 de zile inaintea datei scrutinului inscrierea in Registrul electoral

cu adresa de resedinta pentru scrutinul respectiv
c) Persoanele care se prezinta la vot si fac dovada ca au domiciliul sau resedinta pe raza sectiei de votare respectiva,

insa au fost omise din lista electorala permanenta

 
29. In cazul in care un alegator contesta identitatea persoanei care se prezinta la vot:
a) Identitatea acestuia se stabileste prin vot secret al membrilor biroului electoral al sectiei de votare
b) Identitatea celui in cauza se stabileste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, prin orice mijloace
c) Persoana in cauza este oprita sa voteze

 
30. La alegerile locale, in ziua votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare inscrie in lista electorala

suplimentara:
a) Cetatenii straini care se prezinta la vot si fac dovada ca au domiciliul sau resedinta pe raza teritoriala a sectiei de votare

respective
b) Cetatenii Uniunii Europene omisi din copia de pe lista electorala complementara care se prezinta la vot si fac dovada

ca au domiciliul sau resedinta pe raza teritoriala a sectiei de votare respective
c) Cetatenii romani si straini, care se prezinta la vot si fac dovada ca au domiciliul sau resedinta pe raza teritoriala a sectiei de

votare respective

 
31. In cazul alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele

aributii:
a) Elibereaza consilierilor si primarului alesi certificatul doveditor al alegerii.
b) Inregistreaza listele de candidati si candidaturile independente pentru primar si consiliile locale,
c) Primesc de la primari, in preziua votarii , un exemplar al listelor electorale permanente, pe baza de proces verbal.

 
32. La alegerile locale, pe masura ce presedintele sectiei de votare deschide pachetele sigilate ale buletinelor de vot, este

obligat sa:
a) asigure aplicarea stampilei de control pe ultima pagina a fiecarui buletin de vot din acestea
b) nu trebuie sa aplice stampila de control pe buletinele de vot.
c) asigure aplicarea stampilei de control pe fiecare pagina a fiecarui buletin de vot din acestea

 
33. Alegatorii care la ora 21:00 se afla in localul sectiei de votare :
a) trebuie sa paraseasca localul sectiei de votare intrucat s-a depasit ora 21:00, ora la care se incheie votarea
b) Au dreptul sa isi exercite dreptul de vot,
c) nu au dreptul sa mai voteze intrucat s-a depasit ora 21:00, ora la care se incheie votarea,

 
34. Poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare:
a) Orice persoana care vine la vot
b) Candidatii
c) Insotitorii persoanelor care se prezinta la vot.

 
35. In cadrul alegerilor locale, la numararea voturilor pot asista :
a) operatorii institutelor sau societatilor de sondare a opiniei publice, care realizeaza sondaje de opinie la iesirea de la urne in ziua

votarii .
b) ca delegati, reprezentantii tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiilor

cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au participat la alegeri si nu au reprezentanti in biroul electoral al
sectiei de votare, acreditati de catre birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de
sector, dupa caz

c) doar membri biroului electoral al sectiei de votare

 
36. La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul

acestuia sunt desemnati in sedinta publica, prin tragere la sorti efectuata de :
a) Prefect.
b) Autoritatea Electorala Permanenta
c) Presedintele Tribunalului

 
37. La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, constituie contraventii:
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a) Refuzul de a primi si inregistra o sesizare, intampinare, contestatie sau plangere scrisa inaintata conform prevederilor
Legii 208/2015

b) Nesemnarea de catre toti membri biroului electoral al sectiei de votare a procesului verbal de constatare a rezultatelor votarii.
c) Aplicarea stampilei de vot in mai multe patrulatere de catre alegatori

 
38. La alegerile locale, alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, la

cererea scrisa a acestora voteaza , 
a) pe baza unui extras intocmit personal de presedintele biroului electoral al sectiei de votare de pe lista electorala

permanenta, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentara existente la sectia respectiva
b) pe lista electorala permanenta sau complementara intocmita personal de presedintele biroului electoral al sectiei de votare
c) pe lista electorala suplimentara sau complementara, intocmita personal de presedintele biroului electoral al sectiei de votare

 
39. Listele electorale permanente se intocmesc si se tiparesc de catre:
a) Primari
b) Prefecti
c) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare

 
40. Procesele verbale de consemnare a rezultatelor votarii se semneaza de presedinte, de loctiitorul acestuia, precum si de

membrii biroului electoral al sectiei de votare si:
a) Nu vor avea stampila
b) Vor avea stampila de control a sectiei de votare
c) Vor avea stampila Biroului Electoral Central

 
41. La ce folosesc timbrele autocolante primite ca materiale ale procesului de votare:
a) Se lipesc peste pachetele de liste electorale
b) Se aplica pe versoul cartilor de identitate ale alegatorilor care si – au exercitat dreptul de vot
c) Se aplica peste pachetele de buletine de vot

 
42. La alegerile locale, in cazul in care desi stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, optiunea alegatorului este

evidenta:
a) Votul va fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul, in functie de parerea majoritatii membrilor biroului electoral al sectiei de

votare
b) Votul este valabil
c) Votul nu este valabil

 
43. Pregatirea sectiei de votare in ziua votarii are loc in intervalul orar:
a) 07:00-21:00
b) 06:00-07:00
c) 07:00-08:00

 
44. La ora 21:00 urna speciala trebuie sa se afle in ....:
a) circumscriptia electorala de care apartine sectia de votare
b) drum spre localul sectiei de votare
c)    localul sectiei de votare

 
45. La alegerile parlamentare, dreptul la vot pentu cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania care se afla in

tara, se exercita pe baza:
a)    declaratie data in fata notarului public.
b) orice document valabil care le atesta identitatea;
c) cartii de identitate, cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie, buletin de identitate, pasaport

diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, in cazul elevilor din scoala militara,
carnetul de serviciu militar, valabile in ziua votarii;

 
46. La ce ora trebuie sa fie prezent presedintele biroului electoral al sectiei de votare, impreuna cu membrii acestuia, la

sediul sectiei de votare?
a)    la ora 18,00, in ajunul zilei alegerilor si la ora 6,00, in ziua alegerilor.
b) numai la ora 6,00, in ziua alegerilor;
c) la ora 18,00, in ajunul zilei alegerilor;
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47. In sediul sectiei de votare, in afara membrilor biroului electoral al sectiei de votare, operatorilor de calculator ai biroului
electoral al sectiei de votare, candidatilor, persoanelor acreditate, potrivit legii, precum si reprezentantilor mass –
mediei romani si straini mai pot stationa, mai mult decat timpul necesar pentru votare:

a) sotii/sotiile candidatilor;
b)    nicio alta persoana .
c) persoanele imputernicite sa asigure paza sectiei de votare;

 
48. Cine nu are dreptul de a alege la alegerile locale desfasurate pe teritoriul Romaniei:
a) Persoanele care se afla internate in spital in ziua votarii;
b) Debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, persoanele carora li s-a interzis exercitarea dreptului de alege, pe

durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva;
c) Candidatii care participa la alegeri in aceeasi localitate in care candideaza.

 
49. Ce liste electorale se folosesc la alegerile locale:
a) Liste electorale permanente si liste electorale speciale;
b) Liste electorale permanente, liste electorale complementare, liste electorale suplimentare extrase de pe lista electorala

permanenta, de pe copia listei electorale complementare sau de pe lista electorala suplimentara;
c) Liste electorale permanente, liste electorale complementare, tabele pentru alegatorii care voteaza cu urna mobila.

 
50. Persoanele cu drept de vot:
a) pot fi inscrise intr-o singura lista electorala complementara;
b) pot fi inscrise intr-o lista electorala si intr-o copie a listei complementare;
c)    pot fi inscrise intr-o singura lista electorala.

 
51. Alegatorii care fac dovada cu cartea de identitate ca au resedinta in localitatea unde se afla sectia de votare, dar care

nu au fost inscrisi in Registrul Electoral, vor fi inscrisi:
a) In lista electorala suplimentara, de catre presedintele sectiei de votare;
b) In lista electorala complementara, in aplicatia Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului

ilegal.
c) In lista electorala permanenta, pe ultima pagina;

 
52. Cine dispune indepartarea materialelor de propaganda electorala de orice tip din si de pe cladirea sediului sectiei de

votare: 
a) Operatorul de calculator.
b) Primarul;
c) Presedintele sectiei de votare;

 
53. Votarea se desfasoara:
a) Intr-o singura zi, pentru toate alegerile, doar duminica;
b) Intr-o singura zi, stabilita prin hotarare BEC, pentru fiecare tip de alegeri;
c) In mai multe zile atunci cand situatia o impune.

 
54. In cazul alegerilor locale, durata tuturor suspendarilor votarii:
a) Nu se poate suspenda votarea din niciun motiv.
b) Nu poate depasi o ora;
c) Nu poate depasi doua ore;

 
55. La alegerile locale,se vor intocmi separat, dosare continand rezultatele alegerilor pentru consiliul local, pentru consiliul

judetean, respectiv pentru primar astfel:
a) Cate 2 dosare din care unul va cuprinde un proces verbal, precum si buletinele de vot nule si cele contestate, iar celalalt un

proces verbal si contestatiile formulate;
b) Cate un dosar care cuprinde: procesul verbal si contestatiile formulate, precum si buletinele de vot nule si cele

contestate;
c)    Cate un dosar care va cuprinde buletinele de vot nule, buletinele de vot albe, buletinele de vot anulate si buletinele de vot

contestate.

 
56. Urna speciala poate fi transportata la locul de domiciliu al persoanelor care au solicitat-o si care au facut dovada ca nu

se pot deplasa, de catre:
a) Loctiitorul biroului sectiei de votare, insotit de 2 membri ai biroului electoral al sectiei de votare unde a fost depusa cererea, sub

paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
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b) Oricare din membri biroului electoral al sectiei de votare unde a fost depusa cererea impreuna cu operatorul de calculator, cu
conditia ca urna speciala sa se afle in localul sectiei de votare inainte de ora 21,00.

c) Cel putin 2 membri ai biroului electoral al sectiei de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor
Interne;

 
57. Birourile electorale ale sectiilor de votare organizate pentru alegerile locale au urmatoarele atributii:
a) efectueaza instruirea presedintilor birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al

municipiului Bucuresti si ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din cuprinsul judetului;
b) asigura aducerea la cunostinta celorlalte birouri electorale din judet, respectiv din municipiul Bucuresti a hotararilor Biroului

Electoral Central si urmaresc modul de aplicare si respectare a acestora;
c) primesc de la primari listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare si listele electorale

suplimentare si asigura conditiile necesare in vederea verificarii acestora de catre alegatori;

 
58. Poate fi admisa in corpul expertilor electorali, prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente, persoana care

indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cunostinte de baza in tehnologia informatiei;
b) face parte dintr-un partid politic;
c) nu este urmarita penal, trimisa in judecata penala sau condamnata penal;

 
59. Nu pot fi membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare:
a) reprezentantii partidelor politice;
b)    presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia;
c) candidatii in alegeri, sotii, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, precum si persoanele care nu au

exercitiul drepturilor electorale

 
60. Retragerea din corpul expertilor electorali se realizeaza pe baza de cerere formulata in scris in termen de:
a) cel mult 5 zile de la data inceperii perioadei electorale.
b) cel mult 10 zile de la data inceperii perioadei electorale.
c)    cu 30 de zile inaintea datei alegerilor;

 
61. La alegerile pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, birourile electorale ale sectiilor de votare sunt

constituite din:
a) presedinte, un loctiitor al acestuia si 5 membri;
b)    presedinte, un loctiitor al acestuia, 5 membri si un operator de calculator.
c) presedinte, un loctiitor al acestuia si 5 membri, in cazul sectiilor de votare din comune si orase, respectiv 9 membri, in

cazul sectiilor de votare din municipii si din sectoarele municipiului Bucuresti;

 
62. Desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia, la alegerile pentru alegerea

autoritatilor administratiei publice locale, se face:
a) cel mai tarziu cu 10 zile inaintea datei alegerilor;
b)    cel mai tarziu cu 12 zile inaintea datei alegerilor.
c) cel mai tarziu cu 15 zile inaintea datei alegerilor;

 
63. Pot fi acreditati ca observatori interni la alegerile pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale:
a) reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care au ca unic scop apararea drepturilor omului si care sunt legal

constituite;
b) reprezentantii organizatiilor neguvernamentale;
c)    membrii partidelor politice.

 
64. Cati reprezentanti poate avea un partid politic, o alianta politica, o alianta electorala sau o organizatie a cetatenilor

apartinand minoritatilor nationale in cadrul unui birou electoral al sectiei de votare?
a)    un singur reprezentant.
b) cel mult 3 reprezentanti;
c) cel mult 2 reprezentanti;

 
65. La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale, unde poate vota alegatorul:
a) in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care isi are domiciliul sau resedinta,

dupa caz sau la orice sectie de votare din tara, daca alegatorul nu se afla in localitatea de domiciliu sau de resedinta;
b) la orice sectie de votare din tara sau din strainatate;
c) numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care isi are domiciliul

sau resedinta, dupa caz.
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66. Cine intocmeste procesul-verbal de consemnare a rezultatelor votarii la nivelul biroului electoral al sectiei de votare?
a) membrii biroului electoral al sectiei de votare.
b) operatorul de calculator din cadrul biroului electoral al sectiei de votare;
c) presedintele biroului electoral al sectiei de votare;

 
67. La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale, au dreptul de a alege:
a) cetatenii romani si cetatenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in Romania;
b) numai cetatenii romani;
c) cetatenii oricarei tari, daca au domiciliul sau resedinta in Romania

 
68. La alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat, biroul electoral al sectiei de votare nu poate functiona:
a) cu mai putin de 3 membri;
b) daca nu sunt prezenti toti membrii biroului;
c) cu mai putin de 5 membri.

 
69. Votarea are loc intr-o singura zi. Votarea incepe:
a) la ora 7,00 si se incheie la ora 21,00;
b) la ora 7,00 si se incheie la ora 20,00.
c) la ora 6,00 si se incheie la ora 21,00;

 
70. In ajunul zilei alegerilor, presedintele si ceilalti membri ai biroului electoral al sectiei de votare trebuie sa fie prezenti la

sediul sectiei de votare la ora:
a) 17,00.
b) 16,00;
c) 18,00;

 
71. In ajunul zilei alegerilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare dispune indepartarea materialelor de

propaganda electorala de orice tip:
a) din si de pe cladirea sediului sectiei de votare.
b) din curtea si imprejurimile sectiei de votare;
c) din raza de 500 de metri a sectiei de votare;

 
72. In ziua votarii, accesul alegatorilor in sala de votare are loc:
a) nelimitat.
b) in serii corespunzatoare numarului membrilor biroului electoral al sectiei de votare;
c) in serii corespunzatoare numarului cabinelor de vot;

 
73. In cazul in care, inainte de a fi introdus in urna, buletinul de vot se deschide in asa fel incat secretul votului nu mai este

asigurat:
a) buletinul de vot se anuleaza si se da alegatorului, numai o singura data, un nou buletin de vot, facandu-se mentiune

despre aceasta in procesul-verbal al operatiunilor de votare.
b) buletinul de vot se indoaie din nou si se introduce in urna;
c) buletinul de vot se anuleaza, alegatorul neavand posibilitatea sa voteze din nou;

 
74. Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate si vor sa-si exercite

dreptul de vot:
a) trebuie sa faca o cerere scrisa pentru a vota cu ajutorul urnei speciale, insotita de o copie a actului de identite;
b) trebuie sa faca o cerere scrisa pentru a vota cu ajutorul urnei speciale, insotita de copii ale actelor din care rezulta

starea de sanatate sau de invaliditate;
c) nu isi pot exercita dreptul de vot.

 
75. Votarea cu urna speciala se face:
a) numai pe baza unui extras intocmit personal de presedintele biroului electoral de pe lista electorala permanenta, copia

listei electorale complementare sau de pe lista suplimentara existente la sectia respectiva;
b) pe baza listei electorale permanente, a copiei listei electorale complementare sau a listei electorale suplimentare.
c) numai pe baza listei electorale permanente sau a listei electorale suplimentare existente in sectia respectiva;
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76. Sunt nule buletinele de vot: 
a) pentru care exista opinii diferite privind valabilitatea votului;
b) buletinele de vot ramase neutilizate si anulate de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare.
c) pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat,

buletinele pe care nu a fost aplicata stampila "VOTAT" sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere sau
in afara patrulaterelor;

 
77. Inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate constituie:
a) infractiune;
b) contraventie;
c) abatere disciplinara.

 
78. In ce lista electorala trebuie inscrisa persoana care se prezinta la vot si este omisa din lista electorala permanenta:
a) in extrasul de pe lista electorala permanenta;
b) in copia de pe lista electorala complementara;
c) in lista electorala suplimentara.

 
79. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare:
a) Este obligat sa dispuna masurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare;
b) Dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot, pe o distanta de 1000 metri;
c) Poate aproba comercializarea bauturilor alcoolice in jurul localului sectiei de votare;

 
80.  Atributiile presedintelui biroului electoral al sectiei de votare se intind:
a) In localul sectiei de votare si in afara pana la 200 metri;
b) In localul sectiei de votare si in afara localului sectiei de votare pana la 500 metri;
c) Numai in localul sectiei de votare;

 
81. Pot candida si pot fi alesi consilieri sau primari:
a) Cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 35 de ani, daca nu le este interzisa

asocierea in partide politice;
b) Numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale in care urmeaza a fi alese;
c) Cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este

interzisa asocierea in partide politice;

 
82. Disfunctionalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal:
a) Poate determina suspendarea votarii;
b) Poate determina intreruperea votarii;
c) Nu poate conduce la suspendarea sau intreruperea votarii;

 
83. In ziua votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare inscrie in lista electorala suplimentara:
a) Cetatenii Uniunii Europene omisi din copia de pe lista electorala complementara care se prezinta la vot si fac dovada

ca au domiciliul sau resedinta in raza teritoriala a sectiei de votare respective, cu oricare dintre documentele emise de
Inspectoratul General pentru Imigrari sau cu unul dintre documentele prevazute de lege;

b) Membrii biroului electoral al sectiei de votare indiferent de domiciliul sau resedinta acestora;
c) Toti cetatenii romani care au domiciliul in alta unitate administrativ-teritoriala dar care doresc sa voteze in sectia respectiva;

 
84. Poate fi admisa in corpul expertilor electorali persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) A mai exercitat functia de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare si face parte dintr-un partid politic;
b) Are cetatenia romana, cunoaste limba romana, scris si vorbit, are stare de sanatate corespunzatoare indeplinirii functiei, nu face

parte dintr-un partid politic, a absolvit studii universitare de licenta in domeniul stiintelor juridice sau in alte domenii, este
urmarita penal;

c) Are cetatenia romana, cunoaste limba romana, scris si vorbit, are stare de sanatate corespunzatoare indeplinirii
functiei, nu face parte dintr-un partid politic, a absolvit cel putin invatamantul general obligatoriu, nu este urmarita
penal, trimisa in judecata sau condamnata penal;

 
85. Cetatenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in Romania care se afla in evidentele Inspectoratului

General pentru Imigrari si indeplinesc prevederile legii pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile locale vor fi
inscrisi:

a) Numai in listele electorale permanente;
b) Numai in listele electorale complementare;
c) Numai in listele electorale suplimentare;
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86. Copiile de pe listele electorale complementare:
a) Se inainteaza de catre primar, pe baza de proces-verbal, in doua exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare,

cu 3 zile inainte de data alegerilor;
b) Se semneaza numai de seful formatiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrari;
c) Se semneaza numai de primar;

 
87. Nu pot fi presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau loctiitori ai acestora:
a) Persoanele care nu au mai exercitat functia de presedinte al sectiei de votare si care au fost admise in corpul expertilor

electorali pe baza de examen;
b) Persoanele care nu fac parte din corpul expertilor electorali;
c) Persoanele care ocupa functii publice;

 
88. In cazul in care un expert electoral nu poate indeplini functia de presedinte al unui birou electoral al unei sectii de

votare sau functia de loctiitor al acestuia cu ocazia unor alegeri este obligat sa solicite in scris Autoritatii Electorale
Permanente suspendarea din corpul expertilor electorali, pe durata acestora:

a) in cel mult 5 zile de la data inceperii perioadei electorale;
b) pana in preziua alegerilor;
c) cel mai tarziu cu 30 de zile inaintea zilei alegerilor;

 
89. In cazul disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal,

presedintele biroului electoral al sectiei de votare are urmatoarele obligatii:
a) Notifica telefonic biroului electoral ierarhic superior numai aparitia, disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a

prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal;
b) Notifica telefonic biroului electoral ierarhic superior numai incetarea disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a

prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal;
c) Consemneaza intr-un proces–verbal durata disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot

si de prevenire a votului ilegal si notifica telefonic biroul electoral ierarhic superior atat aparitia cat si incetarea
disfunctionalitatii;

 
90. In cazul alegerilor parlamentare pe baza documentului de acreditare emis de Autoritatea Electorala Permanenta:
a) Asociatia, fundatia sau institutia mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanti, dupa caz, numai

persoane care nu au apartenenta politica.
b) Asociatiile, fundatiile si institutiile mass-media romanesti au dreptul de a desemna observatori interni si reprezentanti interni

numai pe langa birourile electorale ale circumscriptiilor de votare.
c) Observatorii internationali si reprezentantii institutiilor mass-media straine pot asista la operatiunile birourilor electorale ale

sectiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de catre Autoritatea Electorala Permanenta, care este valabil
doar in original;

 
91. Persoanele acreditate din sectiile de votare
a) Pot interveni in organizarea si desfasurarea alegerilor, in cazul constatarii unei neregularitati;
b) Pot asista la operatiunile electorale in ziua votarii, incepand cu ora 6,00 si terminand cu momentul incheierii si

semnarii de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votarii
in sectia respectiva.

c) Pot stationa oriunde in local si in afara localului sectiei de votare.

 
92. La deschiderea fiecarui buletin de vot, citirea denumirii competitorului electoral votat se va face de catre:
a) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare;
b) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau o persoana desemnata de acesta ;
c) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau loctiitorul acestuia;

 
93. In cazul in care exista buletine de vot pentru care exista opinii diferite privind valabilitatea votului, acesta:
a) Va fi considerat nul;
b) Va fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul, in functie de parerea majoritatii membrilor biroului electoral al

sectiei de votare;
c) Se anuleaza cu acordul presedintelui biroului sectiei de votare;

 
94. Intampinarile depuse in timpul operatiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numarare si totalizare a voturilor,

precum si de inregistrare a rezultatului votarii in procesele-verbale cu privire la aceste operatiuni, se solutioneaza:
a) In termen de 24 ore de la inregistrare;
b) De indata;
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c) Pana la momentul semnarii procesului verbal de catre membrii biroului;

 
95. Dosarele pentru consiliul local, pentru consiliul judetean si pentru primar, sigilate si stampilate se predau biroului

electoral de circumscriptie:
a) De catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau de catre loctiitorul acestuia in cel mult 48 ore de la incheierea

votarii;
b) De catre 2 membrii ai biroului sectiei de votare stabiliti prin tragere la sorti
c) De catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare in termen de 24 ore de la incheierea votarii;

 
96. Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) Suspendarea votarii pentru o durata totala de 2 ore;
b) Purtarea, pe durata votarii, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare sau de catre persoanele acreditate,

de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala;
c) Inlocuirea justificata a unui membru al sectiei de votare in ziua alegerilor;

 
97. Constituie contraventii urmatoarele fapte: 
a) Eliberarea de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare a copiilor certificate de pe procesul verbal, membrilor

biroului electoral;
b) Parasirea de catre membrii biroului electoral a localului sectiei de votare inainte de stabilirea rezultatului alegerilor si

de semnarea procesului-verbal;
c) Inmanarea buletinului de vot unui alegator care prezinta actul de identitate;

 
98. Cetatenii cu drept de vot care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala in care au loc alegeri si nu au solicitat

primarului inscrierea in Registrul Electoral cu adresa de resedinta pentru scrutinul respectiv si se prezinta la vot, in
circumscriptia electorala respectiva:

a) Vor fi inscrisi in lista electorala suplimentara, de catre presedintele biroului sectiei de votare;
b) Nu vor fi lasati sa voteze in circumscriptia electorala in care si-au stabilit resedinta;
c) Vor fi indrumati sa voteze in circumscriptia electorala in care au stabilit domiciliul.

 
99. Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:
a) Predau, pe baza de proces verbal, biroului electoral de circumscriptie judeteana, buletinele de vot intrebuintate si necontestate,

precum si pe cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii;
b) Conduc operatiunile de votare si iau toate masurile de ordine in localul sectiei de votare si in jurul acesteia
c) Rezolva intampinarile referitoare la activitatea biroului de circumscriptie locala;

 
100. In ziua alegerilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, trebuie: 

a) Sa fie prezent in sectia de vot de la ora 6,00 si sa-i contacteze pe ceilalti membri sa se prezinte in sectia de vot de la ora 7,00;
b) Sa fie prezent, de la ora 6,00, iar in prezenta celorlalti membri, sa verifice urnele, cabinele, existenta listelor electorale,

a buletinelor de vot si a stampilelor necesare votarii, dupa care sa inchida si sa sigileze urnele prin aplicarea stampilei
de control .

c) Sa fie prezent in sectia de vot, de la ora 6,00, sa verifice urnele, cabinele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot si a
stampilelor necesare votarii, dupa care sa inchida si sa sigileze urnele prin aplicarea stampilei de control pe prima pagina a
fiecarui buletin de vot;

 
101. Dupa inchiderea sectiei de vot presedintele va proceda la efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) Doar in prezenta loctiitorului, declanseaza operatiunile de numarare a buletinelor de vot si de consemnare a rezultatului votarii;
b) In prezenta personalului din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne si a membrilor biroului electoral, declanseaza

operatiunile de numarare a buletinelor de vot si de consemnare a rezultatului votarii;
c) In prezenta membrilor biroului electoral declanseaza operatiunile de numarare a buletinelor de vot si de consemnare a

rezultatului votarii.

 
102. Ce persoane sunt inscrise in lista electorala suplimentara la alegerile locale:

a) cetatenii Uniunii Europene omisi din copia de pe lista electorala permanenta si care fac dovada ca au domiciliul sau resedinta in
raza teritoriala a sectiei de votare respective;

b) toti cetatenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in localitatea pentru care se intocmeste lista;
c) cetatenii Uniunii Europene care se prezinta la vot si sunt omisi din copia de pe lista electorala complementara si fac

dovada ca au domiciliul sau resedinta in raza teritoriala a sectiei de votare respective.

 
103. Suspendarea din corpul expertilor electorali se face:

a) In cel mult 5 zile de la data inceperii perioadei electorale;
b) Cel mai tarziu cu 45 de zile inaintea alegerilor.
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c) Cel mai tarziu cu 30 de zile inaintea alegerilor;

 
104. Pot vota prin intermediul urnei speciale:

a) Cetatenii cu drept de vot care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare, din cauza de boala sau invaliditate;
b) Persoanele care se pot deplasa la sediul sectiei de votare, insa din motive temeinice nu pot vota singure.
c) Persoanele lipsite de drepturi electorale prin hotarare judecatoreasca definitiva;

 
105. Suspendarea votarii poate fi dispusa de presedintele Biroului electoral al sectiei de votare:

a) Numai pe motive temeinice;
b) Votarea nu poate fi suspendata.
c) Pe durata disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal;

 
106. Potrivit Legii nr. 208/2015, sunt considerate buletine de vot nule:

a) Buletinele de vot care nu au aplicata stampila „Votat”;
b) Buletinele de vot care nu au aplicata stampila de control a biroului electoral al sectiei de votare;
c) Buletinele de vot contestate.

 
107. Pentru alegerile parlamentare, acreditarea delegatilor partidelor politice se face de catre:

a) Biroul Electoral Central, pe baza de cerere scrisa, depusa cu cel putin 15 zile inaintea datei alegerilor.
b) Autoritatea Electorala Permanenta, pe baza de cerere scrisa, depusa cu cel putin 15 zile inaintea datei alegerilor;
c) Birourile Electorale de Circumscriptie, pe baza de cerere scrisa, depusa cu cel putin 5 zile inaintea datei alegerilor;

 
108. In cazul alegerilor parlamentare, inmanarea unui buletin de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate ori

care refuza sa semneze in lista electorala permanenta pentru primirea buletinului de vot si a stampilei de votare,
constituie contraventie si se sanctioneaza de:

a) Ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane si ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, cu
amenda de la 4.500-10.000 lei.

b) Ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane si ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, cu amenda de la
1.000 – 4.500 lei;

c) Ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane si ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, cu amenda de la
1.500-4.500 lei;

 
109. La numararea voturilor in biroul electoral al sectiei de votare nu pot participa:

a) reprezentantii tuturor partidelor care au candidati, dar nu au membru in sectia de votare, ca delegati;
b) operatorul de calculator.
c) observatorii interni sau externi neacreditati;

 
110. Dupa numararea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, incheie:

a) Pentru consiliul local, consiliul judetean si pentru primar, un singur proces verbal, in doua exemplare.
b) Separat pentru consiliul local, pentru consiliul judetean si pentru primar, cate un proces verbal, intr-un exemplar;
c) Separat pentru consiliul local, pentru consiliul judetean si pentru primar, cate un proces verbal, in doua exemplare;

 
111. Parasirea de catre membrii biroului electoral a localului sectiei de votare, inainte de stabilirea rezultatului alegerilor si

de semnarea procesului-verbal, constituie contraventie si se constata de catre: 
a) Ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane si ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane;
b) Presedintele biroului electoral de circumscriptie.
c) Prefect si subprefect;

 
112. Nu se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat:

a) presedintii consiliilor judetene;
b) primarii;
c) consilierii locali si consilierii judeteni.

 
113. Nu au dreptul de a alege la alegerile locale din Romania:

a)    cetatenii statelor care nu sunt membre UE.
b) cetatenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in Romania;
c) cetatenii romani care au implinit varsta de 18 ani, inclusiv cei care implinesc aceasta varsta in ziua alegerilor.
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114. Cetatenii cu drept de vot care pana cel mai tarziu cu 45 de zile inaintea datei scrutinului si-au stabilit resedinta in
circumscriptia electorala in care au loc alegeri si care au solicitat primarului, pe baza actului de identitate, inscrierea in
Registrul electoral cu adresa de resedinta pentru scrutinul respectiv, pot vota:

a) numai la sectia de votare la care sunt arondati avand in vedere adresa de domiciliu;
b) numai la sectia de votare la care sunt arondati avand in vedere adresa de resedinta;
c) atat la sectiile de votare la care sunt arondati avand in vedere adresa de domiciliu, cat si la sectiile de votare la care sunt

arondati avand in vedere adresa de resedinta.

 
115. Desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora se face:

a) prin tragere la sorti computerizata de catre Autoritatea Electorala Permanenta
b) prin tragere la sorti de catre presedintele tribunalului;
c) prin tragere la sorti de catre prefect;

 
116. Presedintele Biroului electoral de circumscriptie, in timpul desemnarii membrilor birourilor lectorale ale sectiilor de

votare, nu tine cont de:
a) reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale neparlamentare care nu participa la alegeri in

circumscriptia respectiva.
b) reprezentantii partidelor politice ori ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar

propriu in cel putin una din Camerele Parlamentului care participa in alegeri;
c) reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale neparlamentare care participa la alegeri in

circumscriptia respectiva;

 
117. Birourile electorale lucreaza in prezenta:

a)    indiferent de numarul membrilor care le compun.
b) majoritatii membrilor care le compun;
c) doua-treimi din numarul membrilor care le compun;

 
118. Birourile electorale adopta hotarari:

a)    cu votul a doua-treimi din numarul membrilor care le compun.
b) cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar in caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator;
c) cu votul majoritatii membrilor care le compun;

 
119. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in

bune conditii, scop in care, puterile lui se intind si in afara localului sectiei de votare, pana la o distanta de:
a) 100 de metri;
b)    500 de metri.
c) 300 de metri;

 
120. Alegatorii voteaza numai la sectia de votare:

a) la care este arondata strada sau localitatea, potrivit delimitarii facute conform Legii nr. 208/ 2015, cu modificarile si
completarile ulterioare, si unde sunt inscrisi in lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala
complementara;

b)    la oricare sectie de votare din judet sau municipiul Bucuresti.
c) la oricare sectie de votare din tara;

 
121. Pentru alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, presedintele

biroului electoral al sectiei de votare, la cererea scrisa a acestora:
a) poate aproba deplasarea urnei speciale si cu materialul necesar votarii la locul unde se afla alegatorul, pentru a se

efectua votarea;
b) este obligat sa aprobe deplasarea urnei speciale si cu materialul necesar votarii la locul unde se afla alegatorul, pentru a se

efectua votarea;
c) este interzisa scoaterea urnei speciale si a materialelor necesare votarii din incinta sectiei de votare, urna speciala fiind utilizata

in alt scop.

 
122. La numararea voturilor, pe langa membrii biroului electoral al sectiei de votare si, dupa caz, a persoanelor care au

dreptul sa asiste la votare, pot participa, ca delegati:
a) reprezentantii biroului electoral de circumscriptie judetean.
b) reprezentantii tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiilor cetatenilor

apartinand minoritatilor nationale care au participat la alegeri si nu au reprezentanti in biroul electoral al sectiei de
votare, acreditati de catre birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector,
dupa caz.

c) nicio alta persoana in afara membrilor birourilor electorale ale sectiei de votare si a persoanelor care au dreptul sa asiste la
votare;
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123. Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului electoral de pe procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor

atrage:
a) nulitatea procesului-verbal;
b) anulabilitatea procesului-verbal;
c) nu are nicio influenta asupra valabilitatii procesului-verbal.

 
124. Conform Legii nr. 115/ 2015 sunt nule buletinele de vot:

a) pe care nu a fost aplicata stampila "VOTAT" sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere sau in afara
patrulaterelor;

b) pe care a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare;
c) in cazul in care stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, chiar daca optiunea alegatorului este evidenta.

 
125. Cine este persoana indreptatita sa inscrie codul numeric personal al alegatorului in Sistemul informatic de

monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal
a) Operatorul de calculator din sectia de votare;
b) Presedintele biroului electoral judetean;
c) Oricare dintre membrii sectiei de votare.

 
126. Cine este persoana indreptatita sa ia decizii in baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a

prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal:
a) Oricare dintre membrii sectiei de votare;
b) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare.
c) Loctiitorul sectiei de votare;

 
127. La alegerile locale, dupa numararea voturilor presedintele biroului electoral al sectiei de votare are obligatia sa:

a) Incheie un singur proces verbal in care consemneaza rezultatele votarii pentru cele trei categorii de buletine
b) Incheie separat pentru consiliul local, consiliul judetean si pentru primar cate un proces verbal, in doua exemplare
c) Incheie un proces verbal cumulat pentru primar si consiliul local si un proces verbal separat pentru consiliul judetean

 
128. Cum se realizeaza inlocuirea presedintelui sau loctiitorului sectiei de votare in caz de forta majora si de catre cine:

a) Prin desemnare de catre Presedintele Tribunalului din lista de magistrati si juristi intocmita de acesta
b) Prin tragere la sorti computerizata de catre Autoritatea Electorala Permanenta dintre persoanele inscrise in corpul

expertilor electorali cu domiciliul sau resedinta in judetul respectiv
c) Prin tragere la sorti din lista intocmita de prefect la propunerea primarului dupa criterul apropierii de domiciliu.

 
129. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:

a) ambele variante.
b) reprezentantii partidelor politice;
c) ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane si ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane,

imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente;

 
130. Constituie contraventie urmatoarele fapte:

a) inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate ori care refuza sa semneze in lista
electorala in care este inscris pentru primirea buletinului de vot si a stampilei de votare;

b) permiterea accesului in sectia de votare al candidatilor, al persoanelor acreditate, al membrilor birourilor si oficiilor electorale si
al reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente sa asiste la desfasurarea operatiunilor electorale;

c) refuzul de a inmana buletinul de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate ori care refuza sa semneze in lista
electorala in care este inscris pentru primirea buletinului de vot si a stampilei de votare.

 
131. Care este numarul maxim de alegatori, ce pot fi prezenti in sectia de votare?

a) Egal cu numarul cabinelor de vot
b) Egal cu numarul membrilor biroului electoral al sectiei de votare
c) Cati considera presedintele sau loctiitorul sectiei de vot

 
132. Au dreptul de a fi alesi consilieri si primari:

a) cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, dar carora le este
interzisa asocierea in partide politice;

b) cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este
interzisa asocierea in partide politice;
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c) cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 18 de ani, daca nu le este interzisa
asocierea in partide politice;

 
133. Intampinarile impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite sau oricaror erori din listele electorale se fac in scris si se

depun:
a) la primar;
b)    la prefect.
c) la presedintele biroului electoral de circumscriptie;

 
134. Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:

a) primesc de la primari listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare si listele electorale
suplimentare si asigura conditiile necesare in vederea verificarii acestora de catre alegatori;

b) primesc de la primari listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare si listele electorale
suplimentare;

c)    primesc de la primari listele electorale permanente si listele electorale suplimentare si asigura conditiile necesare in vederea
verificarii acestora de catre alegatori;

 
135. In indeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita o functie:

a) ce implica autoritatea de stat;
b) fara de care alegerile nu pot avea loc;
c) ce implica toate drepturile si libertatile cetatenesti.

 
136. In cazul sectiilor de votare cu mai putin de 500 de alegatori arondati, Autoritatea Electorala Permanenta poate stabili ca

presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau loctiitorul acestuia:
a) sa nu permita discutii in incinta sectiei de votare;
b) sa indeplineasca atributiile prevazute de lege pentru operatorii de calculator;
c) sa acorde o invoire de maximum 2 ore operatorului de calculator.

 
137. Daca o persoana este omisa din lista electorala permanenta, aceasta persoana are dreptul sa voteze?

a) Da, dar doar prin votul majoritar al membrilor din Biroul electoral al sectiei de votare, iar in caz de egalitate, votul presedintelui
sectiei de votare este hotarator;

b) Nu;
c) Da, prin inscrierea in lista electorala suplimentara, daca face dovada domiciliului sau a resedintei in aria teritoriala a

sectiei de votare;

 
138. Listele electorale suplimentare se semneaza:

a) de presedintele biroului electoral al sectiei de votare unde au fost intocmite;
b) de primarul localitatii;
c) de presedintele biroului electoral central.

 
139. In baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, a

comunicarilor efectuate prin intermediul acestuia si a verificarii actului de identitate, presedintele biroului electoral al
sectiei de votare:

a) opreste de la votare persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii si persoana care si-a pierdut
drepturile electorale;

b) indruma alegatorul sa voteze altundeva
c) opreste de la votare persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii si persoana care si-a pierdut drepturile

electorale si formeaza numarul pentru apeluri de urgenta 112;

 
140. Este permisa exercitarea dreptului de vot pe baza pasaportului turistic?

a) Nu.
b) Da, doar la alegerile parlamentare generale;
c) Da, doar la alegerilor locale generale;

 
141. La alegerile locale, cetatenii Uniunii Europene au dreptul de a candida:

a) Doar pentru functia de consilier local.
b) Doar pentru functia de primar;
c) Pentru functia de consilier local, consilier judetean si primar;

 
142. Cetatenii Uniunii Europene pot candida:
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a) La alegerile parlamentare
b) In orice unitate administrativ-teritoriala.
c) In unitatea administrativ-teritoriala in care au domiciliul;

 
143. La alegerile locale, au dreptul de a fi alesi consilieri si primari cetatenii cu drept de vot, daca nu le este interzisa

asocierea in partide politice, care au implinit pana in ziua alegerilor inclusiv:
a) Varsta de cel putin 18 ani;
b) Varsta de cel putin 21 ani;
c) Varsta de cel putin 23 ani.

 
144. Este permisa exercitarea votului in numele alegatorului?

a) Nu.
b) Da, in cazul imposibilitatii deplasarii acestuia la sediul sectiei de votare;
c) Da, in cazul in care acesta are interzis, prin hotarare judecatoreasca, definitiva si irevocabila, dreptul de a alege;

 
145. Expertul electoral poate participa la campania electorala?

a) Da, doar la alegerile parlamentare generale.
b) Da, doar la alegerile locale generale;
c) Nu;

 
146. La desfasurarea operatiunilor de votare pot asista:

a) Delegatii formatiunilor politice care participa la alegeri si care nu au reprezentanti in biroul electoral al sectiei de votare;
b) Observatorii straini si observatorii interni, acreditati in acest scop.
c) Orice persoana interesata;

 
147. Presedintele declara votarea incheiata si dispune inchiderea localului sectiei de votare:

a) Dupa ce isi exercita dreptul de vot toate persoanele care se afla in apropierea sectiei de votare.
b) La ora 21,00 indiferent daca mai sunt alegatori in localul sectiei de vot care nu si-au exercitat dreptul vot;
c) La ora 21,00, alegatorii care se afla in localul sectiei de votare putand sa-si exercite dreptul de vot;

 
148. Atat in cazul aparitiei, cat si al incetarii disfunctionalitatii Sistemului de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a

votului ilegal, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, efectueaza urmatoarele demersuri:
a) dispune suspendarea sau intreruperea votarii pentru o perioada ce nu poate depasi o ora;
b) notifica telefonic biroului electoral ierarhic superior;
c) anunta aparitia si/sau incetarea disfunctionalitatii Sistemului de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal

prin afisare la usa localului sectiei de votare.

 
149. In situatia in care alegatorul, din motive bine intemeiate, constatate de catre presedintele biroului electoral al sectiei de

votare, nu poate semna in lista electorala, presedintele face o mentiune in lista electorala, confirmata prin:
a) semnatura operatorului de calculator si a inca doi membri al biroului electoral;
b) semnatura sa si a alegatorului in cauza.
c) semnatura sa si a inca unui membru al biroului electoral;

 
150. Admiterea in Corpul expertilor electorali se poate face:

a) pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorala Permanenta pentru activitatea anterioara ca presedinte al
biroului electoral al sectiei de votare sau de loctiitor al acestuia

b) prin concurs
c) numai pe baza de examen

 
151. Retragerea din corpul expertilor electorali se realizeaza:

a) pe baza de cerere formulata in scris in cel mult 5 zile de la data constituirii Biroului Electoral Central
b) pe baza de cerere formulata in scris in cel mult 5 zile de la data inceperii campaniei electorale
c) pe baza de cerere formulata in scris in cel mult 5 zile de la data inceperii perioadei electorale

 
152. La alegerile locale, cetatenii romani cu domiciliul in strainatate isi pot exercita dreptul de vot la sectiile de votare

organizate in strainatate:
a) cu pasaportul simplu, cu mentionarea tarii de domiciliu
b) nici o varianta nu este corecta
c) cu actul de identitate
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153. Sunt considerate voturi albe buletinele de vot care:

a) nu poarta stampila de control a biroului electoral al sectiei de votare
b) nu au aplicata stampila cu mentiunea "VOTAT"
c) stampila cu mentiunea ,,Votat” a fost aplicata pe mai multe patrulatere

 
154. Cetatenii romani au drept de vot daca nu au implinit varsta de 18 ani?

a) Nu
b) doar insotit de un alegator cu drept de vot
c) Da

 
155. Un alegator are dreptul pentru alegerea primarului de sector, primarului general, consiliului local si consiliului general:

a) la patru voturi pentru fiecare
b) la un singur vot pentru fiecare
c) la doua voturi pentru fiecare

 
156. Daca un alegator a fost inscris in Registrul electoral cu adresa de resedinta pentru scrutinul urmator:

a) poate vota doar la sectia de votare unde a fost arondat cu adresa de resedinta
b) poate vota doar la sectia de votare unde a fost arondat cu adresa de domiciliu
c) poate vota la ambele sectii de votare unde a fost arondat

 
157. La alegerile locale nu pot alege:

a) cetatenii care fac parte din categoriile prevazute la art. 40 alin. (3. din Constitutia Romaniei, republicata;
b) Candidatul, sotul, sotia, rudele sau afinii pana la gradul al doilea inclusiv;
c) Cetatenii Uniunii Europene care nu au domiciliul sau resedinta in Romania

 
158. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare are urmatoarele atributii:

a) In ziua alegerilor, la ora 6,00, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele, cabinele, existenta listelor electorale, a
buletinelor de vot si a stampilelor necesare votarii, dupa care inchide si sigileaza urnele prin aplicarea stampilei de
control a sectiei de votare.

b) In ziua alegerilor, la ora 7,00, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele, cabinele, existenta listelor electorale, a buletinelor de
vot si a stampilelor necesare votarii, dupa care inchide si sigileaza urnele prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare;

c) In preziua alegerilor, la ora 18,00, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele, cabinele, existenta listelor electorale, a
buletinelor de vot si a stampilelor necesare votarii, dupa care inchide si sigileaza urnele prin aplicarea stampilei de control a
sectiei de votare.

 
159. Accesul alegatorilor in sectia de votare are loc:

a) In serii corespunzatoare numarului cabinelor de vot.
b) In serii corespunzatoare numarului membrii biroului electoral al sectiei de votare.
c) In serii corespunzatoare numarului stampilelor cu mentiunea ,,Votat”.

 
160. In baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, a

comunicarilor efectuate prin intermediul acestuia si a verificarii actului de identitate, o persoana poate fi oprita de la
votare de catre:

a) Operatorul de calculator din cadrul sectiei de votare.
b) Presedintele sectiei de votare sau de oricare membru din cadrul biroului electoral al sectiei de votare.
c) Presedintele sectiei de votare.

 
161. Ordinea corecta de desfasurare a operatiunilor de stabilire a rezultatului votarii este:

a) introducerea stampilelor cu mentiunea ,,Votat” intr-un plic si sigilarea acestuia prin aplicarea stampilei de control a sectiei de
votare, anularea buletinelor de vot neintrebuintate, stabilirea numarului de alegatori inscrisi in listele electorale, stabilirea
numarului de alegatori prezenti la urne, verificarea starii sigiliilor de pe urnele de votare, sigilarea fantei urnelor de votare.

b) verificarea starii sigiliilor de pe urnele de votare, sigilarea fantei urnelor de votare, introducerea stampilelor cu
mentiunea ,,Votat” intr-un plic si sigilarea acestuia prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare, anularea
buletinelor de vot neintrebuintate, stabilirea numarului de alegatori inscrisi in listele electorale, stabilirea numarului de
alegatori prezenti la urne.

c) anularea buletinelor de vot neintrebuintate, stabilirea numarului de alegatori inscrisi in listele electorale, stabilirea numarului de
alegatori prezenti la urne, verificarea starii sigiliilor de pe urnele de votare, sigilarea fantei urnelor de votare, introducerea
stampilelor cu mentiunea ,,Votat” intr-un plic si sigilarea acestuia prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.
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162. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia electorala se face de catre presedintele
biroului electoral al sectiei de votare:

a) in cazul parasirii de catre membrii biroului electoral a localului sectiei de votare inainte de stabilirea rezultatului
alegerilor si de semnarea procesului-verbal;

b) in cazul savarsirii contraventiilor de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, ori de catre membrii biroului electoral;
c) in cazul continuarii propagandei electorale dupa incheierea campaniei electorale potrivit dispozitiilor, prin lansarea, afisarea sau

distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum si sfatuirea alegatorilor, in ziua votarii, la sediul sectiilor de votare sau in
perimetrul de 500 m in jurul acestuia, sa voteze sau sa nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale ori
candidati independenti.

 
163. In listele electorale suplimentare utilizate in sectiile de votare din tara vor fi trecute, de catre presedintele biroului

electoral al sectiei de votare, urmatoarele persoane:
a) persoanele care in ziua votarii se afla in alta unitate administrativ-teritoriala decat cea unde isi au domiciliul sau resedinta
b) persoanele care se prezinta la vot si fac dovada ca au resedinta pe raza sectiei de votare respective si au facut cereri de

inscriere in Registrul electoral cu adresa de resedinta;
c) persoanele care se prezinta la vot si fac dovada ca au domiciliul sau resedinta pe raza sectiei de votare respective,

insa au fost omise din lista electorala permanenta;

 
164. La alegerile locale, cetatenii Uniunii Europene isi pot exercita dreptul de vot: 

a) pe baza pasaportului diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic.
b) pe baza oricarui document valabil care le atesta identitatea.
c) pe baza pasaportului diplomatic, pasaportul de serviciu.

 
165. La alegerile locale, in ziua votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare inscrie in lista electorala

suplimentara:
a) membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare (inclusiv presedintele), observatorii, precum si personalul tehnic auxiliar si

personalul insarcinat cu mentinerea ordinii.
b) membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare (inclusiv presedintele), daca domiciliaza in unitatea administrativ-teritoriala in

care se afla sectia de votare, iar in cazul municipiului Bucuresti, daca domiciliaza in sectorul pentru care se voteaza la sectia
respectiva.

c) membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare (inclusiv presedintele), precum si personalul tehnic auxiliar si
personalul insarcinat cu mentinerea ordinii, daca domiciliaza in unitatea administrativ-teritoriala in care se afla sectia
de votare, iar in cazul municipiului Bucuresti, daca domiciliaza in sectorul pentru care se voteaza la sectia respectiva.

 
166. La alegerile locale, in ziua votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare inscrie in lista electorala

suplimentara:
a) cetatenii cu drept de vot care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala in care au loc alegeri, care au solicitat inscrierea

in Registrul electoral cu adresa de resedinta.
b) cetatenii cu drept de vot care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala in care au loc alegeri, care nu au

solicitat inscrierea in Registrul electoral cu adresa de resedinta.
c) cetatenii cu drept de vot care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala in care au loc alegeri.

 
167. Acreditarea permite:

a) accesul si stationarea titularului in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot, precum si sa asiste la operatiunile
electorale.

b) accesul si stationarea titularului in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot, precum si sa asiste la
operatiunile electorale, inclusiv la numararea voturilor si la intocmirea proceselor-verbale.

c) accesul si stationarea titularului in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot, precum si sa asiste la operatiunile
electorale, inclusiv la numararea voturilor.

 
168. Nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru

votare, nici o alta persoana in afara de:
a) membrii biroului electoral al sectiei de votare, operatorii de calculator ai biroului electoral al sectiei de votare, candidatii,

persoanele acreditate potrivit legii.
b) membrii biroului electoral al sectiei de votare, operatorii de calculator ai biroului electoral al sectiei de votare, persoanele

acreditate potrivit legii, precum si reprezentantii mass-mediei romani si straini.
c) membrii biroului electoral al sectiei de votare, operatorii de calculator ai biroului electoral al sectiei de votare,

candidatii, persoanele acreditate potrivit legii, precum si reprezentantii mass-mediei romani si straini.

 
169. La alegerile locale sunt considerate ca fiind voturi valabil exprimate, voturile exprimate in urmatoarele situatii:

a) stampila cu mentiunea „VOTAT” este aplicata in interiorul unui singur patrulater; stampila cu mentiunea „VOTAT” depaseste
limitele patrulaterului, iar optiunea alegatorului nu este evidenta; stampila cu mentiunea „VOTAT” este aplicata in interiorul unui
patrulater, dar pe buletinul de vot sunt inscrise diverse mentiuni ale alegatorului (votul este considerat valabil indiferent de
mentiunile inscrise pe buletinul de vot).
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b) stampila cu mentiunea „VOTAT” este aplicata in interiorul unui singur patrulater; stampila cu mentiunea „VOTAT”
depaseste limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta (inclusiv situatia in care stampila atinge doar
un patrulater); stampila cu mentiunea „VOTAT” este aplicata in interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot sunt
inscrise diverse mentiuni ale alegatorului (votul este considerat valabil indiferent de mentiunile inscrise pe buletinul de
vot); stampila cu mentiunea „VOTAT” este aplicata in interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot alegatorul a
aplicat una sau mai multe stampile fara sa atinga vreun alt patrulater.

c) stampila cu mentiunea „VOTAT” este aplicata in interiorul unui singur patrulater; stampila cu mentiunea „VOTAT” depaseste
limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta (inclusiv situatia in care stampila atinge doar un patrulater);
stampila cu mentiunea „VOTAT” este aplicata in interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot alegatorul a aplicat una sau
mai multe stampile atingand un alt patrulater.

 
170. La alegerile locale sunt considerate ca fiind voturi nule, voturile exprimate in urmatoarele situatii:

a) pe buletinul de vot a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare; buletinul de vot are alt model decat cel legal aprobat;
stampila cu mentiunea „VOTAT” are alt model decat cel legal aprobat; pe buletinul de vot nu a fost aplicata stampila cu
mentiunea „VOTAT”; stampila cu mentiunea „VOTAT” este aplicata in doua sau mai multe patrulatere, chiar daca unele stampile
au fost taiate/anulate de alegator; stampila cu mentiunea „VOTAT” a fost aplicata in exteriorul patrulaterelor si nu atinge niciun
patrulater; stampila cu mentiunea „VOTAT” atinge doua sau mai multe patrulatere.

b) pe buletinul de vot nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare; buletinul de vot are alt model decat cel
legal aprobat; stampila cu mentiunea „VOTAT” are alt model decat cel legal aprobat; pe buletinul de vot nu a fost
aplicata stampila cu mentiunea „VOTAT”; stampila cu mentiunea „VOTAT” este aplicata in doua sau mai multe
patrulatere; stampila cu mentiunea „VOTAT” este aplicata in doua sau mai multe patrulatere, chiar daca unele stampile
au fost taiate/anulate de alegator; stampila cu mentiunea „VOTAT” a fost aplicata in exteriorul patrulaterelor si nu
atinge niciun patrulater; stampila cu mentiunea „VOTAT” atinge doua sau mai multe patrulatere.

c) pe buletinul de vot nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare; buletinul de vot nu are alt model decat cel legal
aprobat; stampila cu mentiunea „VOTAT” are alt model decat cel legal aprobat; pe buletinul de vot nu a fost aplicata stampila cu
mentiunea „VOTAT”; stampila cu mentiunea „VOTAT” este aplicata in doua sau mai multe patrulatere; stampila cu mentiunea
„VOTAT” a fost aplicata in exteriorul patrulaterelor dar atinge un patrulater; stampila cu mentiunea „VOTAT” atinge doua sau
mai multe patrulatere.

 
171. Sunt buletine de vot anulate:

a) buletinele de vot neintrebuintate.
b) buletinele de vot neintrebuintate; buletinul de vot anulat de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare si retinut de

acesta, in cazul in care alegatorul solicita un nou buletin de vot daca buletinul de vot utilizat s-a deschis in asa fel incat secretul
votului nu mai este asigurat.

c) buletinele de vot afisate la sediul sectiei de votare intr-un loc vizibil; buletinele de vot neintrebuintate; buletinul de vot
anulat de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare si retinut de acesta, in cazul in care alegatorul solicita
un nou buletin de vot daca buletinul de vot utilizat s-a deschis in asa fel incat secretul votului nu mai este asigurat.

 
172. La alegerile parlamentare, listele electorale suplimentare utilizate in sectiile de votare din tara se completeaza si se

semneaza de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, cu urmatoarele categorii de alegatori:
a) membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si operatorii de calculator care fac dovada ca au domiciliul sau

resedinta pe raza circumscriptiei electorale in care se afla sectia de votare, insa nu sunt inscrisi in lista electorala
permanenta a sectiei de votare respective;

b) membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare care fac dovada ca au domiciliul sau resedinta pe raza circumscriptiei
electorale in care se afla sectia de votare, insa nu sunt inscrisi in lista electorala permanenta a sectiei de votare respective;

c) membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si operatorii de calculator care fac dovada ca au domiciliul sau resedinta pe
raza circumscriptiei electorale in care se afla sectia de votare;

 
173. Prin membri ai birourilor electorale se intelege:

a) Presedintele, loctiitorul acestora, reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai
organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.

b) reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor
nationale care participa la alegeri.

c) Presedintele, loctiitorul acestuuia, operatorul de calculator, reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor
electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.

 
174. La alegerile parlamentare, prin persoane acreditate ca observatori interni se intelege:

a) observatori interni, desemnati de catre asociatii sau fundatii, care desfasoara activitati de aparare a democratiei si a
drepturilor omului, acreditate de catre Autoritatea Electorala Permanenta; reprezentanti ai institutiilor mass-media
romanesti, acreditate de catre Autoritatea Electorala Permanenta; delegati ai partidelor politice, aliantelor politice,
aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, acreditati de catre biroul electoral
de circumscriptie.

b) observatori interni, desemnati de catre asociatii sau fundatii, care desfasoara activitati de aparare a democratiei si a drepturilor
omului; reprezentanti ai institutiilor mass-media romanesti; delegati ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si
ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, acreditati de catre biroul electoral de circumscriptie.
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c) observatori interni, desemnati de catre asociatii sau fundatii, acreditate de catre Autoritatea Electorala Permanenta;
reprezentanti ai institutiilor mass-media, acreditate de catre Autoritatea Electorala Permanenta; delegati ai partidelor politice,
aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, acreditati de catre biroul
electoral de circumscriptie.

 
175. La alegerile parlamentare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei:

a) refuzul de a permite accesul in sectia de votare al candidatilor, al persoanelor acreditate, al delegatilor partidelor
politice acreditati, al membrilor birourilor si oficiilor electorale si al reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente
pentru a asista la desfasurarea operatiunilor electorale.

b) refuzul de a permite accesul in sectia de votare al persoanelor acreditate, al delegatilor partidelor politice acreditati, al membrilor
birourilor si oficiilor electorale si al reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente pentru a asista la desfasurarea
operatiunilor electorale.

c) refuzul de a permite accesul in sectia de votare al candidatilor, al persoanelor acreditate, al delegatilor partidelor politice, al
membrilor birourilor si oficiilor electorale pentru a asista la desfasurarea operatiunilor electorale.

 
176. La alegerile parlamentare, in tara nu se poate vota cu:

a) pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar.
b) pasaportul electronic, pasaportul simplu temporar, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic;
c) pasaportul simplu, pasaportul simplu temporar, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic;

 
177. Radierea alegatorilor care voteaza prin intermediul urnei speciale din celelalte liste electorale existente in sectia de

votare se va face:
a) inainte ca echipa de membri ai biroului electoral al sectiei de votare sa se deplaseze cu urna speciala.
b) dupa momentul intoarcerii urnei speciale la sediul sectiei de votare.
c) dupa momentul intoarcerii urnei speciale la sediul sectiei de votare, pe baza semnaturilor din extrasul de pe lista

electorala permanenta si suplimentara.

 
178. In situatia in care terminalul informatic este inca nefunctional la momentul incheierii procesului-verbal de consemnare

a rezultatelor votarii, formularele in care se consemneaza codurile numerice personale ale alegatorilor care se prezinta
la vot pe durata disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului
ilegal sunt predate:

a) reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente, aflati la sediile birourilor electorale judetene.
b) reprezentantilor STS, aflati la sediile birourilor electorale judetene.
c) presedintelui biroului electoral judetean.

 
179. Nu pot alege:

a) persoanele carora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca
definitiva.

b) persoanele carora li s-a interzis exercitarea dreptului de a fi alesi, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva.
c) debilii sau alienatii mintal daca sunt pusi sub interdictie printr-o hotarare judecatoreasca sau sunt internati intr-o unitate

spitaliceasca cu profil neuropsihiatric;

 
180. Pentru alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, presedintele

biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, insotita de copii ale actelor din care
rezulta starea de sanatate sau de invaliditate, ca o echipa formata din cel putin 2 membri ai biroului electoral sa se
deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii - stampila cu mentiunea "VOTAT" si buletine de vot - la
locul unde se afla alegatorul, pentru a se efectua votarea. In aceasta modalitate pot vota numai:

a) Orice cetatean care este in situatia de a nu se putea deplasa si se afla intr-o locatie de pe raza de competenta a sectiei de
votare;

b) Cetatenii care sunt arondati la respectiva sectie de votare, fiind inscrisi in lista electorala permanent sau in copia de pe lista
electorala complementara, si solicita deplasarea urnei special la o unitate spitaliceasca, indiferent unde este situata aceasta;

c) Cetatenii cu domiciliul in localitatea sau sectorul in care se afla sectia de votare care sunt in situatia de a nu se putea
deplasa si se afla intr-o locatie de pe raza de competenta a sectiei de votare.

 
181. Pot efectua sondaje de opinie la iesirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societatile comerciale ori

organizatiile neguvernamentale care:
a) au in obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie si care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin

hotarare;
b) au in obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie si care sunt acreditate de Biroul electoral de circumscriptie

judeteana, prin hotarare;
c) au in obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie si care sunt acreditate de Biroul electoral de circumscriptie a

comunei, orasului, sectorului, municipiului, dupa caz, prin hotarare.
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182. Copiile de pe listele electorale complementare cuprind:
a) numele si prenumele alegatorului, data si locul nasterii, statul membru de origine, adresa la care locuieste in Romania,

numarul circumscriptiei electorale, numarul sectiei de votare si o rubrica destinata semnaturii alegatorului.
b) numele si prenumele alegatorului, data si locul nasterii, adresa la care locuieste in Romania, numarul circumscriptiei electorale,

numarul sectiei de votare si o rubrica destinata semnaturii alegatorului.
c) numele si prenumele alegatorului, data si locul nasterii, statul membru de origine, adresa la care locuieste in Romania, numarul

circumscriptiei electorale, numarul sectiei de votare.

 
183. La alegerile parlamentare, buletinele de vot anulate si neutilizate, stampilele si toate celelalte materiale utilizate in

desfasurarea votarii sunt predate:
a) primarului, pe baza de proces-verbal.
b) prefectului, pe baza de proces-verbal.
c) presedintelui tribunalului, pe baza de proces-verbal.

 
184. Persoanele acreditate, delegatii partidelor politice acreditati si candidatii pot asista la operatiunile electorale in ziua

votarii:
a) incepand cu ora 7:00 si terminand cu momentul incheierii si semnarii de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare a

proceselor-verbale de constatare a rezultatelor votarii in sectia respectiva.
b) incepand cu ora 6:00 si terminand cu momentul incheierii si semnarii de catre membrii biroului electoral al sectiei de

votare a proceselor-verbale de constatare a rezultatelor votarii in sectia respectiva.
c) incepand cu ora 7:00 si terminand cu ora 21:00.

 
185. Birourile electorale sunt alcatuite: 

a) numai din cetateni cu drept de vot, candidatii in alegeri, sotul/sotia nu pot fi membri ai birourilor electorale.
b) numai din cetateni romani, candidatii in alegeri, sotul/sotia, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi

membri ai birourilor electorale.
c) numai din cetateni cu drept de vot, candidatii in alegeri, sotul/sotia, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea

inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

 


