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SENATUL

LEGE

privind stabilirea date! alegerilor pentru autoritatiie administrafiei publice 

locale din anul 2020, precum a unor masuri pentru buna organizare

desla^urare a acestora

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Data desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice 

locale din anul 2020 se stabileste in ziua de duminica, 27 septembrie 2020, pentru:

a) consiliile locale ale comunelor, ale ora^elor, ale municipiilor §i ale sectoarelor 

municipiului Bucure§ti;

b) primarii comunelor, ai ora§eIor, ai municipiilor §i ai sectoarelor municipiului

Bucure§ti;

c) Consiliul General al Municipiului Bucure^ti;

d) primarul general al municipiului Bucure§ti;

e) consiliile jude^ene;

f) presedintii consiliilor judetene.
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(1) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 

anul 2020, termenele prevazute la art. 12 alin. (1), art. 26 alin. (5) si art. 38 alin. (2) din 

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritalilor administratiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum §i pentru 

modificarea §i completarea Legii nr. 393/2004 privind" Statutul ale^ilof locali,‘cU 

modificarile §i completarile ulterioare, astfel cum au fost reduse potrivit art. 2 alin. (3) 

din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administradei 

publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, incep sa curga de la data de 29 

iulie 2020.

Art. 2.

(2) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, 

termenul prevazut la art. 68 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificarile ^i 

completarile ulterioare, se considera a fi implinit la data de 24 august 2020.

In vederea desemnarii pre§edintilor birourilor electorale de 

circumscriptie si a loctiitorilor acestora, la alegerile pentru autoritatile administratiei 

publice locale din anul 2020, Autoritatea Electorala Permanenta transmite pre§edintilor 

tribunalelor, cu cel putin 48 de ore inaintea datei desemnarii, prin intermediul po§tei 

electronice, lista juri§tilor inscrisi in Corpul experdlor electorali care au acceptat sa fie 

desemnad in birourile electorale de circumscriptie si care cuprinde numele, prenumele, 

codurile numerice personale, domiciliile, adresele de e-mail §i numerele de telefon ale 

acestora.

Art. 3. -

Art. 4. - (1) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 

2020, sediile sectiilor de votare pot fi amplasate si in constructii usoare si containere 

de locuit, in conditiile stabilite prin hotararea Guvemului privind masurile tehnice 

necesare bunei organize si desfasurari a alegerilor locale, prevazuta la art. 2 alin. (2) 

din Legea nr. 84/2020.

(2) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice local^d^amM020, 
primarii au obligatia de a asigura organizarea sectiilor de votare prevJzute^la^^alio.'f'L)



cu respectarea standardelor minimale stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale 

Permanente, adoptata in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(3) Cheltuielile privind organizarea sectiilor de votare prevazute la alin. (1) se 

suporta din bugetul de stat prin bugetele autoritatilor administratiei publice centrale 

stabilite prin hotararea Guvemului privind cheltuielile necesare pregatirii si 

desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale, prev^uta la art. 2 alin. (2) din Legea 

nr. 84/2020.

Art. 5. - (1) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 

2020, operatorii de calculator asigura, in conditiile stabilite prin hotarare a Autoritatii 

Electorale Permanente, inregistrarea audiovideo neintrerupta a operatiunilor efectuate 

de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numararea voturilor.

(2) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare asigura transmiterea prin 

mijloace electronice catre Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de 

prevenire a votului ilegal a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea 

rezultatelor votarii, precum si a informatiilor provenite din verificarea corelarii datelor 

inscrise in procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii.
A

(3) Inregistrarile prevazute la alin. (1) si fotografiile proceselor-verbale 

prevazute la alin. (2) se realizeaza in localul de vot prin intermediul terminalelor 

informatice puse la dispozitie de Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

(4) Serviciul de Telecomunicatii Speciale verifica existenta inregistrarilor 

prev^ute la alin. (1), consemneaza aspectele constatate in procesul-verbal de primire 

a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator si
A

le transfers pe un mediu de stocare. Inregistrarile audiovideo se pastreaza pentru o 

perioada de 12 luni de la data incheierii perioadei electorale, in conditiile legii.

(5) Serviciul de Telecomunicatii Speciale pune la dispozitia organelor 

competente sa constate contraventii si ffaude electorale sau sa urmareasca infractiuni,

la cererea acestora, copii ale inregistrarilor audiovideo prevazute la alin.^(dD). *



Art. 6. - (1) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 

2020, Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii 

Speciale, asigura functionarea in sediul Biroului Electoral Central a unei infrastructuri 

informatice care Tndepline§te urmatoarele obiective:

a) asigura functionarea Sistemului informatic de centralizare a dafelor din 

procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii;

b) asigura stocarea in timp real a duplicatelor bazelor de date generate de 

Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, 

precum si a jumalelor masinilor pe care ruleaza acesta, pentru facilitarea analizei si 

transparentei acestora.

(2) Infrastructura informatica prevazuta la alin. (1) cuprinde servere, sisteme de 

stocare a datelor, echipamente de comunicatii si de securitate, precum si licente si 

aplicatii informatice, asigurate, instalate si configurate de Serviciul de Telecomunicatii 

Speciale, conform cerintelor operationale ale Autoritatii Electorale Permanente.

(3) Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votarii si Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la 

vot si de prevenire a votului ilegal pot fi accesate pentru vizualizarea in timp real a 

datelor, din sediul Biroului Electoral Central, de catre reprezentantii Biroului Electoral 

Central si cei ai Autoritatii Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite 

prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente.

(4) Autoritatea Electorala Permanenta impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii 

Speciale asigura asistenta si suportul tehnic pentru functionarea echipamentelor si 

aplicatiilor informatice prev^te la alin. (2).

(5) Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului de 

Telecomunicatii Speciale, asigura aplicatiile §i/sau serviciile informatice ce vor fl 

utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea datelor din procesele-verbale 

privind consemnarea rezultatelor votarii, precum si echipamentele informatice

necesare centralizarii rezultatelor votarii de catre Biroul Electoral Central. A'^e^e^or 

functiona in cadrul infrastructurii informatice prev^ute la alin. (l),/e,fi&sigurarea® \

redundantei in centrul de date al Serviciului de Telecomunicatii Specialei



(6) Aplicatiile informatice prevazute la alin. (5) sunt certificate de Autoritatea 

Electorala Permanenta si puse de catre aceasta la dispozitia partidelor politice si 

organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, la 

cererea scrisa a acestora.

(7) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, 

Autoritatea Electorala Permanenta asigura, pe tot parcursul zilei votarii si al zilei 

urmatoare, publicitatea datelor privind numarul alegatorilor prezenti la vot, respectiv a 

informatiilor rezultate in urma verificarii corelatiilor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor vot^i, obtinute prin Sistemul informatic de monitorizare a 

prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal.

Art. 7. - (1) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 

2020, prevederile art. 1-3, 5 §i 6 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 38/2020 

privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor 

publice se aplica in mod corespunzator Biroului Electoral Central §i birourilor 

electorale de circumscrip^ie.

(2) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, 

Autoritatea Electorala Permanenta impreuna cu Serviciul de Telecomunica^ii Speciale 

asigura resursele necesare pentru configurarea adreselor de po§ta electronica ale 

Biroului Electoral Central §i birourilor electorale de circumscrip^ie.

(3) Se desemneaza Serviciul de Telecomunicatii Speciale sa flimizeze servicii 

de certificare calificata prin autoritatea de certificare proprie, destinate exclusiv 

membrilor Biroului Electoral Central, pre^edin^ilor §i loctiitorilor birourilor electorale 

de circumscriptie jude^eana si ai biroului electoral de circumscriptie a municipiului 

Bucuresti, precum ^i pre§edin^ilor birourilor electorale de circumscriptie comunala, 

oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, in scopul indeplinirii 

atributiilor functionale ce le revin.

Art. 8. - La alegerile pentru autoritatile administratiei publice loe|l€?^n^3nSil^ 
2020, prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (3), ale art. 39 alin. (i|^Tal^&^83.fe j



alin. (2) - (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, se 

aplica in mod corespunzator prevederile art. 89 §i 90 din Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si 

fimctionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile §i completarile 

ulterioare.

Art. 9. - La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 

2020, primarii asigura personal tehnic necesar pentru sprijinirea activitatii birourilor 

electorale ale sectiilor de votare, in conditiile stabilite prin hotar^ea Guvemului 

privind masurile tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale, 

prevazuta la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020.

Art. 10. - (1) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 

anul 2020, pentru activitatea desfasurata in cadrul organismelor electorale si pentru 

suportul tehnic al acestora se acorda urmatoarele indemnizatii:

a) 250 de lei pe zi de activitate pentru presedintii birourilor electorale ale 

sectiilor de votare, loctiitorii acestora si operatorii de calculator;

100 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale 

sectiilor de votare, altii decat cei prev^uti la lit. a);

c) 100 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale de 

circumscriptie si personalul tehnic auxiliar al acestora;

100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic prevent la art. 9; 

e) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii Biroului Electoral Central si 

personalul tehnic auxiliar al acestuia;

(2) Plata indemnizatiilor prev^ute la alin. (1) lit. a)-c), se suporta din bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru institutiile prefectului.

(3) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) lit. d) se suporta din bugetele 

comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti/^&ude%lor„

caz. II'A
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(4) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) lit. e) se suporta din bugetul de 

stat, prin bugetul Autoritatii Electorale Permanente.

(5) Primirea indemnizatiilor prevazute la alin. (1) nu afecteaza dreptul de a primi 

alte diume, indemnizatii, pensii sau alte drepturi banesti cuvenite in baza unor legi 

speciale.

(6) Indemnizatiile prevazute la alin. (1) reprezinta venituri din alte surse in sensul 

art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile 

ulterioare ^i sunt exceptate de la plata contributiilor sociale, pentru acestea 

datorandu-se si virandu-se numai impozitul pe venit potrivit legii.

(7) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se face pe baza listelor de prezenta 

intocmite in conditiile stabilite prin hotararea Guvemului privind cheltuielile necesare 

pregatirii si desfasurmi in bune conditii a alegerilor locale, prevazuta la art. 2 alin. (2) 

din Legea nr. 84/2020.

(8) Membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic 

auxiliar, precum si personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplica masuri de 

mentinere §i asigurare a ordinii §i lini^tii publice la aceste birouri si la sediile Autoritatii 

Electorale Permanente au dreptul la o indemnizatie de protocol de 10 lei de persoana 

pentru apa, cafea si gustari pentru fiecare zi de activitate.

(9) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare operatorii de calculator 

ai acestora au dreptul sa primeasca la cerere o zi libera plMta de la locul de munca, in 

ziua urmatoare zilei votarii, pe baza adeverintei eliberate in acest sens de catre biroul 

electoral de circumscriptie sau Autoritatea Electorala Permanenta, dupa caz.

(10) Prin derogare de la prevederile art. 61 si 155 si Legea nr. 227/2015, cu 

modific^ile si completarile ulterioare, indemnizatia de protocol prevazuta la alin. (8) 

este venit neimpozabil si este exceptata de la plata contributiilor sociale.

(11) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si operatorii de 

calculator ai acestora primesc indemnizatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) pentru

:r.

cel mult 5 zile de activitate la primul tur de scrutin, respectiv pentru cel mulo^legp 
activitate la turul de scrutin organizat conform art. 39 alin. (1) lit. h), ai^^l^^lini^(^) 

si art. 101 * alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completaSre^pl'^riir.e’t“,y



Art, 11. - (1) La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 

anul 2020, Biroul Electoral Central stabileste, prin hotarare general obligatorie, care se 

publica m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, urmatoarele:

a) prin derogare de laprevederile art. 91 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile 

si completarile ulterioare, categoriile de persoane care voteaza prin intermediul umei 

speciale, deoarece, din motive obiective, nu se pot deplasa la sediile sectiilor de votare;

b) procedura de mtocmire si transmitere a cererilor de vot prin intermediul umei 

speciale,-procedura^de _depIa^s_are a umei speciale sj_procedura de exercitare a dreptului 

de vot prin intermediul umei speciale;

c) procedura de acces in sediile birourilor electorale si in localurile de vot;

d) regulile de conduita pe care trebuie sa le urmeze in cadrul procedurilor 

electorale, membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, candida^ii, 

reprezentantii formaliunilor politice, persoanele acreditate, delega^ii acredita^i, 

operatorii de calculator, personalul de paza §i alegatorii.

(2) Reglementarea aspectelor prev^ute la alin. (1) lit. b) - d) se realizeaza cu 

consultarea Autoritatii Electorale Permanente, Ministemlui Afacerilor Interne si a 

Ministemlui Sanatatii.

(3) La alegerile pentm autoritajile administratiei publice locale din anul 2020, 

cererile de vot prin intermediul umei speciale pot fi depuse la birourile electorale de 

circumscriptie comunala, ora^eneasca, municipala sau de sector al municipiului 

Bucure§ti, in termenul stabilit de Biroul Electoral Central, prin hotarare.
A

(4) In cazul prevent la alin. (3), cererile sunt repartizate birourilor electorale ale 

sectiilor de votare pana cel mai tarziu in preziua votarii.

(5) Alegatorii care voteaza prin intermediul umei speciale i§i exprima optiunea 

prin aplicarea unui timbm autocolant cu mentiunea „VOTAT” in patmlateml care 

cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe care il voteaza.

0-

(6) Cheltuielile privind timbrele autocolante prevazute la alin. (5Lse'a'sigur^ din

m0mbugetul de stat, prin bugetul Ministemlui Afacerilor Interne.



Art. 12. - (1) Membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, 

persoanele acreditate, delega^ii acredita^i, operatorii de calculator, personalul de paza 

§i alegatorii pot primi, m mod gratuit, materiale de protectie sanitara, Tn conditiile 

stabilite prin hotararea Guvemului privind masurile tehnice necesare bunei organizari 

si deslasurari a alegerilor locale, prevazuta la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020.

(2) Cheltuielile necesare pentru asigurarea materialelor de protectie sanitara 

prevazute la alin. (1), precum si pentru asigurarea igienei si dezinfectiei localurilor de 

vot se suporta din bugetul de stat prin bugetele autoritatilor administra^iei publice 

centrale stabilite prin hotararea Guvemului privind cheltuielile necesare pregatirii si 

desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale, prevazuta la art. 2 alin. (2) din Legea 

nr. 84/2020.


