
Extras din Calendarul procesului electoral al alegerilor parlamentare 
din 6 decembrie 2020. 

 

Preziua votarii (5 decembrie) 
 
In preziua votarii, la 5 decembrie 2020, primarii predau catre presedintii 
birourilor electorale ale sectiilor de votare a urmatoarelor materiale 
necesare votarii: buletinele de vot, in pachete sigilate; stampilele electorale, 
listele electorale permanente, formularele pentru incheierea proceselor-
verbale, precum si alte tipizate si materiale. 
 
Tot la 5 decembrie, intre orele 7.00 si 21.00, se desfasoara votarea in 
strainatate, potrivit Hotararii nr. 787 din 24 septembrie 2020 privind 
modificarea si completarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei 
electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, 
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2020. 
 
Ziua votarii (6 decembrie) 
 
La 6 decembrie, ora 6.00, presedintii birourilor electorale ai sectiei de 
votare, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele de vot, listele 
electorale, buletinele de vot si stampilele electorale. De asemenea, 
presedintii birourilor electorale ai sectiei de votare au sarcina de a inchide 
si sigila urnele de vot prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. 
 
Procesul de votare incepe la ora 7.00 si se incheie la ora 21.00. 
 
Dupa incheierea votarii, presedintii birourilor electorale ai sectiei de votare 
verifica starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilarea fantei urnelor de 
votare si introducerea stampilelor cu mentiunea "VOTAT" intr-un plic care 
se sigileaza prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. 
 
Dupa ziua votului: atribuirea mandatelor si publicarea rezultatelor in 
Monitorul Oficial 



 
In cel mult 24 de ore de la incheierea votarii, pana la data de 7 decembrie 
2020, ora 21.00, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare 
predau, prin proces verbal, catre birourile electorale de circumscriptie 
dosarele, sigilate si stampilate, cuprinzand rezultatele votarii in sectia de 
votare, insotite de listele electorale utilizate la sectia de votare respective. 
Transportul se face cu paza militara. 
 
In cel mult 48 de ore de la incheierea votarii, cel mai tarziu la data de 8 
decembrie 2020, ora 24.00, competitorii electorali care au participat la 
alegeri pot formula cereri pentru anularea alegerilor dintr-o sectie de votare 
sau circumscriptie electorala in care au candidat. Biroul Electoral Central 
solutioneaza cererile de anulare a alegerilor pana la 10 decembrie 2020. 
 
Dupa primirea rezultatelor votarii de la birourile electorale ale sectiilor de 
votare, birourile electorale de circumscriptie incheie, separat, pentru Senat 
si pentru Camera Deputatilor, cate un proces-verbal cuprinzand totalizarea 
voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianta politica, 
alianta electorala si candidat independent. Rezultatele sunt trimise catre 
Biroul Electoral Central. 
	


