
Retragerea din funcţia de Preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare 
 
 
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
 

Art. 15. ( (2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul 
acestuia sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în şedinţă 
publică, anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, 
organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti cu 15 zile înaintea 
datei alegerilor, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor 
electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului 
apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe 
baza criteriului studiilor absolvite. Au prioritate absolvenţii de studii universitare 
de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice şi apoi absolvenţii de studii universitare 
de licenţă. 
3) În cazuri de forţă majoră, înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale 
secţiilor de votare sau a locţiitorilor acestora se realizează de Autoritatea 
Electorală Permanentă, prin tragere la sorţi computerizată, dintre persoanele 
înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul 
respectiv. 

 

După desemnarea preşedinților birourilor electorale și a locţiitorilor 

acestora, înlocuirea lor se poate realiza, conform legii, numai în caz de forţă 

majoră.  

Dacă dețineți documente din care rezultă existenţa unui caz de forţă majoră, vă 

rugăm să le comunicați Biroului Electoral de Sector, împreună cu o cerere în acest 

sens. 

 
Art. 98. Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să 
constituie potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte: 
v) încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a participa la 
activitatea acestor birouri; 
Art. 99.  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 98 lit.  v), se sancţionează cu amendă de la 
1.500 lei la 4.500 lei 
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 98 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la 
alin. (1) se fac de către: 

b) biroul electoral ierarhic superior, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. v),  
săvârşite de birourile electorale; 
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