ALEGERI PARLAMENTARE
- 6 decembrie 2020 -

INSTRUCTAJ
referitor la completarea procesului-verbal privind consemnarea
rezultatului votării

ALEGERI PARLAMENTARE 2020
• După numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare încheie separat, pentru Senat, precum si pentru Camera
Deputatilor, câte un proces verbal privind consemnarea rezultatului
votării, în 2 exemplare originale.
• Sunt 2

tipuri de PV
• pentru Senat (S/SV/MB),
• pentru Camera Depuţatilor (CD/SV/MB)

pct.a - se completează “Numărul
total al alegătorilor prevăzuţi în
listele electorale existente în
secţia de votare (pct. a = pct. a1 +
pct. a2 + pct. a3)“
pct.a1 „Numărul total al
alegătorilor potrivit listei
electorale permanente
(pct. a1 ≥ pct. b1)”.

Completați numărul secției de
votare, numărul sectorului și
adresa secției de votare!

pct. a =
pct.a1 + pct.a2 + pct.a3

pct. a2 “Numărul total al
alegătorilor potrivit listelor
electorale suplimentare
(pct. a2 ≥ pct. b2)”
pct.a3 “Numărul total al
alegătorilor în cazul cărora s-a
folosit urna specială”
(pct. a3 ≥ pct. b3)”

Atenție!
PV-urile vor fi semnate olograf de către
membrii biroului electoral al secție de votare,
pe fiecare pagină (in partea stangă) şi vor
purta ştampila de control a secție de votare.
Atenție!
Pe fiecare pagină a PV se completează
numărul secție de votare.

pct.b - se completează “Numărul
total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, înscrişi în
listele electorale existente în
secţia de votare
(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct.
b3)“
pct.b1 - „Numărul total al
alegătorilor care s-au prezentat
la urne, înscrişi în lista electorală
permanentă” (prin numărarea
semnăturilor) .
pct. b2 - “Numărul total al
alegătorilor care s-au prezentat
la urne, înscrişi în lista electorală
suplimentară” (prin numărarea
semnăturilor).
pct.b3 - “Numărul total al
alegătorilor care s-au prezentat
la urne, în cazul cărora s-a folosit
urna specială” (prin numărarea
semnăturilor).

pct. b =
pct.b1 + pct.b2 + pct.b3
ATENŢIE! se verifică
inegalitățile:
Pct.a >= Pct. b
Pct.a1 >= Pct. b1
Pct.a2 >= Pct. b2
Pct.a3 >= Pct. b3

Atenție!
Pe fiecare pagină a PV se completează
numărul secție de votare.

- se numără voturile valabil exprimate
obținute de fiecare competitor electoral,
rezultatele înscriindu-se la pct. h;
- pct. e = suma voturilor valabil
exprimate de la pct. h (suma voturilor de
pe rândurile de la pct.h)

Se verifică corelațiile:
pct. e = Σ pct. h
pct. e <= [pct. b – (pct. f + pct. g)]

Se verifică corelațiile:
Se completează pct.c
din P.V. cu numărul de
B.V. primite efectiv.
Se completează pct.d
cu numărul de B.V.
neîntrebuinţate şi
anulate.
Se numără B.V. nule
(din urnă) şi rezultatul
se trece la pct. f
Se numără B.V. albe
(din urnă) şi rezultatul
se trece la pct. g

pct. e <= [pct. b – (pct. f +
pct.g)]
pct.c >= pct.d + pct.e + pct.f
+ pct.g

pct.j - se completează cu “Expunerea, pe
scurt, a întâmpinărilor, a contestațiilor și
a modului de soluţionare a acestora,
precum şi a contestațiilor înaintate
biroului electoral de circumscripție”.
pct.k - se menţionează starea sigiliilor
de pe urne la încheierea votării

pct.l - se consemnează numărul
ştampilelor cu menţiunea “VOTAT”,
dispariţia uneia sau mai multor
ştampile, se consemnează în rubrica
prevăzută
Atenție!
Pe fiecare pagină a PV se completează numărul
secție de votare.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare, locțiitorul acestuia, precum şi ceilalţi
membri semnează procesul-verbal pe care se
aplică ştampila de control a biroului electoral.

Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului
secţiei de votare nu influenţează valabilitatea
procesului-verbal. Preşedintele va menţiona
motivele care au împiedicat semnarea.

Atenție!
Pe fiecare pagină a PV se completează numărul secție
de votare.

ALEGERI PARLAMENTARE 2020
RECAPITULARE CORELAŢII
pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3
pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3
pct. a1 ≥ pct. b1
pct. a2 ≥ pct. b2
pct. a3 ≥ pct. b3
pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g
pct. e ≤ pct. b – (pct.f + pct.g)
pct e = suma voturilor valabil exprimate
de la pct. h

între PV-uri:
Pe rândul ‘a’ acelaşi număr se trece pe cele 2 tipuri de P.V.: CAMERA
DEPUTAŢILOR ŞI SENAT;
Pe rândul ‘a1’ acelaşi număr se trece pe cele 2 tipuri de P.V.: CAMERA
DEPUTAŢILOR ŞI SENAT;
Pe rândul ‘a2’ acelaşi număr se trece pe cele 2 tipuri de P.V.: CAMERA
DEPUTAŢILOR ŞI SENAT;
Pe rândul ‘a3’ acelaşi număr se trece pe cele 2 tipuri de P.V.: CAMERA
DEPUTAŢILOR ŞI SENAT;
Pe rândul ‘b’ acelaşi număr se trece pe cele 2 tipuri de P.V.: CAMERA
DEPUTAŢILOR ŞI SENAT;
Pe rândul ‘b1’ acelaşi număr se trece pe cele 2 tipuri de P.V.: CAMERA
DEPUTAŢILOR ŞI SENAT;
Pe rândul ‘b2’ acelaşi număr se trece pe cele 2 tipuri de P.V.: CAMERA
DEPUTAŢILOR ŞI SENAT;
Pe rândul ‘b3’ acelaşi număr se trece pe cele 2 tipuri de P.V.: CAMERA
DEPUTAŢILOR ŞI SENAT.

Pe rândul ‘a’ să fie acelaşi număr pentru toate cele 2 tipuri de PV;
Pe rândul ‘a1’ să fie acelaşi număr pentru toate cele 2 tipuri de PV;
Pe rândul ‘a2’ să fie acelaşi număr pentru toate cele 2 tipuri de PV;
Pe rândul ‘a3’ să fie acelaşi număr pentru toate cele 2 tipuri de PV;
Numărul alegătorilor înscrişi în listele
electorale, respectiv cel al alegătorilor
prezenţi la urne, atât cel total cât şi cel
din fiecare tip de listă electorală în parte,
să fie identic în toate cele 2 tipuri de PV
întocmite la nivelul secţiei de votare.

Pe randul ‘b’ să fie acelaşi număr pentru toate cele 2 tipuri de PV;
Pe randul ‘b1’ să fie acelaşi număr pentru toate cele 2 tipuri de PV;
Pe randul ‘b2’ să fie acelaşi număr pentru toate cele 2 tipuri de PV;
Pe randul ‘b3’ să fie acelaşi număr pentru toate cele 2 tipuri de PV;

Precizări
• Mod de completare PV:
• cifrele se aliniază de la dreapta spre stânga, având grijă să fie scrise citeţ;
• datele se înscriu obligatoriu numai cu pix albastru sau negru (nu cu stiloul sau
cu altă culoare);
• căsuţele fără cifre se lasă necompletate (nu se barează, nu se completează 0
sau X);
• PV-urile nu trebuie să aibă ştersături şi/sau corecturi şi nu se foloseşte pastă
corectoare.

Vă mulțumim pentru atenție!

