Procedura de completare a procesului-verbal de consemnare a voturilor
- instrucțiuni pentru delegații USR în secțiile de votare la referendum 2018 Având în vedere faptul că astăzi, 7 octombrie, la finalul votului se vor întocmi procesele verbale de consemnare a voturilor, este important să ne
asigurăm de faptul că procesele verbale sunt întocmite corect.
Pentru corecta întocmire a proceselor verbale vă transmitem urmatoarele instrucțiuni, ce vă vor ajuta pentru o evidență clară și corectă a procesului de
vot.
După terminarea procesului electoral, deci după ora 21:00, ȘI îndeplinirea operațiunilor preliminare
1. sigilare fante urne de vot
2. ștampile VOTAT – numărate și introduse în plicul special
3. anulare buletine de vot nefolosite – pachetele sigilate se vor anula cu totul, buletinele desigilate vor fi anulate individual, INDIFERENT dacă
au fost ștampilate sau nu cu ștampila de control). Se va determina numărul total de buletine de vot anulate ca neutilizate, la care se adaugă și
cele anulate pe orice motiv pe parcursul votării. Buletinul de vot primit gata anulat de la biroul de circumscriptie pe post de specimen nu se
raportează
Anularea buletinelor desigilate se face prin ”taierea” cu pixul”, în diagonala, pe prima pagin ă și cu inscrip ționarea ANULAT, pe
fiecare buletin individual
Pachetele sigilate vor fi sigilate cu aceleași benzi de hârtie utilizate pentru sigilarea c ăilor de acces în sec țiile de votare.
Veți proceda la deschiderea succesivă a urnelor (întâi cea principală și apoi ce specială), conform art. 41 din Legea 3/2000.
Clasificare și numărrea voturilor se face DISTINCT pentru fiecare urnă, nu se vor amesteca voturile din cele două urne.

Preşedintele va citi cu voce tare, la deschiderea fiecărui vot, răspunsul votat și va arăta buletinul de vot celor prezenți.
Voturile vor fi stivuite pe categorii ”voturi DA”, ”voturi NU”, voturi ”NULE”, voturi ”contestate”.
Fiecare categorie va fi numărată temeinic.

Procesul verbal de constatare a rezultatelor votării se completează după cum urmează:
1. Numărul persoanelor înscrise Veți completa doar numărul persoanelor înscrise pe lista electorală permanentă – cea pre-tipărită - arondată
în lista pentru referendum
secții. Alegătorii arondați unei secții sunt numerotați pe prima coloană, astfel că trebuie să căutați numărul de
ordine al ultimului alegător.
NOTĂ: Biroul electoral de secție nu are atribuții în corectarea listelor electorale permanente – nu puteți
”radia” o persoană pentru niciu motiv.
Nu se raportează persoanele înscrise în lista suplimentară, nici măcar dacă erau arondate secției respective și
fuseseră omise, din eroare, din listea permanentă.
2 Numărul participanților

Veți completa numărul participanților la vot, adunănd
1. numărul alegătorilor care și-au exprimat votul pe lista electorală permanentă (fără a lua în calcul pe cei
cu opțiunea VUS)
2. numărul alegătorilor care și-au exprimat votul pe listele electorale suplimentare (fără a lua în calcul pe
cei cu opțiunea VUS)
3. numărul alegătorilor care au votat EFECTIV cu urna specială (semnăturile de pe extrasul din listele
electorale întocmit în acest scop

3 Numărul de buletine de vot
primite

Aici treceți numărul efectiv de buletine de vot care au fost primite de la primărie, pe baza verificării efectuate
în seara zilei de vineri 5 cotombrie, când ați verifiat și inventariat toate meterialele pentru votare

4 Numărul de buletine de vot
neîntrebuințate

Buletinele de vot ANULATE din pachetele nedesfăcute și buletinele de voturi ANULATE din
pachetele desfăcute, precum și alte buletine de vota nulate din orice motiv
Buletinul de vot anulat SPECIMEN, primit ca atare de biroul de circumscripție ce a fost afișat la
intrarea în secșie NU se raportează în aceste PV

5 Numărul voturilor valabil
exprimate la răspunsul DA

6 Numărul voturilor valabil
exprimate la răspunsul NU

Dacă decideți că votul este valabil exprimat, îl treceți la poziția 5, numărul voturilor valabil exprimate la
răspunsul DA.
Dacă votul este clar exprimat pentru opțiunea DA, nu se va contesta buletinul ci va fi trecut automat la
poziția DA.
Dacă decideți că votul este valabil exprimat, îl treceți la poziția 5, numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul
NU.
Dacă votul este clar exprimat pentru opțiunea NU, nu se va contesta buletinul ci va fi trecut automat la poziția NU.

7 Numărul voturilor nule

Dacă votul este NUL, se va trece la aceasta pozitie
NULE sunt buletinele de vot reglementate de art. 41 alin. (3) din Legea 3/2000 care spune următoarele "Sunt nule
buletinele de vot care:
1. nu poartă, DIN ORICE MOTIV, ştampila de control a secţiei de votare,
2. buletinele de un alt model decât cel legal aprobat,
3. cele pe care ştampila "Votat" a fost aplicată în ambele pătrate sau nu a fost aplicată pe nici unul dintre ele.
Dacă ştampila depăşeşte laturile pătratului, însă opţiunea este evidentă, buletinul nu va fi socotit nul."

8 Numărul voturilor contestate Recomandarea este ca toate voturile contestate să fie clasificate drept NULE, întrucât fiecare vot NUL va fi
verificat INDIVIDUAL de către Biroul Electoral de Circumscripție la predarea proceselor verbale.
9 Numărul întâmpinărilor și
contestațiilor primite

Veți completa numărul tuturor întâmpinărilor și contestațiilor primite de la deschiderea secției de votare din
data de 6 octombrie, fie că este vorba de întâmpinări/contestații înregistrate până la numărarea voturilor
referitoare la procesul electoral din secție, fie că este vorba de întâmpinări/contestații cu privire la buletinele de
vot (la care facem referire la punctul 8)

10 Numărul întâmpinărilor și
contestațiilor soluționate

Veți completa numărul tuturor întâmpinărilor și contestațiilor soluționate în cadrul biroul electoral al secției de
votare

11 Numărul întâmpinărilor și
contestațiilor înaintate
birourilor electorale de
circumscripție

Veți completa doar numărul întâmpinărilor și contestațiilor înaintate la birourile electorale de circumscripție , fie că
este vorba de întâmpinări/contestații înregistrate până la numărarea voturilor referitoare la procesul electoral din
secție, fie că este vorba de întâmpinări/contestații cu privire la buletinele de vot

12 Expunere pe scurt a
modului de soluționare a
întâmpinărilor și contestațiilor

Veți completa pe scurt modalitatea în care au fost soluționate voturile contestate

Pe procesul verbal se va regăsi semnătura președintelui secției de votare, numele si prenumele acestuia și ștampila de control cu numărul secției.
Asigurați-vă că ștampila este aplicată corect și se vede numărul secției.
Completați numele și prenumele delegaților (numele partidului politic). Veți semna NUMAI după completarea celolalte informații din PV
Pe prima pagină, membrii biroului de secție vor semna, pentru conformitate, OBLIGATORIU pe partea stângă, pentru a nu afecta lizibilitatea
valorilor numerice din partea dreaptă

CHEIA DE CONTROL
Este necesară ca valorile din procesul verbal să respecte următoarea condiție
2 Numărul participanților este MAI MARE SAU EGAL decât suma voturilor găsite în urnă, adică suma următoarelor poziții din PV

2 Numărul participanților

>=

5 Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul DA
6 Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul NU
7 Numărul voturilor nule
8 Numărul voturilor contestate

Există posibilitatea practică ca anumiți votanți să nu fi introdus votul în urnă, de aceea avem ”mai mare sau egal”
După întocmirea, în două exemplare oficiale, se vor elibera copii semnate de către toți membri, la vcererea acestora.

CERERE
pentru eliberarea copiei de pe procesul-verbal
Domnule Președinte,
Subsemnatul(a).......................................................................,
delegat al Partidului UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA - USR,
în Biroul electoral al secției de votare nr. ................ din comuna/oraşul/municipiul...........................................................,
judeţul ...............................................,
constituit cu prilejul desfășurării referendumului din 6-7 octombrie 2018,
vă rog să binevoiți a-mi elibera o copie certificată a procesului-verbal privind constatarea rezultatului votării, încheiat în această
secție de votare.

Data

