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Cuvânt-înainte

Lucrarea de faţă se înscrie într-o serie care a debutat cu volumul

„Hotărâri ale Biroului Electoral Central 1996-2004”. Demersul nostru

de a publica hotărârile şi deciziile Biroului Electoral Central a avut două

componente: una de informare şi una de sistematizare şi de

interpretare.

Multe din actele normative emise de Biroul Electoral Central erau

insuficient sau deloc cunoscute de toţi reprezentanţii autorităţilor şi

instituţiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Aplicarea

în mod unitar la nivel naţional a legislaţiei electorale trebuie să se

întemeieze pe o corectă şi obiectivă informare asupra textelor

normative şi a practicii în materie electorală a Biroului Electoral Central.

Tipărirea jurisprudenţei electorale este un instrument de lucru

necesar celor implicaţi în procesul electoral.

Sistematizarea, raţionalizarea şi simplificarea legislaţiei electorale

va fi facilitată de publicarea acestei colecţii de hotărâri şi decizii ale

Biroului Electoral Central.

Dr. Octavian OPRI�,

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente
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Referendumul pentru demiterea

Preşedintelui României

19 mai 2007





HOTĂRÂREA nr. 2

din 2 mai 2007

privind dimensiunea buletinului de vot

În baza art. 35 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – Se stabileşte dimensiunea buletinului de vot ce va fi

folosit la referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru

demiterea Preşedintelui României, ca fiind formatul A5.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 3

din 2 mai 2007

privind acreditarea observatorilor 

și delegaţiilor mass-media

În baza art. 25 alin. (1) şi alin. (4) şi a art. 33 alin. (3) din Legea nr.

3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – Acreditarea pentru referendumul naţional din 19 mai 2007,

la Biroul Electoral Central, la birourile electorale de circumscripţie ale

judeţelor şi al municipiului Bucureşti, precum şi la birourile electorale

ale secţiilor de votare din ţară şi din străinătate se efectuează numai de

către Biroul Electoral Central, la cerere, formulată în scris cu cel puţin

48 de ore înainte de data referendumului naţional.
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Art. 2. – Pot fi acreditaţi:

a) delegaţi ai mijloacelor de comunicare în masă;

b) observatori interni ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca

principal obiect de activitate apărarea valorilor democraţiei şi a

drepturilor omului; persoanele desemnate ca observatori interni trebuie

să aibă drept de vot şi să nu fie membri ai unui partid politic;

c) delegaţi din partea presei scrise şi audiovizuale străine, precum

şi observatori din partea unor organisme şi instituţii europene şi

internaţionale, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3. – Modelul cererii şi modelul documentului de acreditare sunt

prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

A�EXA 1

CERERE DE ACREDITARE

a observatorilor interni ai __________________.***

la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea

votului uninominal pentru alegerea membrilor

Parlamentului României

Subsemnatul ___________________*, _________________________**

al _____________________***, în calitate de reprezentant legal al acestei

organizaţii neguvernamentale ce are ca principal obiect de activitate apărarea

valorilor democraţiei şi a drepturilor omului, solicit acreditarea, ca observatori

interni la Referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea

Preşedintelui României, persoanelor ale căror prenume, nume, serie şi număr

de act de identitate sunt cuprinse în tabelul anexat.

Precizez că toate persoanele pentru care solicit acreditarea au depus la

sediul organizaţiei pe care o reprezint câte o declaraţie pe propria răspundere,

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009
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*  se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al organizaţiei neguvernamentale

**  se înscrie calitatea pe care o are în această organizaţie (preşedinte, director, director executiv etc.)

*** se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale



conform căreia au drept de vot şi nu sunt membre ale vreunui partid politic din

România.

Depun anexat un exemplar (în copie) din statutul organizaţiei neguver na -

mentale pe care o reprezint, precum şi o copie de pe hotărârea judecătorească

de înfiinţare a organizaţiei.

**** *****

**** se înscrie data

***** se semnează şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale

A�EXA 2

CERERE DE ACREDITARE

a delegaţilor ........................................***

la referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea

Preşedintelui României

Subsemnatul ___________________*, _________________________**

al _____________________***, în calitate de reprezentant al acestei instituţii 

mass-media, solicit acreditarea, ca delegaţi ai ____________________*** la

Referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui

României, persoanelor ale căror prenume, nume, respectiv calitate în instituţia

noastră sunt cuprinse în tabelul anexat.

**** *****

Hotărârea nr. 3/2007
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* se înscriu prenumele şi numele persoanei care face cererea din partea instituţiei mass-media

** se înscrie calitatea pe care o are în această instituţie (director, director executiv, şef de 

depar t ament etc.) 

*** se înscrie denumirea instituţiei mass-media

**** se înscrie data

***** se semnează şi se aplică ştampila instituţiei mass-media



A�EXA 3

BIROUL ELECTORAL CE�TRAL

B-dul Primăverii nr. 50, Sector 1 Bucureşti

Tel.: (021) 230.05.78; 230.05.62; 230.05.60

Fax: (021) 230.05.63; 230.05.64; 230.05.65

�r.____/BEC/RVU/______

ACREDITARE

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. ___/_____________formulată

de _________________________________*,

în temeiul prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările

ulterioare, Biroul Electoral Central acreditează ca ____________________**

ai _______________________*** la referendumul naţional din data de 19 mai

2007 pentru demiterea Preşedintelui României pe dna./dl.:

1. ______________________**** ______________________*****

2. ______________________**** ______________________*****

3. …

4. …

PREŞEDI�TE,

judecător DUMITRU GHEORGHE

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009
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*  se înscrie numele instituţiei mass-media, al organizaţiei neguvernamentale care are ca obiect principal

de activitate apărarea  valorilor democraţiei şi a drepturilor omului, care a formulat cererea, respectiv

Ministerul Afacerilor Externe, pentru propunerile formulate de acesta

** se înscrie, după caz, „delegaţi” (în cazul mass-mediei române şi străine), „observatori interni” (în cazul

organizaţiilor neguvernamentale care au ca principal obiect de activitate apărarea valorilor democraţiei şi a

drepturilor omului) sau „observatori externi” (în cazul organismelor şi instituţiilor europene şi internaţionale)

*** se înscrie numele instituţiei mass-media, al organizaţiei, instituţiei mass-media străine sau

organismelor şi instituţiilor europene şi internaţionale

**** se înscriu numele și prenumele delegatului mass-media, ale observatorului intern din partea

organizaţiei neguvernamentale sau ale observatorului extern din partea organismelor şi instituţiilor europene

şi internaţionale, respectiv ale delegatului din partea mass-mediei străine

***** se înscrie, în cazul instituţiilor mass-media române, calitatea persoanei în cauză în respectiva

instituţie (reporter, cameraman, sunetist, corespondent etc..), în cazul mass-mediei străine şi a observatorilor

externi nu se înscrie nimic, iar în cazul observatorilor interni se înscriu seria şi numărul actului de identitate



�otă:

Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) permite accesul

titularului în localul secţiei de votare, iar la Biroul Electoral Central, la birourile

de circumscripţie electorală judeţeană şi la Biroul Electoral de Circumscripţie

al Municipiului Bucureşti în spaţiile special stabilite în acest sens.

Acreditarea permite titularului să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la

numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale. Acreditarea este valabilă

numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanele acreditate

nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea referendumului,

având doar dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă sau încercarea de

a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de

acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către

biroul electoral al secţiei de votare care a constatat abaterea, iar în ziua votării

îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

HOTĂRÂREA nr. 4

din 3 mai 2007

privind interpretarea art. 30 alin. (2) 

din Legea nr. 3/2000

În baza art. 25 alin. (1) şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Articol unic. – În înţelesul art. 30 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările

ulterioare, prin sintagma „mijloace de informare în masă” se înţelege presa

scrisă şi audiovizuală, afişe privind referendumul şi alte mijloace de

transmitere a mesajelor electorale care nu contravin ordinii de drept.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

Hotărârile nr. 3–4/2007
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HOTĂRÂREA nr. 5

din 3 mai 2007

privind înlocuirea membrilor 

birourilor electorale

În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Articol unic. – Pentru motive întemeiate, membrii Biroului Electoral

Central, ai birourilor electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al

municipiului Bucureşti, precum şi membrii birourilor electorale ale

secţiilor de votare pot fi înlocuiţi, de urgenţă, cu respectarea procedurii

prevăzute pentru desemnarea acestora.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 6

din 7 mai 2007

privind predarea-primirea buletinelor de vot 

şi a celorlalte materiale necesare votului

În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – Predarea-primirea buletinelor de vot, a ştampilelor cu

menţiunea „Votat” şi a timbrelor autocolante se efectuează între

reprezentantul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pe de

o parte, şi prefectul şi preşedintele biroului electoral de circumscripţie

judeţeană sau al municipiului Bucureşti, pe de altă parte.
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Art. 2. – Predarea-primirea buletinelor de vot, a ştampilelor cu

menţiunea „Votat”, a ştampilelor de control ale secţiei de votare, a

timbrelor autocolante şi a celorlalte materiale necesare votării de la biroul

electoral de circumscripţie judeţeană sau al municipiului Bucureşti către

birourile electorale ale secţiilor de votare se efectuează între preşedintele

biroului electoral de circumscripţie judeţeană sau al municipiului

Bucureşti şi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Art. 3. – Operaţiunile de predare-primire se efectuează pe bază de

proces-verbal.

Art. 4. – Prefecţii şi primarii au obligaţia de a sprijini preşedinţii

birourilor electorale în operaţiunile de predare-primire a buletinelor de

vot şi a celorlalte materiale necesare votării.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 8

din 7 mai 2007

privind efectuarea de copii de pe listele

electorale permanente

Văzând dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările

ulterioare, ale art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea

Camerei Deputaţilor şi a Senatului*, din care rezultă obligaţia primarilor de

actualizare a listelor electorale permanente, de afişare şi de comunicare a

acestora către partidele politice la cererea şi pe cheltuiala acestora, 

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Articol unic. – Primarii sunt obligaţi să pună la dispoziţia partidelor politice,

la cerere şi pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

Hotărârile nr. 6 și nr. 8/2007
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* Abrogată prin Legea nr. 35/2008, publicată în M. Of. nr. 196 din 13 martie 2008.



HOTĂRÂREA nr. 9

din 9 mai 2007

privind organizarea de secţii de votare 

în cadrul teatrelor de operaţiuni

Analizând cererea formulată de Ministerul Apărării prin care se

solicită înfiinţarea de secţii de votare în teatrele de operaţii şi

constituirea birourilor electorale ale acestora,

în baza art. 36 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care

garantează dreptul la vot, 

în baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

şi a art. 22 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei

Deputaţilor şi a Senatului* din care rezultă obligativitatea organizării

secţiilor de votare pentru desfăşurarea referendumului naţional,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – Se organizează câte o secţie de votare în cadrul unităţilor

militare ale Ministerului Apărării din teatrele de operaţii.

Art. 2. – Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite din

preşedinte, care este comandantul unităţii militare, şi doi membri

desemnaţi de acesta prin tragere la sorţi din rândul cadrelor militare.

Art. 3. – Secţiile de votare înfiinţate potrivit art. 1 din prezenta hotărâre

sunt arondate Circumscripţiei Electorale nr. 42 – Municipiul Bucureşti.

Art. 4. – Ministerul Apărării va sprijini birourile secţiilor de votare din

teatrele de operaţii şi Biroul Electoral de Circumscripţie a Municipiului

Bucureşti în desfăşurarea operaţiunilor electorale şi comunicarea

rezultatului votării privind referendumul din 19 mai 2007 pentru

demiterea Preşedintelui României.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe
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* Abrogată prin Legea nr. 35/2008.



HOTĂRÂREA nr. 10

din 9 mai 2007

privind interpretarea art. 26 alin. (5) 

din Legea nr. 3/2000

În interpretarea art. 26 alin. (5) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea

şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Articol unic. – Listele cuprinzând alţi jurişti decât judecătorii şi

procurorii, precum şi lista persoanelor de altă specialitate, cu reputaţie

neştirbită, care nu fac parte din niciun partid politic se întocmesc de

către prefect numai la propunerea primarului.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 11

din 9 mai 2007

privind exercitarea votului

În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – La referendumul din 19 mai 2007, fiecare participant la vot va

prezenta unul dintre actele de identitate prevăzute de art. 117 alin. (1) din

Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului*.

Art. 2. – Pentru referendumul din 19 mai 2007 nu se va folosi cartea

de alegător.

Art. 3. – Certificarea prezenţei la vot se face respectând dispoziţiile

art. 121 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei

Deputaţilor şi a Senatului*.

17
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Art. 4. – Hotărârile birourilor electorale se iau cu votul majorităţii

membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui

este hotărâtor.

Art. 5. – În birourile electorale partidele politice parlamentare pot

desemna câte un singur delegat.

Art. 6. – Participantul la referendum care, din motive temeinice

constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu

poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de vot un

însoţitor ales de el. Însoţitorul nu poate să aibă calitatea de membru al

biroului electoral sau observator.

Art. 7. – Scrutinul se desfăşoară în data de 19 mai 2007 începând

cu ora 8.00 şi până la ora 20.00, data şi ora locală.

Art. 8. – Alegătorilor care la ora 20.00 se află în localul secţiei de

votare li se va permite exercitarea dreptului de vot.

Art. 9. – (1) Alegătorii care în ziua votării se află în localitatea de

domiciliu îşi exercită dreptul de vot în secţiile de votare la care sunt

arondaţi şi sunt înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente.

(2) Alegătorii care în ziua votării se află într-o altă localitate decât

cea în care sunt înscrişi în listele electorale permanente pot să îşi

exercite dreptul de vot în localitatea în care se află, la orice secţie de

votare, urmând a fi înscrişi în listele suplimentare.

Art. 10. – (1) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare,

observatorii, precum şi personalul de pază pot vota la secţia de votare în

care îşi desfăşoară activitatea, urmând ca în cazul în care nu sunt înscrişi

în copia de pe lista electorală permanentă să fie înscrişi în lista suplimentară.

(2) Personalul de gardă din instituţiile de sănătate şi ocrotire socială

poate vota la secţiile de votare special amenajate în incinta acestor instituţii.

Art. 11. – Preşedintele biroului electoral este obligat să elibereze, la

cerere, membrilor biroului electoral şi observatorilor acreditaţi, copie

de pe procesul-verbal de constatare a rezultatului referendumului.

Art. 12. – În ziua referendumului, între orele 8.00 – 20.00 sunt

interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în localul

secţiei de votare şi în împrejurimile acestuia pe o rază de 500 m.

Art. 13. – La predarea procesului-verbal de constatare a rezultatului

referendumului şi a celorlalte documente prevăzute de lege

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va fi însoţit de 2

membri desemnaţi prin tragere la sorţi şi de pază militară.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009
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HOTĂRÂREA nr. 12

din 9 mai 2007

privind campania electorală

Văzând dispoziţiile art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările

ulterioare,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Articol unic. – În campania electorală prilejuită de Referendumul din

19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României este interzisă

folosirea de mijloace calomnioase la adresa autorităţilor publice, a

partidelor politice şi a preşedintelui suspendat.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 13

din 9 mai 2007

privind legislaţia aplicată referendumului 

din 19 mai 2007

În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Articol unic. – Pentru Referendumul naţional din 19 mai 2007 pentru

demiterea Preşedintelui României sunt aplicabile prevederile Legii nr.

3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu

modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile complinitoare din

Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului*.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe
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HOTĂRÂREA nr. 14

din 11 mai 2007

privind activitatea de verificare şi centralizare

a proceselor-verbale

Văzând dispoziţiile art. 41–44 din Legea nr. 3/2000 privind organi zarea

şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – Activitatea de verificare şi centralizare a proceselor-verbale

întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi de prezentare a

rezultatelor referendumului naţional din data de 19 mai 2007 se desfăşoară

la nivelul judeţelor, în cadrul staţiilor de prelucrare de pe lângă birourile

electorale de circumscripţie judeţene, respectiv al Municipiului Bucureşti.

Art. 2. – (1) Institutul Naţional de Statistică asigură, în conformitate cu

prevederile art. 6 al Hotărârii Guvernului nr. 371/2007 privind stabilirea

măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional

din data de 19 mal 2007 pentru demiterea Preşedintelui României,

dotarea staţiilor de prelucrare cu echipamente, tehnică de calcul, aplicaţii

informatice, precum şi cu personal de specialitate necesar operaţiunilor

tehnice pentru stabilirea rezultatului referendumului.

(2) Sistemul de comunicaţii date şi voce între staţiile de prelucrare

organizate pe lângă birourile electorale de circumscripţie şi Biroul Electoral

Central este asigurat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 3. – (1) Întreaga activitate a staţiilor de prelucrare se desfăşoară

sub directa coordonare a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie.

(2) Responsabilitatea organizării activităţii de verificare şi

centralizare a proceselor-verbale în cadrul staţiei de prelucrare îi revine

directorului direcţiei teritoriale de statistică.

(3) Informaţiile privind desfăşurarea activităţilor în staţiile de

prelucrare, participarea populaţiei la vot, precum şi cele legate de

rezultatul referendumului naţional se vor comunica de către preşedinţi

sau, după caz, de purtătorii de cuvânt ai birourilor electorale de

circumscripţie judeţene sau al Municipiului Bucureşti.
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(4) Accesul în incinta staţiilor de prelucrare este permis numai

preşedintelui şi membrilor biroului electoral.

(5) La nivelul fiecărei staţii de prelucrare, reprezentanţii Institutului

Naţional de Statistică vor organiza un sistem unitar de înregistrare a

intrărilor, respectiv ieşirilor de documente în cadrul desfăşurării

operaţiunilor tehnice de constatare a rezultatului referendumului. În

cadrul acestui sistem vor fi utilizate următoarele registre de evidenţă:

a) Registrul pentru evidenţa intrărilor/ieşirilor proceselor-verbale ale

birourilor electorale din secţiile de votare de pe raza judeţului:

Hotărârea nr. 14/2007
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b) Condica curierului:

c) Registrul de evidenţă a verificării proceselor-verbale în cadrul

staţiilor de prelucrare:

d) Registrul de evidenţă al dispeceratului:



(2) Informaţiile sunt obţinute de la un eşantion reprezentativ de

secţii de votare atât la nivel naţional cât şi judeţean.

(3) Birourile electorale de circumscripţie vor asigura, împreună cu

reprezentanţii autorităţilor publice locale, dotarea secţiilor cuprinse în

eşantion cu mijloace de transmitere a informaţiilor în ziua desfăşurării

referendumului.

Art. 5. – Pentru consemnarea corectă şi în concordanţă cu

prevederile legale a rezultatului referendumului naţional din data de 19

mai 2007, Biroul Electoral Central aprobă, conform atribuţiilor

prevăzute în art. 25 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, următoarea procedură de verificare a

proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de

votare:

a) Birourile electorale ale secţiilor de votare vor constitui, în termen

de 24 de ore de la terminarea votării, un dosar care va cuprinde:

– 2 exemplare din procesele-verbale în care sunt consemnate

rezultatele numărării voturilor, însoţite de contestaţiile privitoare la

operaţiunile electorale din cadrul secţiei de votare;

– buletinele de vot nule;

– buletinele de vot contestate;

– copiile de pe listele electorale permanente;

– listele electorale speciale şi listele electorale suplimentare

completate în cadrul secţiei de votare.

Dosarele se predau birourilor electorale de circumscripţie de către

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare pe bază de proces-

verbal. Preşedintele va fi însoţit de 2 membri ai biroului, stabiliţi prin

tragere la sorţi, şi de pază militară.

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009
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Art. 4. – (1) Biroul Electoral Central stabileşte următorul program

de monitorizare şi de informare asupra prezenţei la vot în data de 19

mai 2007:
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b) Datele înscrise în procesele-verbale vor fi verificate de către

reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică, în prezenţa membrilor

biroului electoral de circumscripţie şi a reprezentanţilor biroului

electoral al secţiei de votare, pe baza documentelor cuprinse în dosarul

constituit conform lit. a).

Art. 6. – (1) La pct. 1 al procesului-verbal privind rezultatele

referendumului naţional Numărul persoanelor înscrise în lista

pentru referendum va fi egal cu numărul persoanelor înscrise în copia

listei electorale permanente (primită la secţia de votare) la care se

adună numărul persoanelor înscrise în lista specială, care s-au

prezentat la vot, dar s-a constatat că au fost omise din copia de pe

lista electorală permanentă şi fac dovada cu actul de identitate că

domiciliază în zona arondată secţiei de votare.

(2) În ziua desfăşurării referendumului nu se pot face modificări pe

copiile de pe listele electorale permanente.

(3) În secţiile de votare unde se votează numai pe baza listelor

suplimentare, valoarea acestui indicator va fi egală cu zero.

Art. 7. – (1) La pct. 2 al procesului-verbal privind rezultatele

referendumului naţional Numărul participanţilor cuprinde numărul

persoanelor care s-au prezentat la vot înscrise în:

a) copia de pe lista electorală permanentă – conform semnăturilor

din această listă;

b) lista electorală specială – pentru persoanele care s-au prezentat

la vot şi care, deşi fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în

zona arondată secţiei de votare, se constată că au fost omise din copia

de pe lista electorală permanentă;

c) listele electorale suplimentare – pentru persoanele care au

solicitat să voteze în secţia de votare respectivă, deşi au domiciliul în

altă localitate, conform art. 20 alin. (1) şi art. 21 din Legea nr. 3/2000;

în aceste liste vor fi înregistrate şi persoanele netransportabile care au

votat cu urna mobilă.

Art. 8. – La pct. 3 al procesului-verbal privind rezultatele referen -

dumului naţional – Numărul de buletine de vot primite pentru a fi

întrebuinţate – se vor înscrie datele consemnate în procesul-verbal de

predare-primire a materialelor, la poziţia „buletine de vot”, corectată cu

diferenţele constatate în timpul preluării acestora.

Art. 9. – La pct. 4 al procesului-verbal privind rezultatele referen du -

mului naţional Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate



reprezintă numărul buletinelor de vot care, la terminarea votării, au

rămas neutilizate şi pe care, înaintea deschiderii urnelor, membrii

biroului electoral al secţiei de votare aplică menţiunea „ANULAT”.

Art. 10. – La pct. 5 al procesului-verbal privind rezultatele referen -

dumului naţional se înscrie Numărul voturilor valabil exprimate la

răspunsul „DA”.

Art. 11. – La pct. 6 al procesului-verbal privind rezultatele

referendumului naţional se înscrie Numărul voturilor valabil

exprimate la răspunsul „NU”.

Art. 12. – (1) La pct. 7 al procesului-verbal privind rezultatele refe -

ren dumului naţional – Numărul voturilor nule – se înscriu acele

buletine de vot care îndeplinesc una din condiţiile prevăzute de art. 41

alin (3) din Legea nr. 3/2000:

a) nu poartă ştampila de control a secţiei de votare;

b) sunt de un alt model decât cel legal aprobat;

c) au ştampila „VOTAT” aplicată în ambele pătrate;

d) nu au aplicată ştampila „VOTAT” pe niciunul din pătrate.

(2) Dacă ştampila depăşeşte latura pătratului, însă opţiunea

votantului este evidentă, buletinul nu va fi socotit nul.

(3) Voturile nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

Art. 13. – La pct. 8 al procesului-verbal privind rezultatele referen -

dumului naţional Numărul voturilor contestate va fi verificat cu cel al

buletinelor de vot contestate cuprinse în dosarul primit din partea

biroului electoral al secţiei de votare. Cauzele pentru care acestea au

fost contestate vor fi explicate la pct. 12 al procesului-verbal.

Art. 14. – Punctele 9, 10 şi 11 ale procesului-verbal privind

rezultatele referendumului naţional se vor verifica cu documentele

existente în dosarul primit de la biroul electoral al secţiei de votare.

Art. 15. – (1) Numărul participanţilor menţionat la pct. 2 al

procesului-verbal trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea

cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.

(2) Procesul-verbal este corect completat dacă Numărul partici -

panţilor menţionat la pct. 2 este egal cu diferenţa între cifrele înscrise

la pct. 3 şi 4.

(3) Cauzele care au determinat nerespectarea acestor corelaţii vor

fi menţionate la pct. 12 al procesului-verbal.

(4) Dacă se constată neconcordanţe între datele conţinute de

procesele-verbale primite de la secţiile de votare, biroul electoral de
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circumscripţie solicită preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare

respective şi membrilor acestuia care l-au însoţit, să facă corecturile

necesare, pe care să le ateste prin semnătură şi să aplice ştampila de

control a secţiei de votare.

(5) Toate datele înscrise în procesele-verbale se vor trece

obligatoriu cu pastă de culoare neagră sau albastră.

Art. 16. – (1) Procesele-verbale supuse procedurii electronice de

validare vor fi înaintate de către reprezentanţii Institutului Naţional de

Statistică, sub semnătură, membrilor birourilor electorale de

circumscripţie în vederea validării sau spre corectură, ce va fi realizată

în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5) din prezenta hotărâre.

(2) Un exemplar al procesului-verbal de la secţia de votare validat

de către membrii biroului electoral de circumscripţie va rămâne în staţia

de prelucrare până la terminarea operaţiunilor de constatare a

rezultatului referendumului la nivel naţional.

(3) O copie de pe procesul-verbal al secţiei de votare validat de

biroul electoral de circumscripţie poate fi pusă la dispoziţia

observatorilor acreditaţi, precum şi membrilor biroului electoral de cir -

cum scripţie, de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie,

la cerere.

Art. 17. – (1) Biroul Electoral Central avizează ca pe parcursul

primirii, verificării şi centralizării proceselor-verbale întocmite de

birourile electorale ale secţiilor de votare să fie date publicităţii, de către

birourile electorale de circumscripţie, următoarele informaţii:

a. Numărul total al secţiilor de votare organizate pe raza judeţului;

b. Numărul proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale

secţiilor de votare primite şi validate de către birourile electorale

de circumscripţie până la ora _________din_________mai 2007;

c. Numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală pentru referendum,

centralizaţi până la ora din mai 2007;

d. Numărul participanţilor, centralizaţi până la ora _________ 

_________din mai 2007;

e. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA”,

centralizate până la ora _________din _________mai 2007;

f. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU”, centralizate

până la ora _________din _________mai 2007;

g. Numărul voturilor nule, centralizate până la ora _________

din _________mai 2007.

Hotărârea nr. 14/2007
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(2) Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti va include în

informaţiile parţiale şi rezultatele obţinute de la secţiile de votare

organizate în străinătate.

(3) Birourile electorale de circumscripţie vor furniza rezultatele

parţiale, începând cu ora 10

00

din data de 20 mai, conform următorului

program:

ora 10

00   

ora 12

00

,    ora 17

00

ora 19

00

,    ora 21

00

Art. 18. – (1) După predarea şi verificarea proceselor-verbale la

biroul electoral de circumscripţie, preşedintele secţiei de votare însoţit

de cei doi membri, sub pază militară, vor preda la judecătoria în a cărei

rază teritorială se află secţia de votare, pe bază de proces-verbal:

buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele anulate;

copia listei electorale permanente, precum şi listele speciale;

ştampilele şi celelalte materiale necesare votării.

(2) În cazul secţiilor de votare din străinătate buletinele de vot,

ştampilele şi celelalte materiale necesare votării se predau misiunii

diplomatice din ţara respectivă, care le va transmite Judecătoriei

sectorului 1 Bucureşti.

(3) În cazul secţiilor de votare organizate în unităţile militare ale

Ministerului Apărării – teatre de operaţii –, buletinele de vot, ştampilele

şi celelalte materiale necesare votării se predau comandantului unităţii.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe
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HOTĂRÂREA nr. 15

din 11 mai 2007

privind aplicarea unitară a Hotărârii nr. 8 

din 7 mai 2007 a Biroului Electoral Central

Văzând dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările

ulterioare, ale art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea

Camerei Deputaţilor şi a Senatului*, din care rezultă obligaţia primarilor de

actualizare a listelor electorale permanente, de afişare şi de comunicare a

acestora către partidele politice la cerere şi pe cheltuiala acestora,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

pentru asigurarea aplicării unitare a Hotărârii nr. 8 din 7 mai 2007 a

Biroului Electoral Central,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – Copiile listelor electorale permanente vor fi puse la

dispoziţia partidelor politice pe suport de hârtie sau pe suport electronic,

la cerere, în termen de 24 de ore de la înregistrarea solicitării.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 16

din 14 mai 2007

privind desemnarea reprezentanţilor

partidelor politice în birourile electorale 

ale secţiilor de votare

Văzând dispoziţiile art. 26 alin. (1) şi art. 27 alin. (1

3

) din Legea 

nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu
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modificările şi completările ulterioare, privind desemnarea delegaţilor

partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Comunicările prevăzute la art. 27 alin. (1

3

) din Legea nr.

3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu

modificările şi completările ulterioare, pot fi depuse la preşedintele

secţiei de votare sau la secretarul unităţii administrativ-teritoriale pe

raza căreia se află secţia de votare.

Art. 2. – Secretarul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia

se află secţia de votare le va înregistra într-un registru special şi le va

preda de urgenţă, sub semnătură, preşedinţilor birourilor electorale ale

secţiilor de votare pentru care au fost întocmite, în vederea completării

birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Art. 3. – Comunicările depuse în termenul prevăzut de lege la

secretarul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află secţia

de votare sunt valabile.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 17

din 14 mai 2007

privind aplicarea art. 4 şi art. 37 

din Legea nr. 3/2000

Văzând dispoziţiile art. 37 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare, din care rezultă modalitatea în care se aplică

ştampila de control a secţiei de votare pe buletinul de vot,

văzând art. 11 din Hotărârea nr. 11 din 9 mai 2007 a Biroului

Electoral Central care prevede obligativitatea eliberării, la cererea
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membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi a observatorilor

acreditaţi, a unei copii de pe procesul-verbal de constatare a

rezultatelor referendumului în secţia de votare,

văzând dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 3/2000 şi dispoziţiile art. 115

alin. (2) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor

şi a Senatului*,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – �tampila de control a secţiei de votare se va aplica pe

pagina albă a buletinelor de vot, astfel încât să nu se suprapună cu

spaţiile destinate aplicării ştampilei „Votat”.

Art. 2. – Copiile proceselor-verbale întocmite de birourile electorale

ale secţiilor de votare se vor elibera pe baza cererilor scrise, formulate

de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare sau de

observatorii acreditaţi.

Art. 3. – Persoanele deţinute în penitenciare, condamnate prin

hotărâre judecătorească definitivă, cărora nu li s-a interzis exercitarea

drepturilor electorale, au dreptul de a participa la referendum. Acestor

persoane le sunt aplicabile prevederile art. 115 alin. (2) din Legea 

nr. 373/2004*.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

Hotărârea nr. 17/2007
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HOTĂRÂREA nr. 20

din 14 mai 2007

privind constituirea birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din străinătate

Văzând lista de propuneri întocmită de Ministerul Afacerilor Externe

cu consultarea partidelor politice parlamentare pentru completarea

birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate,

constatând că pentru unele secţii de votare din străinătate

propunerile Ministerului Afacerilor Externe depăşesc numărul de cel

mult 7 membri admis de prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr.

373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului*, cu

modificările şi completările ulterioare,

pentru a asigura o reprezentare echitabilă a tuturor partidelor

politice parlamentare în toate birourile electorale ale secţiilor de votare,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se

constituie dintr-un preşedinte, desemnat de şeful misiunii diplomatice,

din câte un delegat al partidelor politice parlamentare şi din membrii

misiunii diplomatice, pe baza propunerilor formulate de Ministerul

Afacerilor Externe.

Art. 2. – În situaţia în care partidele politice parlamentare nu

desemnează delegaţi în birourile electorale, componenţa acestora va

fi completată cu membri din cadrul misiunilor diplomatice, prin tragere

la sorţi efectuată de către Preşedintele Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe
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HOTĂRÂREA nr. 21

din 15 mai 2007

privind comunicările prevăzute de art. 27 

alin. (1

3

) din Legea nr. 3/2000

Văzând dispoziţiile art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1

3

) din Legea

nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu

modificările şi completările ulterioare,

în completarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 16 din 14 mai

2007,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – Pentru municipiul Bucureşti comunicările prevăzute

la art. 27 alin. (1

3

) din Legea nr. 3/2000 pot fi depuse la preşedintele

biroului electoral al secţiei de votare sau la secretarul sectorului pe

raza căruia se află secţia de votare.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 22

din 15 mai 2007

privind asigurarea corectitudinii operaţiunilor

de votare şi evitarea votului multiplu

Pentru asigurarea corectitudinii operaţiunilor de votare şi evitarea

votului multiplu,

constatând că modelul listei electorale suplimentare prevăzut în

anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 374/2007 nu cuprinde rubrica

„Cod numeric personal” care este înscrisă în modelul copiei de pe lista
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electorală permanentă (anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr.

374/2007),

având în vedere prevederile art. 43

1

din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare,

văzând dispoziţiile art. 6

1

din Legea nr. 248/2005 privind regimul

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Alegătorii care în ziua referendumului naţional din 19 mai

2007 pentru demiterea preşedintelui României se află în altă localitate

decât cea de domiciliu sunt înscrişi pe listele electorale suplimentare

şi completează o declaraţie pe proprie răspundere în sensul că nu şi-

au mai exercitat dreptul la vot.

Art. 2. – Formularul declaraţiei, prevăzut în anexa la prezenta

hotărâre, se multiplică prin grija Instituţiei Prefectului, respectiv a

Ministerului Afacerilor Externe. În cazul în care la una din secţiile de

votare aceste formulare sunt insuficiente, declaraţia poate fi dată şi

olograf.

Art. 3. – În listele electorale suplimentare şi în declaraţie numele şi

prenumele alegătorului se vor scrie cu majuscule, lizibil şi fără

depăşirea câmpurilor destinate completării.

Art. 4. – Declaraţiile se vor anexa la listele electorale suplimentare.

Art. 5. – Cetăţenii români cu domiciliul în România care în ziua

votării se află într-una din ţările membre ale Uniunii Europene îşi pot

exercita dreptul de vot pe baza unuia din actele de identitate prevăzute

de art. 117 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei

Deputaţilor şi a Senatului*, în condiţiile art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 6. – Cetăţenii români cu domiciliul în România, care îşi exercită

dreptul de vot la una din secţiile de votare din ţară, nu pot vota pe baza

paşaportului simplu.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe
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A�EXA

Localitatea ________________

Secţia de votare __________________

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a)                                                     

(numele și prenumele)

având CNP nr.                                , declar, pe proprie răspundere, că nu am

mai exercitat dreptul de vot la referendumul din 19 mai 2007.

Semnătura,

Data ______________________

HOTĂRÂREA nr. 23

din 16 mai 2007

privind asistarea persoanelor acreditate 

la operaţiunile electorale

Pentru asigurarea transparenţei operaţiunilor electorale,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – În ziua referendumului naţional din data de 19 mai

2007 pentru demiterea Preşedintelui României, persoanele acreditate

de Biroul Electoral Central pot asista la operaţiunile electorale

începând cu ora 7.00 a.m. până la finalizarea acestora.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

Hotărârile nr. 22–23/2007
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HOTĂRÂREA nr. 24

din 16 mai 2007

privind modalitatea de exercitare a votului 

în teatrele de operaţiuni

Analizând adresa Ministerului Apărării nr. B 86/16.05.2007

înregistrată la Biroul Electoral Central sub nr. 100/C/BECR/16.05.2007

prin care se solicită să se stabilească o procedură specială de vot

pentru efectivele militare din teatrele de operaţii aflate în Irak şi Kosovo

unde s-au organizat secţiile de votare nr. 1.397 şi 1.404,

având în vedere Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 9 din 9 mai

2007 prin care s-a aprobat organizarea secţiilor de votare în unităţile

militare din teatrele de operaţii,

în baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

şi a art. 22 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei

Deputaţilor şi a Senatului*,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – Procedura de votare pentru efectivele militare care

desfăşoară misiuni în teatrele de operaţii din Irak şi Kosovo aflate în

alte locaţii decât cele pentru care s-a aprobat organizarea de secţii de

votare este următoarea:

– buletinul de vot se comunică prin fax comandantului şi se

multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul votanţilor;

– în locul ştampilei cu menţiunea „Votat” se va aplica ştampila

unităţii militare;

– procesul-verbal cu rezultatele votării se transmite prin fax secţiei de

votare nr. 1.397, respectiv 1.404, urmând ca acestea să le transmită

în ţară Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 42 – Municipiul Bucureşti.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe
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HOTĂRÂREA nr. 27

din 17 mai 2007

privind modul de predare 

a materialelor electorale

Analizând adresa nr. 105/16.05.2007 a Biroului Electoral de

Circumscripţie al Municipiului Bucureşti nr. 42 prin care s-a transmis

sesizarea Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr.

SMP/13819/15.05.2007 cu privire la modul de predare a buletinelor de

vot folosite, a celor neîntrebuinţate şi a celor anulate, precum şi a

ştampilelor de la secţiile de votare, a copiilor de pe listele electorale

permanente şi a listelor electorale speciale,

având în vedere prevederile art. 18 alin. (1) din Hotărârea nr. 14 din

11 mai 2007 a Biroului Electoral Central,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din

Hotărârea nr. 14 din 11 mai 2007 a Biroului Electoral Central, după

predarea proceselor-verbale la Biroul Electoral de Circumscripţie al

Municipiului Bucureşti şi verificarea lor, buletinele de vot întrebuinţate

şi necontestate, precum şi cele anulate, copia listei electorale

permanente, listei electorale speciale, ştampilele şi celelalte materiale

necesare votării se vor depune la Biroul Electoral de Circumscripţie al

Municipiului Bucureşti pe bază de proces-verbal.

Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti va sigila

sacii în care sunt depozitate aceste materiale iar, ulterior, cu sprijinul

Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, le va preda la judecătoriile

în raza cărora au funcţionat birourile electorale ale secţiilor de votare,

pe bază de proces-verbal.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe
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HOTĂRÂREA nr. 28

din 18 mai 2007 

privind completarea birourilor electorale 

ale secţiilor de votare

Văzând dispoziţiile art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea

nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu

modificările şi completările ulterioare,

în vederea bunei desfăşurări a referendumului,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – Completarea birourilor electorale ale secţiilor de

votare cu delegaţii partidelor politice parlamentare sau reprezentanţii

misiunilor diplomatice, în limita numărului de membri prevăzut de lege,

se poate face până în ziua de 18 mai 2007, ora 18.00, ora locală.

Desemnarea delegaţilor partidelor politice parlamentare, precum şi

propunerile Ministerului Afacerilor Externe pentru completarea

birourilor electorale ale secţiilor de votare se comunică, în scris,

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 29

din 18 mai 2007 

privind procedura de predare 

a proceselor-verbale

În temeiul art. 43

1

alin. (4) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea

şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,
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văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 372/2007 pct. 37 şi ale

art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al

municipiului Bucureşti vor constitui, după centralizarea rezultatelor

referendumului de la secţiile de votare, un dosar care va cuprinde:

• procesul-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie;

• procesele-verbale ale secţiilor de votare din circumscripţie;

• listele electorale suplimentare şi declaraţiile anexe la acestea;

• contestaţiile formulate.

Art. 2. – Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, însoţit de

doi membri, desemnaţi prin tragere la sorţi, sub pază militară, va

înainta Biroului Electoral Central, pe bază de proces-verbal de predare-

primire, dosarul astfel alcătuit, sigilat şi ştampilat, în cel mult 24 de ore

de la închiderea scrutinului.

Art. 3. – Celelalte documente, precum şi materialele folosite în

activitatea biroului electoral de circumscripţie se predau de către

preşedintele biroului electoral de circumscripţie la judecătoria pe raza

căreia se află sediul circumscripţiei electorale, iar pentru municipiul

Bucureşti la Judecătoria Sectorului 2.

Art. 4. – Pentru documentele primite la Biroul Electoral Central de

la circumscripţiile electorale, precum şi pentru cele provenite din

activitatea proprie, sunt aplicabile dispoziţiile art. 44 din Legea 

nr. 3/2000 şi ale art. 118 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului*.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

Hotărârea nr. 29/2007
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HOTĂRÂREA nr. 30

din 18 mai 2007

privind accesul delegaţiilor mass-media 

în secţiile de votare

În baza dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi ale art. 33 alin. (3) din Legea

nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – Preşedinţii birourilor electorale au obligaţia să solicite

fiecărui delegat al mijloacelor de comunicare în masă acreditarea

emisă de Biroul Electoral Central şi un înscris doveditor al calităţii

pentru care a fost acreditat.

Art. 2. – În cazul în care nu se face dovada calităţii pentru care a

fost acreditată, persoanei în cauză i se interzice accesul în secţia de

votare sau în spaţiul special destinat reprezentanţilor mass-media şi va

fi sesizat Biroul Electoral Central, în vederea retragerii acreditării.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 32

din 19 mai 2007

privind asigurarea exercitării dreptului de vot

Având în vedere adresa Ministerului Afacerilor Externe prin care se

sesizează epuizarea buletinelor de vot transmise secţiei de votare 

nr. 1.364 Melbourne (Australia),

în baza art. 36 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care

garantează dreptul la vot,

văzând Hotărârea nr. 11 din 9 mai 2007 a Biroului Electoral Central,
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în baza dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi ale art. 33 alin. (3) din Legea

nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – Se permite exercitarea dreptului la vot persoanelor

aflate în localul secţiei de votare nr. 1.364 – Melbourne (Australia), pe

baza buletinelor de vot multiplicate corespunzător numărului acestora,

de către Biroul electoral al secţiei de votare.

Numărul buletinelor de vot multiplicate se va înscrie într-un proces-

verbal întocmit şi semnat de membrii biroului electoral al secţiei de

votare.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 39

din 19 mai 2007

privind asigurarea exercitării dreptului de vot

Având în vedere adresa Ministerului Afacerilor Externe prin care se

sesizează epuizarea buletinelor de vot transmise secţiei de votare 

nr. 1.312 Stockholm (Suedia),

în baza art. 36 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care

garantează dreptul la vot,

văzând Hotărârea nr. 11 din 9 mai 2007 a Biroului Electoral Central,

în baza dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi ale art. 33 alin. (3) din Legea

nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – Se permite exercitarea dreptului la vot persoanelor

aflate în localul secţiei de votare nr. 1.312 – Stockholm (Suedia), pe

baza buletinelor de vot multiplicate corespunzător numărului acestora,

de către Biroul electoral al secţiei de votare.

Hotărârile nr. 32 și nr. 39/2007
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Numărul buletinelor de vot multiplicate se va înscrie într-un proces-

verbal întocmit şi semnat de membrii biroului electoral al secţiei de

votare.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe

HOTĂRÂREA nr. 43

din 21 mai 2007

privind aplicarea art. 43

1

alin. (5) 

din Legea nr. 3/2000

Conform prevederilor art. 43

1

alin. (5) din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare, şi ale art. 1 şi 4 din Hotărârea nr. 22 din 15 mai

2007 a Biroului Electoral Central,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Dosarele secţiilor de votare cuprinzând originalul listelor

electorale suplimentare, precum şi al declaraţiilor întocmite în

conformitate cu prevederile art. 1 şi 3 din Hotărârea nr. 22 din 15 mai

2007 a Biroului Electoral Central, se vor depune la Autoritatea

Electorală Permanentă pe bază de borderou, grupate pe circumscripţii

electorale, legate şi sigilate.

Art. 2. – Pentru secţiile de votare organizate în străinătate dosarul

cuprinzând documentele originale de la secţii, precum şi declaraţiile

întocmite în conformitate cu prevederile art. 1 şi 3 din Hotărârea nr. 22

din 15 mai 2007 a Biroului Electoral Central se vor preda Autorităţii

Electorale Permanente prin grija Ministerului Afacerilor Externe.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Dumitru Gheorghe
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Referendum vot uninominal

25 noiembrie 2007





HOTĂRÂREA nr. 2

din 2 noiembrie 2007

privind dimensiunea buletinului de vot

În baza art. 35 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – Se stabileşte dimensiunea buletinului de vot ce va fi

folosit la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind

introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor

Parlamentului României, ca fiind formatul A5.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

HOTĂRÂREA nr. 3

din 7 noiembrie 2007

privind completarea Hotărârii nr. 2 

din 2 noiembrie 2007 

a Biroului Electoral Central

Analizând solicitarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

– Direcţia Generală pentru Comunităţi Locale, Zone Asistate, Ajutor de

Stat şi Parteneriat cu Structurile Asociative, înregistrate sub nr.

8/C/BEC/RVU/06.11.2007 prin care se solicită a se stabili dacă buletinul

de vot ce se va folosi la referendumul naţional din 25 noiembrie 2007

asupra introducerii votului uninominal pentru alegerea membrilor

Parlamentului României se va tipări cu sau fără copertă,

în baza art. 35 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,
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Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Completează Hotărârea nr. 2 din 2 noiembrie 2007 a

Biroului Electoral Central pentru organizarea şi desfăşurarea

referendumului din 25 noiembrie 2007, în sensul că buletinul de vot ce

va fi folosit la referendumul naţional asupra introducerii votului

uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României va

avea formatul A5, cu copertă.

Art. 2. – Textul buletinului de vot se va tipări, potrivit legii, cu litere

corp 24, romane verzale drepte, de culoare neagră, iar pătratul cu

menţiunea „DA” sau „NU” va avea latura de 4 cm.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

HOTĂRÂREA nr. 4

din 7 noiembrie 2007

privind organizarea de secţii de votare 

în teatrele de operaţiuni

Analizând adresa Ministerului Apărării nr. B 262 din 5 noiembrie

2007 înregistrată la Biroul Electoral Central sub nr.

7/C/BEC/RVU/5.11.2007 prin care se solicită înfiinţarea de secţii de

votare în teatrele de operaţii din Irak, Afganistan, Bosnia-Herţegovina

şi Kosovo, constituirea birourilor electorale ale acestora şi stabilirea

unei proceduri specifice de vot pentru efectivele militare care

desfăşoară misiuni în străinătate şi care se află, în ziua votului, în alte

locaţii decât cele pentru care se aprobă organizarea de secţii de

votare,

în baza art. 36 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care

garantează dreptul la vot,

în baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

şi a art. 22 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009
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Deputaţilor şi a Senatului*, cu modificările şi completările ulterioare,

din care rezultă că se pot organiza secţii de votare pe lângă unităţile

militare,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Se organizează un număr de 9 secţii de votare în cadrul

unităţilor militare ale Ministerului Apărării din teatrele de operaţii,

respectiv în Irak (2 – Tallil şi Ad Diwaniyah), în Afganistan (3 –

Kabul/Phoenix, Qalal/Zabul şi Kabul/lsaf), în Bosnia-Herzegovina (la

Sarajevo) şi în Kosovo (3 – Peci, Pristina şi Camp Bondesteel).

Art. 2. – Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite din

preşedinte, care este comandantul unităţii militare şi doi membri

desemnaţi de acesta prin tragere la sorţi din rândul cadrelor militare.

Art. 3. – Secţiile de votare înfiinţate potrivit art. 1 din prezenta

hotărâre sunt arondate Circumscripţiei Electorale nr. 42 – Municipiul

Bucureşti.

Art. 4. – Procedura de votare pentru efectivele militare care

desfăşoară misiuni în teatrele de operaţii din Irak, Afganistan şi Bosnia-

Herzegovina. În ziua votului, în alte locaţii decât cele pentru care s-a

aprobat organizarea de secţii de votare este următoarea:

a) buletinul de vot se comunică prin fax comandantului şi se

multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul votanţilor;

b) în locul ştampilei de control şi a ştampilei cu menţiunea „Votat”

se va aplica ştampila unităţii militare;

c) procesul-verbal cu rezultatele votării se transmite prin fax şi

ulterior în original, după caz, secţiei de votare organizate în Ad

Diwaniyah (Irak), în Qalat/Zabul (Afganistan) şi în Sarajevo (Bosnia-

Herzegovina), urmând ca acestea să le transmită în ţară Biroului

Electoral de Circumscripţie nr. 42 – Bucureşti.

Art. 5. – Ministerul Apărării va sprijini birourile secţiilor de votare din

teatrele de operaţii şi Biroul Electoral de Circumscripţie a Municipiului

Bucureşti în desfăşurarea operaţiunilor electorale şi comunicarea

rezultatului votării privind referendumul.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

Hotărârea nr. 4/2007
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HOTĂRÂREA nr. 5

din 7 noiembrie 2007

privind acreditarea observatorilor 

şi delegaţiilor mass-media

Având în vedere solicitarea Ministerului Afacerilor Externe,

înregistrată sub nr. 1/A/BEC/RVU/05.11.2007 la Biroul Electoral Central,

în baza art. 25 alin. (1) şi alin. (4) şi a art. 33 alin. (3) din Legea nr.

3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Acreditarea pentru referendumul naţional din 25 noiembrie

2007, la Biroul Electoral Central, la birourile electorale de circumscripţie

ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, precum şi la birourile

electorale ale secţiilor de votare din ţară şi din străinătate se

efectuează numai de către Biroul Electoral Central, la cerere, formulată

în scris cu cel puţin 48 de ore înainte de data referendumului naţional.

Art. 2. – Pot fi acreditaţi:

a) delegaţi ai mijloacelor de comunicare în masă;

b) observatori interni ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca

principal obiect de activitate apărarea valorilor democraţiei şi a

drepturilor omului; persoanele desemnate ca observatori interni trebuie

să aibă drept de vot şi să nu fie membri ai unui partid politic;

c) delegaţi din partea presei scrise şi audiovizuale străine, precum

şi observatori din partea unor organisme şi instituţii europene şi

internaţionale, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3. – Modelul cererii şi modelul documentului de acreditare sunt

prevăzute în anexele 1-5 ale prezentei hotărâri.

Art. 4. – Preşedinţii birourilor electorale au obligaţia să solicite

fiecărui delegat al mijloacelor de comunicare în masă acreditarea

emisă de Biroul Electoral Central şi un înscris doveditor al calităţii

pentru care a fost acreditat.

Art. 5 – În cazul în care nu se face dovada calităţii pentru care a fost

acreditată, persoanei în cauză i se interzice accesul în secţia de votare
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sau în spaţiul special destinat reprezentanţilor mass-media şi va fi

sesizat Biroul Electoral Central, în vederea retragerii acreditării.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

Anexa nr. 1

CERERE DE ACREDITARE

a observatorilor interni ai _______________________***

la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind

introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor

Parlamentului României

Subsemnatul _______________*, _________ ** al _____________*** în

calitate de reprezentant legal al acestei organizaţii neguvernamentale ce are ca

principal obiect de activitate apărarea valorilor democraţiei şi a drepturilor

omului, solicit acreditarea, ca observatori interni la Referendumul naţional din

data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru

alegerea membrilor Parlamentului României, persoanelor ale căror prenume,

nume, serie şi număr de act de identitate sunt cuprinse în tabelul anexat.

Precizez că toate persoanele pentru care solicit acreditarea au depus la

sediul organizaţiei pe care o reprezint câte o declaraţie pe propria răspundere,

conform căreia au drept de vot şi nu sunt membre ale vreunui partid politic din

România.

Depun anexat un exemplar (în copie) din statutul organizaţiei

neguvernamentale pe care o reprezint, precum şi o copie de pe hotărârea

judecătorească de înfiinţare a organizaţiei.

****                                                                    *****

Hotărârea nr. 5/2007
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* se înscriu numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei neguvernamentale

** se înscrie calitatea pe care o are în această organizaţie (preşedinte, director, director executiv etc.)

***  se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale

**** se înscrie data

*****  se semnează şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale



Anexa nr. 2

CERERE DE ACREDITARE

a delegaţilor _______________________________________***

la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind 

introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor

Parlamentului României

Subsemnatul __________________*, __________________ ** al

____________*** în calitate de reprezentant legal al acestei instituţii mass-

media, solicit acreditarea, ca delegaţi ai __________ *** la Referendumul

naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal

pentru alegerea membrilor Parlamentului României, persoanelor a căror

prenume, nume, respectiv calitate în instituţia noastră sunt cuprinse în tabelul

anexat.

****                                                                         *****
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*  se înscriu prenumele şi numele persoanei care face cererea din partea instituţiei mass-media

** se înscrie calitatea pe care o are în această instituţie (director, director executiv, şef de

departament etc.)

*** se înscrie denumirea instituţiei mass-media

****  se înscrie data

*****  se semnează şi se aplică ştampila instituţiei mass-media
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BIROUL ELECTORAL CE�TRAL

REFERE�DUM VOT U�I�OMI�AL

Str. Ion Câmpineanu nr. 28, sector 1 Bucureşti

Tel.: (021) 314.75.10

Fax: (021) 314.75.02

www.becreferendum2007vu.ro

�r.____/BEC/RVU/______

ACREDITARE

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. ___/___ formulată de ______ *,

în temeiul prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea

şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi comple tările ulterioare, Biroul

Electoral Central acreditează ca                     ** ai                *** la referendumul

naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal

pentru alegerea membrilor Parlamentului României pe dna./dl.:

1. __________________**** ______________________*****

2. __________________**** ______________________*****

3. …

PREŞEDI�TE,

Judecător �ICULAE MĂ�IGUŢIU

* se înscrie numele instituţiei mass-media, al organizaţiei neguvernamentale care are ca obiect

principal de activitate apărarea valorilor democraţiei şi a drepturilor omului, care a formulat cererea, respectiv

Ministerul Afacerilor Externe pentru propunerile formulate de acesta

** se înscrie, după caz, „delegaţi” (în cazul mass-mediei române), „observatori interni” (în cazul

organizaţiilor neguvernamentale care au ca principal obiect de activitate apărarea valorilor democraţiei şi a

drepturilor omului) sau „observatori externi” (în cazul organismelor şi instituţiilor europene şi internaţionale)

*** se înscrie numele instituţiei mass-media, al organizaţiei, instituţiei mass-media străine sau

organismelor şi instituţiilor europene şi internaţionale

**** se înscriu numele și prenumele delegatului mass-media, ale observatorului intern din partea

organizaţiei neguvernamentale sau ale observatorului extern din partea organismelor şi instituţiilor europene

şi internaţionale, respectiv ale delegatului din partea mass-mediei străine

***** se înscrie, în cazul instituţiilor mass-media române, calitatea persoanei în cauză în respectiva

instituţie (reporter, cameraman, sunetist, corespondent etc.), în cazul mass-mediei străine şi al observatorilor

externi nu se înscrie nimic, iar în cazul observatorilor interni se înscriu seria şi numărul actului de identitate



�otă:

Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) permite accesul

titularului în localul secţiei de votare, iar la Biroul Electoral Central, la birourile

de circumscripţie electorală judeţeană şi la Biroul Electoral de Circumscripţie

al Municipiului Bucureşti în spaţiile special stabilite în acest sens.

Acreditarea permite titularului să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv

la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale. Acreditarea este

valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanele

acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea

referendumului, având doar dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral

al secţiei de votare în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de

propagandă sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi

încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor

legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral al secţiei de votare, care

a constatat abaterea, iar în ziua votării îndepărtarea imediată a persoanei

respective din secţia de votare.

HOTĂRÂREA nr. 6

din 7 noiembrie 2007

privind evitarea votului multiplu

Pentru asigurarea corectitudinii operaţiunilor de votare şi evitarea

votului multiplu,

constatând că modelul listei electorale suplimentare prevăzut în anexa

nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 374/2007 nu cuprinde rubrica „Cod

numeric personal” care este înscrisă în modelul copiei de pe lista

electorală permanentă (anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 374/2007),

având în vedere prevederile art. 43

1

din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare,

văzând dispoziţiile art. 6

1

din Legea nr. 248/2005 privind regimul

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,
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Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Alegătorii care în ziua referendumului naţional din 25

noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea

membrilor Parlamentului României, se află în altă localitate decât cea

de domiciliu sunt înscrişi pe listele electorale suplimentare şi

completează o declaraţie pe proprie răspundere în sensul că nu şi-au

mai exercitat dreptul la vot.

Art. 2. – Formularul declaraţiei, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre,

se multiplică prin grija Instituţiei Prefectului, respectiv a Ministerului

Afacerilor Externe. În cazul în care la una din secţiile de votare aceste

formulare sunt insuficiente, declaraţia poate fi dată şi olograf.

Art. 3. – În listele electorale suplimentare şi în declaraţie numele şi

prenumele alegătorului se vor scrie cu majuscule, lizibil şi fără

depăşirea câmpurilor destinate completării.

Art. 4. – Declaraţiile se vor anexa la listele electorale suplimentare.

Art. 5. – Cetăţenii români cu domiciliul în România care în ziua

votării se află într-una din ţările membre ale Uniunii Europene îşi pot

exercita dreptul de vot pe baza unuia din actele de identitate prevăzute

de art. 117 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei

Deputaţilor şi a Senatului*, în condiţiile art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 6. – Cetăţenii români cu domiciliul în România, care îşi exercită

dreptul de vot la una din secţiile de votare din ţară, nu pot vota pe baza

paşaportului simplu.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

A�EXA
Localitatea ……………………..

Secţia de votare ………………..

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a) ..................................................................................., având

CNP nr. ..................................., posesor/posesoare a CI. seria ...... nr. ........ 

(B.I. seria .............. nr. ............) declar, pe proprie răspundere, că nu am mai

exercitat dreptul de vot la referendumul din 25 noiembrie 2007.

Semnătura,

Data……………………..

Hotărârea nr. 6/2007
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HOTĂRÂREA nr. 7

din 7 noiembrie 2007

privind legislaţia aplicată

În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – Pentru Referendumul naţional din 25 noiembrie 2007

privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor

Parlamentului României sunt aplicabile prevederile Legii nr. 3/2000

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare, şi dispoziţiile complinitoare din Legea nr.

373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului*.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

HOTĂRÂREA nr. 8

din 7 noiembrie 2007

privind interpretarea art. 26 alin. (5) 

din Legea nr. 3/2000

În interpretarea art. 26 alin. (5) din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Articol unic. – Listele cuprinzând alţi jurişti decât judecătorii şi

procurorii, precum şi lista persoanelor de altă specialitate, cu reputaţie
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neştirbită, care nu fac parte din niciun partid politic, se întocmesc de

către prefect numai la propunerea primarului.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

HOTĂRÂREA nr. 9

din 7 noiembrie 2007

privind punerea la dispoziţia 

partidelor politice a copiilor 

de pe listele electorale permanente

Văzând dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare, ale art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 373/2004

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului*, din care rezultă

obligaţia primarilor de actualizare a listelor electorale permanente, de

afişare şi de comunicare a acestora către partidele politice la cererea

şi pe cheltuiala acestora,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Primarii sunt obligaţi să pună la dispoziţia partidelor politice,

la cerere şi pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale

permanente.

Art. 2. – Copiile listelor electorale permanente vor fi puse la

dispoziţia partidelor politice pe suport de hârtie sau pe suport

electronic, în termen de 24 de ore de la înregistrarea solicitării.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

Hotărârile nr. 8–9/2007
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HOTĂRÂREA nr. 10

din 7 noiembrie 2007

privind înlocuirea membrilor 

birourilor electorale

În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – Pentru motive întemeiate, membrii Biroului Electoral

Central, ai birourilor electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al

municipiului Bucureşti, precum şi membrii birourilor electorale ale

secţiilor de votare pot fi înlocuiţi, de urgenţă, cu respectarea procedurii

prevăzute pentru desemnarea acestora.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

HOTĂRÂREA nr. 15

din 15 noiembrie 2007

privind predarea-primirea buletinelor de vot

În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Predarea-primirea buletinelor de vot şi a timbrelor

autocolante se efectuează, cel mai târziu în data de 21 noiembrie 2007,

între reprezentantul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,

pe de o parte, şi prefectul şi preşedintele biroului electoral de

circumscripţie judeţeană sau al municipiului Bucureşti, pe de altă parte.

Art. 2. – Predarea-primirea buletinelor de vot (în pachete sigilate

de câte 100 de bucăţi), a ştampilelor cu menţiunea „Votat”, a

ştampilelor de control ale secţiei de votare, a timbrelor autocolante şi
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a celorlalte materiale şi formulare necesare votării de la biroul electoral

de circumscripţie judeţeană sau al municipiului Bucureşti către birourile

electorale ale secţiilor de votare se efectuează între preşedintele

biroului electoral de circumscripţie judeţeană sau al municipiului

Bucureşti şi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Art. 3. – Operaţiunile de predare-primire se efectuează pe bază de

proces-verbal.

Art. 4. – Prefecţii şi primarii au obligaţia de a sprijinii preşedinţii

birourilor electorale în operaţiunile de predare-primire a buletinelor de

vot şi a celorlalte materiale necesare votării.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

HOTĂRÂREA nr. 16

din 15 noiembrie 2007

privind desfăşurarea referendumului

În baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfășurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – La referendumul din 25 noiembrie 2007, fiecare participant

la vot va prezenta unul dintre actele de identitate prevăzute de art. 117

alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor

şi a Senatului*.

Art. 2. – Pentru referendumul din 25 noiembrie 2007 nu se va folosi

cartea de alegător.

Art. 3. – Au dreptul de a participa la referendum toţi cetăţenii români

care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv,

cu excepţia debililor sau a alienaţilor mintal puşi sub interdicţie, precum

şi a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la

pierderea drepturilor electorale.

Hotărârile nr. 15–16/2007
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Art. 4. – Certificarea prezenţei la vot se face respectând dispoziţiile

art. 121 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor

şi a Senatului*.

Art. 5. – Hotărârile birourilor electorale se iau cu votul majorităţii

membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui

este hotărâtor.

Art. 6. – În birourile electorale partidele politice parlamentare pot

desemna câte un singur delegat.

Art. 7. – Participantul la referendum care, din motive temeinice

constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu

poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de vot un

însoţitor ales de el. Însoţitorul nu poate sa aibă calitatea de membru al

biroului electoral sau observator.

Art. 8. – Scrutinul se desfăşoară în data de 25 noiembrie 2007

începând cu ora 8.00 şi până la ora 20.00, data şi ora locală.

Art. 9. – �tampila de control a secţiei de votare se va aplica pe

ultima pagină, albă, a buletinului de vot, astfel încât să nu se

suprapună cu spaţiile destinate aplicării ştampilei „Votat”.

Art. 10. – Alegătorilor care la ora 20.00 se află în localul secţiei de

votare li se va permite exercitarea dreptului de vot.

Art. 11. – Delegaţii şi observatorii acreditaţi pot asista la operaţiunile

electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-

verbale începând cu ora 7.00 a.m. şi până la finalizarea acestor

operaţiuni, numai dacă prezintă actul de acreditare.

Art. 12. – (1) Alegătorii care în ziua votării se află în localitatea de domiciliu

îşi exercită dreptul de vot numai în secţiile de votare la care sunt arondaţi,

unde figurează înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente.

(2) Alegătorii care în ziua votării se află într-o altă localitate decât

cea în care sunt înscrişi în listele electorale permanente pot să îşi

exercite dreptul de vot în localitatea în care se află, la orice secţie de

votare, urmând a fi înscrişi în listele suplimentare.

Art. 13. – (1) Pentru persoanele netransportabile din cauză de boală

sau invaliditate, la cererea celor aflaţi în această situaţie sau la cererea

organelor de conducere ale instituţiilor sanitare sau de ocrotiri sociale,

în care cei netransportabili se află internaţi şi în care nu se organizează

secţii de votare speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de

votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se

deplasează cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării la locul

unde se află cel în cauză, pentru a se efectua votarea.
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(2) Urna specială poate fi solicitată numai de la secţia de votare în

a cărei rază teritorială se află domiciliul solicitantului sau sediul

instituţiei de ocrotire socială, şi ea poate fi transportată numai de

membrii biroului electoral al secţiei de votare respective.

(3) Persoanele care votează potrivit alin. (1) sunt înscrise în lista

electorală suplimentară de către membrii biroului electoral al secţiei de

votare, care se deplasează cu urna specială.

Art. 14. – (1) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare,

observatorii, precum şi personalul de pază pot vota la secţia de votare în

care îşi desfăşoară activitatea, urmând ca în cazul în care nu sunt înscrişi

în copia de pe lista electorală permanentă să fie înscrişi în lista suplimentară.

(2) Personalul de gardă din instituţiile de sănătate şi ocrotire socială

poate vota la secţiile de votare special amenajate în incinta acestor

instituţii, urmând a fi înscris în lista suplimentară, dacă nu sunt trecuţi

în copia de pe lista permanentă.

Art. 15. – (1) Persoanele deţinute în penitenciare, condamnate prin

hotărâre judecătorească definitivă, cărora nu li s-a interzis exercitarea

drepturilor electorale, precum şi persoanele arestate preventiv şi

persoanele faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un

centru de reeducare care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care

împlinesc această vârstă în ziua referendumului, au dreptul de a

participa la referendum.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se aplică în mod

corespunzător prevederile art. 13 din prezenta hotărâre, cererea, care

poate fi adresată numai secţiei de votare în a cărei rază teritorială se

află locul de deţinere, urmând a fi scrisă personal de către solicitant.

Art. 16. – (1) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, indiferent

de locul unde se află, îşi pot exercita dreptul de vot pe baza

paşaportului simplu şi sunt înscrişi în listele electorale suplimentare.

(2) Cetăţenii români cu domiciliul în România care în ziua votării se

află într-o ţară care nu este membră a Uniunii Europene îşi pot exercita

dreptul de vot pe baza unuia din actele de identitate prevăzute de art.

117 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei

Deputaţilor şi a Senatului*, în condiţiile art. 1 din Hotărârea nr. 6 din 7

noiembrie 2007 a Biroului Electoral Central.

Art. 17. – (1) În toate cazurile în care alegătorii sunt înscrişi în listele

electorale suplimentare, este obligatorie completarea declaraţiei pe

propria răspundere, în sensul că nu şi-au mai exercitat dreptul la vot la

Hotărârea nr. 16/2007
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referendumul privind introducerea votului uninominal pentru alegerea

membrilor Parlamentului României.

(2) Dispoziţiile art. 2-5 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 6

din 7 noiembrie 2007 se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. – Alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada cu actul de

identitate că domiciliază în zona arondată secţiei de votare respective,

însă au fost omişi din lista electorală permanentă sau din copia

existentă la secţia de votare, vor fi înscrişi în lista specială.

Art. 19. – Preşedintele biroului electoral este obligat să elibereze, pe

baza cererilor scrise, membrilor biroului electoral şi observatorilor acreditaţi,

copie de pe procesul-verbal de constatare a rezultatului referendumului.

Art. 20. – În ziua referendumului, între orele 8.00 – 20.00 sunt

interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în localul

secţiei de votare şi în împrejurimile acestuia pe o rază de 500 m.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

HOTĂRÂREA nr. 17

din 15 noiembrie 2007

privind comunicările prevăzute la art. 27 

alin. (1

3

) din Legea nr. 3/2000

Văzând dispoziţiile art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1

3

) din Legea

nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu

modificările şi completările ulterioare, privind desemnarea delegaţilor

partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare,

în vederea bunei desfăşurări a referendumului,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – (1) Comunicările prevăzute la art. 27 alin. (1

3

) din Legea nr.

3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu

modificările şi completările ulterioare, pot fi depuse la preşedintele

secţiei de votare sau la secretarul unităţii administrativ-teritoriale pe

raza căreia se află secţia de votare.

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009

60



(2) Pentru municipiul Bucureşti comunicările sus menţionate pot fi

depuse la preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau la

secretarul sectorului pe raza căruia se află secţia de votare.

Art. 2. – Secretarul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv

secretarul sectorului municipiului Bucureşti, pe raza cărora se află

secţia de votare, le va înregistra într-un registru special şi le va preda

de urgenţă, sub semnătură, preşedinţilor birourilor electorale ale

secţiilor de votare pentru care au fost întocmite, în vederea completării

birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Art. 3. – Comunicările depuse în termenul prevăzut de lege la

secretarul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv la secretarul

sectorului municipiului Bucureşti, pe raza cărora se află secţia de

votare, sunt valabile.

Art. 4. – (1) În cazul în care, din motive întemeiate, desemnarea

delegaţilor partidelor politice parlamentare nu s-a realizat în termenul

prevăzut de art. 27 alin. (1

3

) din Legea nr. 3/2000, completarea

birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate în ţară cu delegaţii

partidelor politice parlamentare se poate face până în ziua de 24

noiembrie 2007, ora 18.00.

(2) În această situaţie, desemnarea delegaţilor partidelor politice

parlamentare are loc prin comunicare scrisă, adresată preşedinţilor

birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

HOTĂRÂREA nr. 18

din 15 noiembrie 2007

privind organizarea şi funcţionarea birourilor

electorale ale secţiilor de votare din străinătate

În vederea reglementării modului de constituire şi funcţionare a

birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate,

în baza art. 25 alin (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărârile nr. 17–18/2007
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Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se

constituie dintr-un preşedinte, desemnat de şeful misiunii diplomatice, din

câte un delegat al partidelor politice parlamentare şi din membrii misiunii

diplomatice, pe baza propunerilor formulate de Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 2. – În situaţia în care partidele politice parlamentare nu

desemnează delegaţi în birourile electorale, componenţa acestora va

fi completată cu membri din cadrul misiunilor diplomatice, prin tragere

la sorţi efectuată de către Preşedintele Biroului Electoral Central.

Art. 3. – (1) În cazul în care, din motive întemeiate, desemnarea

delegaţilor partidelor politice parlamentare sau a reprezentanţilor

misiunilor diplomatice nu s-a realizat în termenul prevăzut de art. 27

alin. (1

3

) din Legea nr. 3/2000, completarea birourilor electorale ale

secţiilor de votare organizate în străinătate cu delegaţii partidelor

politice parlamentare sau reprezentanţii misiunilor diplomatice, în limita

numărului de membri prevăzut de lege, se poate face până în ziua de

24 noiembrie 2007, ora 18.00, ora locală.

(2) În această situaţie, desemnarea delegaţilor partidelor politice

parlamentare, precum şi propunerile Ministerului Afacerilor Externe

pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare se

comunică, în scris, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

HOTĂRÂREA nr. 19

din 15 noiembrie 2007

privind sancţionarea votului multiplu

În vederea preîntâmpinării posibilităţii de exercitare a votului multiplu,

în baza art. 25 alin. (1) şi a art. 54 din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare,
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Biroul Electoral Central hotărăște:

Articol unic. – În secţiile de votare organizate pentru referendumul

naţional din 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal

pentru alegerea membrilor Parlamentului României se vor afişa, prin

grija birourilor electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al

municipiului Bucureşti şi cu sprijinul prefecţilor, la loc vizibil, prevederile

articolului 54 din Legea 3/2000:

„Art. 54 – (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte

foloase în scopul de a determina alegătorul să voteze sau să nu voteze

în cadrul referendumului se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Pedeapsa prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanei care

votează fără a avea drept de vot ori alegătorului care votează de mai

multe ori în ziua referendumului.

(3) Tentativa se pedepseşte.”

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

HOTĂRÂREA nr. 20

din 15 noiembrie 2007

privind structura participanților la referendum

Având în vedere caracterul de informaţie de interes public a datelor

referitoare la numărul alegătorilor participanţi la referendumul naţional

din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal

pentru alegerea membrilor Parlamentului României care figurează

înscrişi în listele electorale suplimentare şi în listele electorale speciale,

precum şi împrejurarea că procesele verbale prin care se consemnează

rezultatele referendumului naţional, prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 din

Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,

cu modificările și completările ulterioare, nu cuprind menţiuni cu privire

la numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot şi au fost trecuţi în

listele electorale suplimentare şi speciale,

pentru asigurarea transparenţei operaţiunilor electorale şi în scopul

corectei informări sub aspectul structurii participanţilor la referendum,

Hotărârile nr. 19–20/2007
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în special a numărului alegătorilor înscrişi în listele electorale

suplimentare şi speciale, prevăzute de lege,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare vor întocmi, după

încheierea numărării voturilor şi întocmirea procesului-verbal de

consemnare a rezultatelor referendumului, situaţia privind structura

participanţilor la referendum, pe baza datelor din listele electorale aflate la

secţia de votare, potrivit formularului anexat prezentei hotărâri – anexa 1.

(2) Situaţia privind structura participanţilor la referendum, întocmită

potrivit prevederilor alin. (1), se ataşează la dosarul întocmit la secţia de

votare, ce va fi predat biroului electoral de circumscripţie, în condiţiile legii.

(3) Verificarea şi centralizarea datelor din situaţiile privind structura

participanţilor la referendum, la nivelul birourilor electorale judeţene şi

la nivel central, se va realiza prin intermediul staţiilor de prelucrare

asigurate de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 2. – În cazul secţiilor de votare unde se votează numai pe baza

listelor suplimentare, se vor completa numai rubricile de la punctul 2 şi

punctul 2.3 din formular, numărul participanţilor trebuind să fie egal cu

numărul persoanelor care s-au prezentat la urne, înscrise în lista

electorală suplimentară.

Art. 3. – Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va elibera

membrilor biroului electoral şi delegaţilor şi observatorilor acreditaţi, pe

baza unei cereri scrise, copie de pe situaţia privind structura

participanţilor la referendum.

Art. 4. – Birourile electorale de circumscripţie vor întocmi situaţiile

privind structura participanţilor la referendum potrivit formularului din

anexa 2 a prezentei hotărâri, iar Biroul Electoral Central potrivit

formularului din anexa 3.

Art. 5. – Formularul din anexa 1 a prezentei hotărâri se multiplică şi

se pune la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare prin

grija Instituţiei Prefectului, respectiv a Ministerului Afacerilor Externe.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu
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HOTĂRÂREA nr. 21

din 15 noiembrie 2007

privind activitatea de verificare şi centralizare

a proceselor-verbale

Văzând dispoziţiile art. 41–44 din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare,

în temeiul art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Activitatea de verificare şi centralizare a proceselor-verbale

întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi de prezentare

a rezultatelor referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007

se desfăşoară la nivelul judeţelor, în cadrul staţiilor de prelucrare de

pe lângă birourile electorale de circumscripţie judeţene, respectiv ale

Municipiului Bucureşti.

Art. 2. – (1) Institutul Naţional de Statistică asigură, în conformitate

cu prevederile art. 6 al Hotărârii Guvernului nr. 1.325/2007 privind

stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului

naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului

uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României,

dotarea staţiilor de prelucrare cu echipamente, tehnică de calcul,

aplicaţii informatice, precum şi cu personal de specialitate necesar

operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatului referendumului.

(2) Sistemul de comunicaţii date şi voce între staţiile de prelucrare

organizate pe lângă birourile electorale de circumscripţie şi Biroul Electoral

Central este asigurat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 3. – (1) Întreaga activitate a staţiilor de prelucrare se desfăşoară

sub directa coordonare a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie.

(2) Responsabilitatea organizării activităţii de verificare şi

centralizare a proceselor-verbale în cadrul staţiei de prelucrare îi revine

directorului direcţiei teritoriale de statistică.

(3) Informaţiile privind desfăşurarea activităţilor în staţiile de

prelucrare, participarea populaţiei la vot, precum şi cele legate de

rezultatul referendumului naţional se vor comunica de către preşedinţi
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sau, după caz, de purtătorii de cuvânt ai birourilor electorale de

circumscripţie judeţene sau al Municipiului Bucureşti.

(4) Accesul în incinta staţiilor de prelucrare este permis numai

preşedintelui şi membrilor biroului electoral.

(5) La nivelul fiecărei staţii de prelucrare, reprezentanţii Institutului

Naţional de Statistică vor organiza un sistem unitar de înregistrare a

intrărilor, respectiv ieşirilor de documente în cadrul desfăşurării

operaţiunilor tehnice de constatare a rezultatului referendumului.

Art. 4. – (1) Biroul Electoral Central stabileşte următorul program

de monitorizare şi de informare a opiniei publice şi reprezentanţilor

mass-media asupra prezenţei la vot în data de 25 noiembrie 2007:
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ORE

ORA DE REFERINŢĂ A DATELOR 11

00

14

00

18

00

20

00

Ora până la care secţiile de votare cuprinse în

eşantion vor transmite informaţii la birourile

electorale de circumscripţie

12

00

15

00

19

00

21

00

Ora la care informaţiile vor fi disponibile şi date

publicităţii

12

30

15

30

19

30

21

30

(2) Informaţiile sunt obţinute de la un eşantion reprezentativ de

secţii de votare atât la nivel naţional, cât şi judeţean.

(3) Birourile electorale de circumscripţie vor asigura, împreună cu

reprezentanţii autorităţilor publice locale, dotarea secţiilor cuprinse în

eşantion cu mijloace de transmitere a informaţiilor în ziua desfăşurării

referendumului.

(4) Birourile electorale ale secţiilor de votare cuprinse în eşantion au

obligaţia să transmită informaţii privind prezenţa populaţiei la urne,

conform calendarului de termene menţionat la alin. (1).

Art. 5. – Pentru consemnarea corectă şi în concordanţă cu prevederile

legale a rezultatului referendumului naţional din data de 25 noiembrie

2007, Biroul Electoral Central aprobă, conform atribuţiilor prevăzute în

art. 25 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea

referendumului, următoarea procedură de verificare a proceselor-verbale

întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare:

a) Birourile electorale ale secţiilor de votare vor constitui, în termen

de 24 de ore de la terminarea votării, un dosar care va cuprinde:

– 2 exemplare din procesele-verbale în care sunt consemnate

rezultatele numărării voturilor, însoţite de contestaţiile privitoare la

operaţiunile electorale din cadrul secţiei de votare;



– un exemplar din raportul privind structura participanţilor la

referendum, conform listelor electorale aflate în secţia de votare;

– buletinele de vot nule;

– buletinele de vot contestate;

– copiile de pe listele electorale permanente;

– listele electorale speciale şi listele electorale suplimentare

completate în cadrul secţiei de votare.

Dosarele se predau birourilor electorale de circumscripţie de către

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare pe bază de proces-

verbal. Preşedintele va fi însoţit de 2 membri ai biroului, stabiliţi prin

tragere la sorţi, şi de pază militară.

b) Datele înscrise în procesele-verbale vor fi verificate de către

membrii biroului electoral de circumscripţie în prezenţa reprezentanţilor

biroului electoral al secţiei de votare, pe baza documentelor cuprinse

în dosarul constituit conform lit. a).

c) Reprezentanţii Institutului Național de Statistică vor asigura, la

cererea membrilor biroului electoral de circumscripţie, asistenţa tehnică

pentru verificarea proceselor-verbale.

Art. 6. – (1) La pct. 1 al procesului-verbal privind rezultatele

referendumului naţional Numărul persoanelor înscrise în lista

pentru referendum va fi egal cu numărul persoanelor înscrise în copia

listei electorale permanente (primită la secţia de votare) la care se

adună numărul persoanelor înscrise în lista specială, care s-au

prezentat la vot, dar s-a constatat că au fost omise din copia de pe

lista electorală permanentă şi fac dovada cu actul de identitate că

domiciliază în zona arondată secţiei de votare.

(2) În ziua desfăşurării referendumului nu se pot face modificări pe

copiile de pe listele electorale permanente.

(3) În secţiile de votare unde se votează numai pe baza listelor

suplimentare, valoarea acestui indicator va fi egală cu zero.

Art. 7. – La pct. 2 al procesului-verbal privind rezultatele

referendumului naţional Numărul participanţilor cuprinde numărul

persoanelor care s-au prezentat la vot înscrise în:

a) copia de pe lista electorală permanentă – conform semnăturilor

din această listă;

b) lista electorală specială – pentru persoanele care s-au prezentat

la vot şi care, deşi fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în

zona arondată secţiei de votare, se constată că au fost omise din copia

de pe lista electorală permanentă;

c) listele electorale suplimentare – pentru persoanele care au solicitat

să voteze în secţia de votare respectivă, deşi au domiciliul în altă
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localitate, conform art. 20 alin. (1) din Legea nr. 3/2000; în aceste liste vor

fi înregistrate şi persoanele netransportabile care au votat cu urna mobilă.

Art. 8. – La pct. 3 al procesului-verbal privind rezultatele

referendumului naţional – Numărul de buletine de vot primite pentru

a fi întrebuinţate – se vor înscrie datele consemnate în procesul-

verbal de predare-primire a materialelor, la poziţia „buletine de vot”,

corelată cu diferenţele constatate în timpul prelucrării acestora.

Art. 9. – La pct. 4 al procesului-verbal privind rezultatele referen -

dumului naţional Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate

reprezintă numărul buletinelor de vot, care, la terminarea votării, au rămas

neutilizate şi pe care, înaintea deschiderii urnelor, membrii biroului

electoral al secţiei de votare aplică menţiunea „ANULAT”.

Art. 10. – La pct. 5 al procesului-verbal privind rezultatele

referendumului naţional se înscrie Numărul voturilor valabil

exprimate la răspunsul „DA”.

Art. 11. – La pct. 6 al procesului-verbal privind rezultatele

referendumului naţional se înscrie Numărul voturilor valabil

exprimate la răspunsul „NU”.

Art. 12. – (1) La pct. 7 al procesului-verbal privind rezultatele

referendumului naţional – Numărul voturilor nule – se înscriu acele

buletine de vot care îndeplinesc una din condiţiile prevăzute de art. 41

alin (3) din Legea nr. 3/2000:

a) nu poartă ştampila de control a secţiei de votare;

b) sunt de un alt model decât cel legal aprobat;

c) au ştampila „VOTAT” aplicată în ambele pătrate;

d) nu au aplicată ştampila „VOTAT” pe niciunul dintre pătrate.

(2) Dacă ştampila depăşeşte latura pătratului, însă opţiunea

votantului este evidentă, buletinul nu va fi socotit nul.

(3) Voturile nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

Art. 13. – La pct. 8 al procesului-verbal privind rezultatele

referendumului naţional Numărul voturilor contestate va fi verificat

cu cel al buletinelor de vot contestate cuprinse în dosarul primit din

partea biroului electoral al secţiei de votare. Cauzele pentru care

acestea au fost contestate vor fi explicate la pct. 12 al procesului-verbal.

Art. 14. – (1) Numărul participanţilor menţionat la pct. 2 al

procesului-verbal trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea

cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.

(2) Procesul-verbal este corect completat dacă Numărul

participanţilor menţionat la pct. 2 este egal cu diferenţa între cifrele

înscrise la pct. 3 şi 4.
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(3) Cauzele care au determinat nerespectarea acestor corelaţii vor

fi menţionate la pct. 12 al procesului-verbal.

(4) Dacă se constată neconcordanţe între datele conţinute de

procesele-verbale primite de la secţiile de votare, biroul electoral de

circumscripţie solicită preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare

respective şi membrilor acestuia care l-au însoţit, să verifice datele

înscrise în procesele-verbale şi în situaţia privind structura

participanţilor la referendum cu documentele existente în dosarul

întocmit conform precizărilor de la art. 5 lit. a) şi să facă corecturile

necesare, pe care să le ateste prin semnătură şi să aplice ştampila de

control a secţiei de votare.

(5) Toate datele înscrise în procesele-verbale se vor trece

obligatoriu cu pastă de culoare neagră sau albastră.

Art. 15. – (1) Procesele-verbale validate vor fi înaintate către

reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică, sub semnătură, de

membrii birourilor electorale de circumscripţie în vederea prelucrării

electronice.

(2) Un exemplar al procesului-verbal de la secţia de votare validat

de către membrii biroului electoral de circumscripţie va rămâne în staţia

de prelucrare până la terminarea operaţiunilor de constatare a

rezultatului referendumului la nivel naţional.

(3) O copie de pe procesul-verbal al secţiei de votare validat de biroul

electoral de circumscripţie poate fi pusă la dispoziţia observatorilor

acreditaţi, precum şi a membrilor biroului electoral de circumscripţie, de

către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la cerere.

Art. 16. – (1) Biroul Electoral Central avizează ca pe parcursul

primirii, verificării şi centralizării proceselor-verbale întocmite de

birourile electorale ale secţiilor de votare să fie date publicităţii, de către

birourile electorale de circumscripţie, următoarele informaţii:

a. Numărul total al secţiilor de votare organizate pe raza judeţului;

b. Numărul proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale

secţiilor de votare primite şi validate de către birourile electorale

de circumscripţie până la ora din noiembrie 2007;

c. Numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală pentru referendum,

centralizaţi până la ora din noiembrie 2007;

d. Numărul participanţilor, centralizaţi până la ora din noiembrie

2007;

e. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA”,

centralizate până la ora din noiembrie 2007;

f. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU”, centralizate

până la ora din noiembrie 2007;
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g. Numărul voturilor nule, centralizate până la ora din noiembrie 2007.

(2) Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti va include în

informaţiile parţiale şi rezultatele obţinute de la secţiile de votare

organizate în străinătate.

(3) Birourile electorale de circumscripţie vor furniza rezultate parţiale,

începând cu ora 8°° din data de 26 noiembrie, conform următorului grafic:

Hotărârea nr. 21/2007
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Art. 17. – (1) După predarea şi verificarea proceselor-verbale la

biroul electoral de circumscripţie, preşedintele secţiei de votare însoţit

de cei doi membri, sub pază militară, vor preda la judecătoria în a cărei

rază teritorială se află secţia de votare, pe bază de proces-verbal:

buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele anulate;

copia listei electorale permanente, precum şi listele speciale;

ştampilele şi celelalte materiale necesare votării.

(2) În cazul secţiilor de votare din străinătate, buletinele de vot, ştampilele

şi celelalte materiale necesare votării se predau misiunii diplomatice din ţara

respectivă care le va transmite Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti.

(3) În cazul secţiilor de votare organizate în unităţile militare ale

Ministerului Apărării – teatre de operaţii – , buletinele de vot, ştampilele

şi celelalte materiale necesare votării se predau comandantului unităţii.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu



HOTĂRÂREA nr. 22

din 15 noiembrie 2007

privind predarea dosarelor ce conţin

centralizarea rezultatelor referendumului

În temeiul art. 43

1

alin. (4) şi (5) din Legea nr. 3/2000 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare,

văzând prevederile art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 3/2000, cu

modificările și completările ulterioare,

în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al

municipiului Bucureşti vor constitui, după centralizarea rezultatelor

referendumului de la secţiile de votare, un dosar care va cuprinde:

a) procesul-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie,

precum şi situaţia pe circumscripţie a structurii participanţilor la

referendum, conform listelor electorale de la secţiile de votare;

b) procesele-verbale ale secţiilor de votare din circumscripţie, precum

şi situaţiile întocmite de aceste secţii cu privire la structura participanţilor

la referendum, conform listelor electorale aflate la secţiile de votare;

c) listele electorale suplimentare şi declaraţiile anexe la acestea;

d) contestaţiile formulate.

Art. 2. – Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, însoţit de

doi membri, desemnaţi prin tragere la sorţi, sub pază militară, va

înainta Biroului Electoral Central, pe bază de proces-verbal de predare-

primire, dosarul astfel alcătuit, sigilat şi ştampilat, în cel mult 24 de ore

de la închiderea scrutinului.

Art. 3. – Celelalte documente, precum şi materialele folosite în

activitatea biroului electoral de circumscripţie se predau de către

preşedintele biroului electoral de circumscripţie la judecătoria pe raza

căreia se afla sediul circumscripţiei electorale, iar pentru municipiul

Bucureşti la Judecătoria Sectorului 2.

Art. 4. – Dosarele secţiilor de votare cuprinzând originalul listelor

electorale suplimentare, precum şi al declaraţiilor pe propria răspundere
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anexate se vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă pe bază

de borderou, grupate pe circumscripţii electorale, legate şi sigilate.

Art. 5. – Pentru secţiile de votare organizate în străinătate dosarul

cuprinzând documentele originale de la secţii, precum şi declaraţiile

pe propria răspundere se vor preda Autorităţii Electorale Permanente

prin grija Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 6. – Pentru documentele primite la Biroul Electoral Central de

la circumscripţiile electorale, precum şi pentru cele provenite din

activitatea proprie, sunt aplicabile dispoziţiile art. 44 din Legea 

nr. 3/2000 şi ale art. 118 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului*.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Niculae Măniguțiu

Hotărârea nr. 22/2007
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Alegerea membrilor din România 

în Parlamentul European

25 noiembrie 2007





HOTĂRÂREA nr. 1

din 19 februarie 2007

privind regulamentul de organizare 

și funcționare a birourilor electorale

Publicată în M. Of. nr. 126 din 21 februarie 2007

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (8) din Legea nr. 33/2007

privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

1/2007,

în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, modificată și

completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007, și al

art. 32 alin. (7) și (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei

Deputaților și a Senatului*, cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul

European se constituie Biroul Electoral Central, birouri electorale

județene, Biroul Electoral al Municipiului București, birouri electorale

ale sectoarelor municipiului București, precum și birouri electorale ale

secțiilor de votare, organizate în conformitate cu prevederile Legii nr.

33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru

Parlamentul European, modificată și completată prin Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 1/2007, precum și ale Legii nr. 373/2004

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului*, cu modificările și

completările ulterioare.

(2) Biroul Electoral Central este alcătuit din 5 judecători ai înaltei

Curți de Casație și Justiție, președintele și vicepreședinții Autorității

Electorale Permanente, 10 reprezentanți ai partidelor politice și ai

alianțelor acestora, precum și ai organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în ambele

Camere ale Parlamentului, care participă la alegeri, precum și un
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reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minorităților naționale

din Camera Deputaților.

(3) Birourile electorale se constituie la nivelul fiecărui județ,

respectiv la nivelul municipiului București și al sectoarelor acestuia,

potrivit legii.

(4) Biroul electoral județean/Biroul Electoral al Municipiului

București se constituie din 3 judecători și din cel mult 10 reprezentanți

ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale sau

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, care

participă la alegeri.

(5) La nivelul sectoarelor municipiului București se organizează

birouri electorale care sunt alcătuite dintr-un președinte, un locțiitor al

acestuia și din cel mult 7 membri, reprezentanți ai partidelor politice,

alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor

aparținând minorităților naționale, care participă la alegeri.

(6) Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt alcătuite dintr-un

președinte, un locțiitor al acestuia și cel mult 7 membri, reprezentanți

ai partidelor politice și ai alianțelor acestora, precum și ai organizațiilor

cetățenilor aparținând minorităților naționale, care participă la alegeri.

Președintele și locțiitorul acestuia nu pot fi membri ai vreunui partid

politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor

aparținând minorităților naționale.

(7) Din birourile electorale pot face parte numai cetățenii cu drept de

vot.

(8) Candidații în alegeri, soțiile, rudele și afinii acestora, până la

gradul al doilea inclusiv, nu pot fi membri ai birourilor electorale.

Art. 2. – (1) Birourile electorale funcționează legal în prezența

majorității membrilor.

(2) Până la completarea birourilor electorale județene, al

municipiului București și ale sectoarelor municipiului București cu

reprezentanții partidelor politice și ai organizațiilor cetățenilor

aparținând minorităților naționale, care participă la alegeri, acestea

funcționează legal în prezența celor 3 judecători, respectiv celor 2

judecători în cazul sectoarelor.

Art. 3. – (1) Ședințele biroului sunt conduse de președinte sau de

locțiitorul acestuia.

(2) În lipsa președintelui biroului electoral, atribuțiile acestuia sunt

îndeplinite de locțiitorul său.
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Art. 4. – (1) Convocarea membrilor biroului electoral în ședință se

face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puțin 6 ore

înainte, cu excepția situațiilor urgente, când se face de îndată, din

dispoziția președintelui, prin intermediul aparatului tehnic.

(2) În cazul birourilor electorale ale secțiilor de votare, convocarea

se face din dispoziția președintelui sau locțiitorului acestuia.

(3) În convocare se precizează ora, motivul, locul de desfășurare a

ședinței și se face dovada convocării.

Art. 5. – Președintele biroului stabilește care dintre problemele cu

care a fost sesizat acesta este de natură a fi supusă dezbaterii biroului

și rezolvată prin hotărâre, cu excepția solicitărilor membrilor biroului.

Art. 6. – (1) Proiectul ordinii de zi a ședinței se propune de către

președinte și se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) Membrii biroului pot face propuneri pentru completarea ordinii de

zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.

(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării

biroului. Dacă acestea sunt aprobate, președintele este obligat să le

supună dezbaterii.

Art. 7. – (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului în ordinea în

care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe

ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea biroului, la propunerea

președintelui, locțiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 8. – (1) Membrii biroului pot participa la dezbateri în ordinea

înscrierii la cuvânt și numai după acordarea acestuia de către

președinte.

(2) În luările de cuvânt în cadrul biroului electoral, membrii acestuia

se limitează strict la problema pusă în discuție.

Art. 9. – Președintele poate retrage cuvântul acordat, în situația în

care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuție. Dacă cel în

cauză nu se supune, președintele poate suspenda ședința.

Art. 10. – Prezența la ședințe a membrilor biroului este obligatorie.

în cazuri justificate, președintele biroului electoral poate aproba ca unii

membri ai acestuia să lipsească de la ședință.

Art. 11. – Reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice,

alianțelor electorale, respectiv ai organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale în biroul electoral nu pot primi și nu pot exercita

alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.

Hotărârea nr. 1/2007
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Art. 12. – (1) În îndeplinirea atribuțiilor ce le sunt stabilite prin lege,

birourile electorale adoptă, prin vot deschis, hotărâri cu votul majorității

membrilor prezenți.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

(3) Hotărârile biroului electoral se semnează de președinte, de

locțiitorul acestuia și de membri.

(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea

hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condițiile alin. (1).

(5) Hotărârile biroului electoral se aduc la cunoștință publică, după

caz, prin afișare la sediul biroului electoral, pe site-ul acestuia, prin

comunicare sau prin alte mijloace.

Art. 13. – Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru

toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, precum și

pentru toate organismele cu atribuții electorale, de la data aducerii lor

la cunoștința publică.

Art. 14. – (1) Reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice,

alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale pot fi înlocuiți la cererea partidului care i-a

propus.

(2) Înlocuirea se poate face numai până în preziua votării.

(3) În caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, înlocuirea se poate

face chiar și în ziua alegerilor.

Art. 15. – La propunerea biroului electoral, președintele poate

desemna unul sau mai mulți membri pentru întocmirea unor puncte de

vedere asupra problemelor în discuție.

Art. 16. – (1) Programul de lucru cu publicul al birourilor electorale

este în fiecare zi din perioada electorală între orele 10,00 și 18,00, cu

excepția zilelor în care se împlinește un termen la respectivul birou,

când este între orele 10,00 și 24,00.

(2) În ziua votării, birourile asigură permanența.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Valeria Dumitrache
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HOTĂRÂREA nr. 5

din 26 februarie 2007

privind întocmirea listei de candidați 

și a celorlalte documente care o însoțesc

privind alegerea cetățenilor români 

ca membri în Parlamentul European

Publicată în M. Of. nr. 149 din 1 martie 2007

Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (4), (5) și (6) și ale art. 23

alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea

alegerilor pentru Parlamentul European, modificată și completată prin

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007, precum și dispozițiile

art. 44 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și

a Senatului*, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 32 alin. (7) și (8) din Legea nr. 373/2004*,

cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – (1) Listele de candidați propuse de partidele politice,

organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele

politice sau alianțele electorale se fac în scris și trebuie să cuprindă

numele, prenumele, inițiala tatălui, domiciliul, locul și data nașterii,

ocupația și profesia candidatului.

(2) Lista de candidați se depune în 4 exemplare, un exemplar

original și 3 copii, și se semnează de conducerea partidului politic,

organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței

politice sau alianței electorale ori de persoanele împuternicite în mod

expres pentru a o semna, iar în cazul candidaților independenți, pe

baza listei susținătorilor.

Art. 2. – (1) Lista de candidați și documentele ce o însoțesc se

depun la Biroul Electoral Central.

(2) Lista de candidați trebuie să fie însoțită de următoarele

documente:
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– lista susținătorilor candidaților;

– declarația olografă de acceptare a candidaturii, întocmită în 4

exemplare;

– declarația de avere, completată și semnată de candidat pe

tipizatul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2005

privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru

declarația de interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, întocmită în

două exemplare;

– declarația pe propria răspundere privind apartenența sau

neapartenența ca agent ori colaborator al organelor de securitate ca

poliție politică, potrivit legii penale, într-un singur exemplar, care se

completează de candidat pe tipizatul prevăzut de Legea nr. 187/1999

privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție

politică*, cu modificările ulterioare.

(3) Două exemplare ale listei de candidați, însoțite de două

exemplare ale declarației olografe de acceptare a candidaturii, precum

și de două exemplare ale declarației de avere și de declarația pe

propria răspundere se păstrează la Biroul Electoral Central.

(4) Două exemplare ale listei de candidați, însoțite de două

exemplare ale declarației olografe de acceptare a candidaturii,

certificate de președintele Biroului Electoral Central prin semnătura

acestuia și prin aplicarea ștampilei, se restituie depunătorului, care are

obligația să înregistreze unul dintre exemplare la Tribunalul București.

Art. 3. – (1) Modelul listei de susținători ai candidaților partidelor

politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale,

alianțelor politice sau alianțelor electorale, precum și cel al listei de

susținători ai candidaților independenți la alegerile pentru Parlamentul

European sunt cele rectificate și publicate în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 100 din 9 februarie 2007.

(2) Lista susținătorilor candidaților întocmită pe formularul aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 77/2007 privind modelul listei de alegători

ce susțin partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând

minorităților naționale, alianțele politice sau alianțele electorale, precum

și cel al listei de alegători ce susțin candidatul independent la alegerile

pentru membri din România în Parlamentul European, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007,

rămâne valabilă.
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(3) Lista susținătorilor candidaților se depune într-un singur

exemplar și se păstrează la Biroul Electoral Central.

Art. 4. – Prezenta hotărâre este obligatorie pentru toate autoritățile,

instituțiile publice, birourile electorale, precum și pentru toate

organismele cu atribuții în materie electorală, de la data aducerii la

cunoștința publică.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Valeria Dumitrache

HOTĂRÂREA nr. 13

din 4 octombrie 2007

pentru interpretarea alin. (4) al art. 9

2

din Legea nr. 33/2007 privind organizarea 

și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, cu modificările și completările

ulterioare

Publicată în M. Of. nr. 691 din 11 octombrie 2007

Văzând dispozițiile art. 9

2

alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European,

cu modificările și completările ulterioare, din care rezultă obligația

primarilor de actualizare a listelor electorale permanente, de afișare și

de comunicare a acestora către partidele politice, alianțele politice,

alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților

naționale, la cerere și pe cheltuiala acestora,

în baza art. 23 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. – În înțelesul art. 9

2

alin. (4) din Legea nr. 33/2007

privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul

Hotărârile nr. 5 și nr. 13/2007
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European, cu modificările și completările ulterioare, copiile de pe

listele electorale permanente pe care primarul este obligat să le pună

la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale

și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale înlăuntrul

termenului legal de 5 zile de la actualizarea acestora pot fi atât pe

suport hârtie, cât și în format electronic.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Gheorghe Florea

HOTĂRÂREA nr. 16

din 15 octombrie 2007

privind modul de exercitare a dreptului de vot

la alegerile pentru Parlamentul European din

data de 25 noiembrie 2007 de către cetățenii

români cu domiciliul în străinătate

Publicată în M. Of. nr. 710 din 22 octombrie 2007

Văzând dispozițiile art. 5 și 9 din Legea nr. 33/2007 privind

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European,

cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu modificările și

completările ulterioare, 

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. – Cetățenii români cu domiciliul în străinătate își pot

exercita dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European din

data de 25 noiembrie 2007 în baza pașaportului simplu și vor fi înscriși

în lista electorală suplimentară.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Gheorghe Florea
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HOTĂRÂREA nr. 19

din 6 noiembrie 2007

privind modul de comunicare 

a reprezentanților partidelor politice în biroul

electoral al secției de votare și de înaintare 

a delegațiilor întocmite conform prevederilor

art. 23

2

alin. (2) din Legea nr. 33/2007

Publicată în M. Of. nr. 764 din 12 noiembrie 2007

Văzând dispozițiile art. 14

7

alin. (7) și ale art. 23

2

alin. (2) din Legea

nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru

Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Comunicările prevăzute la art. 14

7

alin. (7) teza finală din

Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru

Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare, pot fi

depuse la președintele biroului electoral al secției de votare sau la

secretarul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află secția

de votare, respectiv la președintele biroului electoral al sectorului

municipiului București, pentru secțiile de votare de pe raza acestui

municipiu.

Art. 2. – Secretarul unității administrativ-teritoriale, respectiv

președintele biroului electoral al sectorului municipiului București, pe

raza căreia se află secția de votare, le va înregistra într-un registru

special și le va preda de urgență, sub semnătură, președinților

birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Art. 3. – Comunicările depuse în termenul prevăzut de lege la

secretarul unității administrativ-teritoriale, respectiv la președintele

biroului electoral al sectorului municipiului București, pe raza căreia se

află secția de votare, sunt valabile.

Art. 4. – Delegațiile prevăzute de art. 23

2

alin. (2) din Legea nr.

33/2007, cu modificările și completările ulterioare, se înaintează
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președintelui biroului electoral al secției de votare inclusiv în ziua

votării, până la ora 21,00. Președintele biroului electoral al secției de

votare are obligația de a permite accesul persoanelor astfel delegate

în secția de votare după închiderea votării.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Gheorghe Florea

HOTĂRÂREA nr. 20

din 7 noiembrie 2007

privind posibilitatea punerii la dispoziția

reprezentanților partidelor politice

participante la alegerile pentru 

Parlamentul European a datelor de pe listele

electorale suplimentare

Publicată în M. Of. nr. 768 din 13 noiembrie 2007

În temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea

și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările

și completările ulterioare, 

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. – Reprezentanților partidelor politice care participă la

alegeri li se pot pune la dispoziție, la cerere, pe cheltuiala acestora, în

sediul secției de votare, până la încheierea votării, datele din lista

electorală suplimentară. 

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Gheorghe Florea
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HOTĂRÂREA nr. 21

din 8 noiembrie 2007

privind constituirea birourilor electorale 

ale secțiilor de votare în teatrele de operațiuni

din Irak, Afganistan, Kosovo și Bosnia 

și Herzegovina și procedura specifică de vot 

pentru efectivele militare din aceste teatre

care se află în ziua votului în alte locații 

decât cele pentru care a fost aprobată

organizarea de secții de votare

Publicată în M. Of. nr. 768 din 13 noiembrie 2007

În baza art. 36 alin. (1) din Constituția României, republicată,

în baza art. 5 alin. (5) și a art. 16 alin. (1) din Legea nr. 33/2007

privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu modificările și

completările ulterioare, 

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Birourile electorale ale secțiilor de votare organizate în

teatrele de operațiuni din Irak, Afganistan, Kosovo și Bosnia și

Herzegovina sunt alcătuite din președinte, care este comandantul

unității militare, și 2 membri desemnați de acesta prin tragere la sorți

din rândul cadrelor militare.

Art. 2. – În cazul în care în data de referință există militari care sunt în

misiune în alte localități decât cea în care se află unitatea lor militară, acestora

li se va transmite prin fax buletinul de vot și își vor exercita dreptul de vot prin

aplicarea ștampilei sau a sigiliului comandantului, urmând a transmite

rezultatele votării, tot prin fax, secției de votare din unitatea militară de care

aparțin, urmând ca datele respective să fie cuprinse în procesul-verbal de

centralizare a rezultatelor votării din secția de votare respectivă.

Art. 3. – Ministerul Apărării va sprijini birourile secțiilor de votare din

teatrele de operațiuni sus-menționate și Biroul Electoral al Municipiului

București în desfășurarea operațiunilor electorale și în comunicarea

rezultatului votării privind alegerea membrilor din România în

Parlamentului European din 25 noiembrie 2007.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Gheorghe Florea
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HOTĂRÂREA nr. 26

din 13 noiembrie 2007

privind reprezentanții birourilor electorale 

ale secțiilor de votare care se vor deplasa, 

după încheierea votării la alegerile pentru

membri din România în Parlamentul

European din 25 noiembrie 2007, la birourile

electorale județene, respectiv de sector 

al municipiului București, pentru a depune

documentele electorale prevăzute de lege 

Publicată în M. Of. nr. 787 din 20 noiembrie 2007

În baza art. 21

1

alin. (9) și a art. 23 alin. (2) din Legea nr. 33/2007

privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 88 alin. (1)

din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a

Senatului*, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 23 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, 

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. – Documentele electorale prevăzute la art. 21

1

alin (9)

teza întâi din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea

alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările

ulterioare, vor fi înaintate biroului electoral județean, respectiv de sector

al municipiului București, în condițiile prevăzute la art. 88 alin. (1) din

Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a

Senatului*, cu modificările și completările ulterioare. 

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Gheorghe Florea
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HOTĂRÂREA nr. 27

din 13 noiembrie 2007

privind posibilitatea punerii la dispoziția

delegaților partidelor politice participante 

la alegerile pentru membri din România 

în Parlamentul European din data 

de 25 noiembrie 2007, care nu au

reprezentanți în biroul electoral al secției 

de votare, a unei copii certificate de pe

procesul-verbal de centralizare 

a rezultatelor votării

Publicată în M. Of. nr. 787 din 20 noiembrie 2007

În baza art. 21

1

alin. (7) și a art. 23

2

alin. (2) din Legea nr. 33/2007

privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 23 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, 

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. – Delegaților partidelor politice participante la alegerile

pentru Parlamentul European care nu au reprezentanți în biroul electoral

al secției de votare și care au fost mandatați în acest sens conform

prevederilor art. 23

2

alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea

și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările

și completările ulterioare, li se eliberează, la cerere, o copie certificată de

pe procesul-verbal de centralizare a rezultatelor votării; cererea trebuie

formulată înainte de întocmirea procesului-verbal.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Gheorghe Florea
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HOTĂRÂREA nr. 31

din 16 noiembrie 2007

privind operațiunile ce se vor realiza pentru

centralizarea datelor referitoare la alegerile 

membrilor din România în Parlamentul

European din 25 noiembrie 2007

Publicată în M. Of. nr. 792 din 21 noiembrie 2007

În temeiul art. 23 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea

și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările

și completările ulterioare, 

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – (1) Activitatea de verificare și centralizare automată a

proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de

votare și de prezentare a rezultatelor alegerilor membrilor din România

în Parlamentul European din data de 25 noiembrie 2007 se desfășoară

la nivelul județelor, în cadrul stațiilor de prelucrare de pe lângă birourile

electorale județene, respectiv birourile electorale ale sectoarelor

municipiului București.

(2) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor

de votare organizate în străinătate se vor prelucra în stația de

prelucrare de pe lângă Biroul Electoral al Municipiului București.

Art. 2. – (1) Institutul Național de Statistică asigură, în conformitate

cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 127/2007 privind

stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor

membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007,

dotarea stațiilor de prelucrare cu echipamente, tehnică de calcul,

aplicații informatice, precum și cu personal de specialitate necesar

operațiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatului alegerilor.

(2) Sistemul de comunicații date și voce între stațiile de prelucrare

organizate pe lângă birourile electorale județene, Biroul Electoral al

Municipiului București, respectiv birourile electorale ale sectoarelor

municipiului București, și pe lângă Biroul Electoral Central este asigurat

de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Art. 3. – (1) Întreaga activitate a stațiilor de prelucrare se desfășoară

sub directa coordonare a președinților birourilor electorale județene, al
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municipiului București, ale sectoarelor municipiului București și,

respectiv, a președintelui Biroului Electoral Central.

(2) Responsabilitatea organizării activității de verificare și

centralizare a proceselor-verbale în cadrul stației de prelucrare revine

directorului direcției teritoriale de statistică.

(3) Accesul în incinta stațiilor de prelucrare este permis numai cu

acordul președinților birourilor electorale în cauză.

(4) La nivelul fiecărei stații de prelucrare, reprezentanții Institutului

Național de Statistică vor organiza un sistem unitar de înregistrare a

intrărilor și ieșirilor de documente în cadrul desfășurării operațiunilor

tehnice de constatare a rezultatului alegerilor membrilor din România

în Parlamentul European.

Art. 4. – (1) Biroul Electoral Central stabilește următorul program

de monitorizare și de informare a opiniei publice și a reprezentanților

mass-media asupra prezenței la vot în data de 25 noiembrie 2007:

Hotărârea nr. 31/2007
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Ore

Ora de referință a datelor 10,00 13,00 16,00 19,00 21,00

Ora până la care secțiile de votare cuprinse în

eșantion vor transmite informații la birourile

electorale județene, respectiv la Biroul Electoral al

Municipiului București

11,00 14,00 17,00 20,00 22,00

Ora la care informațiile vor fi disponibile și date

publicității

11,30 14,30 17,30 20,30 22,30

(2) Informațiile sunt obținute dintr-un eșantion de secții de votare

reprezentativ atât la nivel național, cât și județean.

(3) Birourile electorale județene vor asigura, împreună cu

reprezentanții autorităților publice locale, dotarea secțiilor cuprinse în

eșantion cu mijloace de transmitere a informațiilor în ziua desfășurării

alegerilor membrilor din România în Parlamentul European.

(4) Birourile electorale ale secțiilor de votare cuprinse în eșantion au

obligația să transmită informații privind prezența populației la urne,

conform calendarului de termene menționat la alin. (1).

Art. 5. – Pentru consemnarea corectă și în concordanță cu

prevederile legale a stabilirii rezultatului alegerilor europarlamentare

din data de 25 noiembrie 2007, Biroul Electoral Central aprobă,

conform atribuțiilor prevăzute în Legea nr. 33/2007 privind alegerea

membrilor din România în Parlamentul European, cu modificările și

completările ulterioare, următoarea procedură de verificare a



proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de

votare:

a) Birourile electorale ale secțiilor de votare vor constitui, în termen

de 24 de ore de la terminarea votării:

1. un dosar care va cuprinde:

– procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele numărării

voturilor și o copie a procesului-verbal certificată de președintele

biroului secției de votare;

– contestațiile privitoare la operațiunile electorale din cadrul secției

de votare;

– buletinele de vot nule;

– buletinele de vot contestate;

2. un dosar sigilat și ștampilat cuprinzând:

– listele electorale suplimentare completate în cadrul secției de

votare;

– declarațiile pe propria răspundere ale alegătorilor care au votat pe

listele electorale suplimentare.

Cele două dosare se predau biroului electoral județean sau

birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București de către

președintele biroului electoral al secției de votare, pe bază de proces-

verbal. Președintele va fi însoțit de cel puțin 2 membri ai biroului

electoral, stabiliți prin tragere la sorți, și de pază militară.

b) Datele înscrise în procesele-verbale vor fi verificate de către

membrii biroului electoral județean sau, după caz, de către membrii

birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, în prezența

reprezentanților biroului electoral al secției de votare, pe baza

documentelor cuprinse în dosarul constituit conform lit. a) pct. 1.

c) Reprezentanții Institutului Național de Statistică asigură, la

cererea membrilor birourilor electorale județene, Biroului Electoral al

Municipiului București, respectiv ai birourilor electorale de sector,

asistența tehnică pentru verificarea proceselor-verbale.

Art. 6. – (1) În ziua desfășurării alegerilor europarlamentare este

interzisă efectuarea de modificări pe copiile de pe listele electorale

permanente.

(2) În secțiile de votare unde se votează numai pe baza listelor

suplimentare, valoarea indicatorului prevăzut la art. 21

1

alin. (1) pct.

(iv) din Legea nr. 33/2007, cu modificările și completările ulterioare, va

fi egală cu zero.

Art. 7. – (1) Procesul-verbal este corect completat dacă sunt

respectate cheile de verificare logică și aritmetică înscrise pe formular.
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(2) Cauzele care au determinat diferențe semnificative între

numărul de alegători prezenți la urne și numărul voturilor găsite în urne

vor fi menționate conform art. 21

1

alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu

modificările și completările ulterioare.

(3) Dacă se constată neconcordanțe între datele conținute de

procesele-verbale primite de la secțiile de votare, biroul electoral

județean solicită președintelui biroului electoral al secției de votare

respective și membrilor acestuia, care l-au însoțit, să verifice datele

înscrise în procesele-verbale cu documentele existente în dosarul

întocmit conform prevederilor art. 5 lit. a) pct. 1 și să facă corecturile ce

rezultă din verificările efectuate, pe care să le ateste sub semnătură și

să aplice ștampila de control a secției de votare.

(4) Toate datele înscrise în procesele-verbale se vor trece

obligatoriu cu pastă de culoare neagră sau albastră.

Art. 8. – (1) Procesele-verbale validate vor fi înaintate reprezen -

tanților Institutului Național de Statistică, sub semnătură, de către

președintele ori un membru al birourilor electorale județene, al

municipiului București sau ale sectoarelor municipiului București,

desemnat de acesta, în vederea prelucrării electronice.

(2) Copia certificată a procesului-verbal primit de la secția de votare,

validată de către membrii biroului electoral județean, va rămâne în

stația de prelucrare până la terminarea operațiunilor de constatare a

rezultatului alegerilor europarlamentare la nivel național, iar ulterior va

fi arhivată, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr.

16/1995, cu modificările și completările ulterioare, de către Institutul

Național de Statistică.

(3) O copie de pe procesul-verbal al secției de votare validată de

biroul electoral județean, al municipiului București sau al sectoarelor

municipiului București poate fi pusă la dispoziția observatorilor

acreditați, precum și a membrilor biroului electoral județean, de către

președintele biroului electoral județean, la cerere.

Art. 9. – (1) Biroul Electoral Central aprobă ca pe parcursul primirii,

verificării și centralizării proceselor-verbale întocmite de birourile

electorale ale secțiilor de votare să fie date publicității de către birourile

electorale județene, al municipiului București sau ale sectoarelor

municipiului București informații parțiale rezultate din procesele-verbale

validate și centralizate până la ora de referință.

(2) Structura informațiilor parțiale date publicității va urmări întocmai

formatul procesului-verbal întocmit de biroul electoral al secției de

votare.

Hotărârea nr. 31/2007
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(3) Biroul Electoral al Municipiului București va include în

informațiile parțiale și rezultatele obținute de la secțiile de votare

organizate în străinătate.

(4) Birourile electorale județene, al municipiului București sau ale

sectoarelor municipiului București vor furniza rezultate parțiale, începând

cu ora 9,00 din data de 26 noiembrie, conform următorului grafic:
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Ore

Ora de referință a datelor 7,00 9,00 15,00 18,00 21,00

Ora la care informațiile vor fi disponibile și

date publicității

9,00 11,00 17,00 20,00 23,00

(5) Informații privind desfășurarea activităților în stațiile de

prelucrare, participarea populației la vot, precum și cele legate de

rezultatele alegerilor europarlamentare se vor comunica de către

președinții sau, după caz, de purtătorii de cuvânt ai birourilor electorale.

Art. 10. – (1) După predarea și verificarea proceselor-verbale, președintele

secției de votare va preda pe bază de proces-verbal buletinele de vot

folosite, cele neîntrebuințate și cele anulate, ștampilele de la secția de

votare, copiile de pe listele electorale permanente și listele electorale

speciale, folosite în secția de votare, președinților birourilor electorale

județene ori ale sectoarelor municipiului București sau, după caz,

persoanelor desemnate de către aceștia. Aceștia vor preda centralizat,

cu sprijinul instituției prefectului, materialele preluate de la secțiile de

votare la judecătoria teritorială competentă, pe bază de proces-verbal.

(2) În cazul secțiilor de votare din străinătate, buletinele de vot,

ștampilele și celelalte materiale necesare votării se predau misiunii

diplomatice din țara respectivă, care le va transmite Judecătoriei

Sectorului 1 București.

(3) În cazul secțiilor de votare organizate în unitățile militare ale

Ministerului Apărării – teatre de operații –, buletinele de vot, ștampilele

și celelalte materiale necesare votării se predau comandantului unității,

care le va transmite Judecătoriei Sectorului 1 București.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Gheorghe Florea



Alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale 

1 iunie 2008





HOTĂRÂREA nr. 1

din 25 martie 2008

privind funcţionarea Biroului Electoral

Central pentru organizarea alegerilor

autorităţilor administraţiei publice locale 2008

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 67/2004 pentru

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 37 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Biroul Electoral Central lucrează legal în prezenţa

majorităţii membrilor care îl compun.

Art. 2. – (1) �edinţele Biroului Electoral Central sunt conduse de

preşedinte sau de locţiitorul acestuia.

(2) În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt

îndeplinite de locţiitorul său.

Art. 3. – (1) Convocarea membrilor Biroului Electoral Central în

şedinţă se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puţin

6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată, din

dispoziţia preşedintelui, prin intermediul aparatului tehnic.

(2) În convocare se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a

şedinţei, se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discuţie

şi se face dovada convocării.

Art. 4. – Preşedintele Biroului Electoral Central stabileşte care dintre

problemele cu care a fost sesizat acesta este de natură a fi supusă

dezbaterii biroului şi rezolvată prin hotărâre.

Art. 5. – (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către

preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2) Membrii biroului pot face propuneri pentru completarea ordinii de

zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
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(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării

biroului. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le

supună dezbaterii.

Art. 6. – (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului în ordinea în

care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe

ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului, la

propunerea preşedintelui, locţiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 7. – (1) Membrii biroului pot participa la dezbateri în ordinea

înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către

preşedinte.

(2) În luările de cuvânt în cadrul Biroului Electoral Central, membrii

acestuia se limitează strict la problema pusă în discuţie.

Art. 8. – Preşedintele poate retrage cuvântul acordat, în situaţia în

care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în

cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.

Art. 9. – Prezenţa la şedinţe a membrilor biroului este obligatorie. În

cazuri justificate, preşedintele Biroului Electoral Central poate aproba

ca unii membri ai acestuia să lipsească de la şedinţă.

Art. 10. – Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi

alianţelor electorale în Biroul Electoral Central nu pot primi şi nu pot

exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.

Art. 11. – (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt stabilite prin lege,

Biroul Electoral Central adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor

prezenţi. Votul se exprimă deschis şi poate fi numai „pentru” sau

„împotrivă”.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.

(3) Hotărârile Biroului Electoral Central se semnează de preşedinte,

de locţiitorul acestuia şi de membri.

(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea

hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile alin. (1).

(5) Hotărârile Biroului Electoral Central se aduc la cunoştinţă

publică, după caz, prin afişare la sediul acestuia, pe site-ul propriu, prin

comunicare sau prin alte mijloace.

(6) Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretări

unor prevederi legale se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

Art. 12. – Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru

toate birourile electorale din ţară, precum şi pentru toate organismele
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cu atribuţii în materie electorală, de la data aducerii lor la cunoştinţa

publică.

Art. 13. – Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi

alianţelor electorale în Biroul Electoral Central pot fi înlocuiţi la cererea

partidului care i-a propus, în condiţiile art. 41 alin. (2) din Legea nr.

67/2004. Biroul Electoral Central ia act de înlocuirea reprezentantului.

Art. 14. – La propunerea Biroului Electoral Central, preşedintele

poate desemna unul sau mai mulţi membri pentru întocmirea unor

puncte de vedere asupra problemelor în discuţie.

Art. 15. – (1) Programul de lucru cu publicul al Biroului Electoral

Central este în fiecare zi din perioada electorală între orele 10,00 şi

18,00, cu excepţia zilelor în care se împlineşte un termen la respectivul

birou, când este între orele 10,00 şi 24,00.

(2) În ziua votării, biroul asigură permanenţa.

Art. 16. – Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea după

publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului

alegerilor, potrivit prevederilor legale.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Ioana Surdescu

HOTĂRÂREA nr. 2

din 25 martie 2008

privind întocmirea documentelor 

care însoțesc lista de candidați

Publicată în M. Of. nr. 258 din 2 aprilie 2008

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 67/2004 pentru

alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, fiind sesizat de PNG-CD cu

privire la unele probleme legate de documentele care trebuie să

însoțească lista de candidați, și anume dacă documentele vor fi scrise

olograf și pentru care documente se pot folosi formulare tipizate și în

câte exemplare se depun aceste documente,

Hotărârile nr. 1–2/2008
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Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – Documentele care trebuie să însoțească listele de candidați

sunt următoarele:

– declarația de acceptare a candidaturii [conform art. 45 alin. (5)

din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare];

– în cazul candidaților cetățeni ai Uniunii Europene, documentele

prevăzute de art. 53

1

alin. (3) și (4) din Legea nr. 67/2004, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

– declarație prin care se arată dacă au avut sau nu calitatea de

lucrător al securității sau de colaborator al securității; sunt exceptați de

la această obligație candidații care la data de 22 decembrie 1989 nu

împliniseră vârsta de 16 ani [potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și

deconspirarea Securității];

– declarație de avere și de interese, conform art. 40 din Legea nr.

144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. – (1) Documentele enumerate la art. 1 vor fi întocmite după

cum urmează:

– declarația de acceptare a candidaturii va fi întocmită conform

modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr.

268/2008, publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 200

din 14 martie 2008, datată și semnată de candidat [conform art. 45

alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și

completările ulterioare];

– declarația dată în temeiul art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 24/2008 va fi întocmită conform modelului prevăzut

în anexa la acest act normativ;

– declarațiile date în temeiul art. 40 din Legea nr. 144/2007, cu

modificările și completările ulterioare, se întocmesc în scris, pe propria

răspundere, conform formularului prevăzut de anexa la Legea nr.

115/1996, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Legea impune datarea și semnarea olografă.

Art. 3. – Toate documentele vor fi depuse în 4 exemplare originale.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu
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HOTĂRÂREA nr. 3

din 25 martie 2008

privind unele precizări referitoare la cerințele

listelor de candidați ale organizațiilor

cetățenilor români aparținând 

minorităților naționale

Publicată în M. Of. nr. 258 din 2 aprilie 2008

În temeiul art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, fiind sesizat de FDGR cu următoarele întrebări:

– pe listele FDGR de candidați pot fi trecute persoane care nu sunt

membri FDGR, dacă persoanele respective nu sunt membri ai vreunui

partid politic?

– pe listele FDGR de candidați pot fi trecute persoane care nu sunt

membri FDGR, dar sunt membri ai unui partid politic?

– pe listele FDGR de candidați pot fi trecute persoane care sunt

membri FDGR, dar sunt în același timp și membri ai unui partid politic?

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – Pe listele organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților

naționale prevăzute de art. 7 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările

ulterioare, pot fi trecute numai persoanele membre ale acelei organizații.

Art. 2. – Membrii organizațiilor cetățenilor români aparținând

minorităților naționale care înscriu candidați în alegeri pot face parte și

dintr-un partid politic, având dreptul de a candida în condițiile legii [art. 8

alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu completările

ulterioare, Decizia Curții Constituționale nr. 35 din 2 aprilie 1996,  publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996].

Art. 3. – În cazul în care un membru al organizației în discuție are

și calitatea de membru al unui partid politic, acesta poate candida

numai pe lista uneia dintre cele două entități. În caz contrar,

candidatura este nulă de drept, conform art. 6 alin. (8) din Legea nr.

67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu
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HOTĂRÂREA nr. 10

din 8 aprilie 2008

privind procedura de acreditare la alegerile

autorităţilor administraţiei publice locale 

din data de 1 iunie 2008

Văzând dispoziţiile art. 25 alin. (3), art. 37 alin. (2), art. 120 alin. (3) şi 

art. 127-129 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor admi -

nistraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare,

în temeiul art. 37 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. – Acreditarea pentru alegerea autorităţilor administraţiei

publice locale din data de 1 iunie 2008, la Biroul Electoral Central, la

birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului

Bucureşti, precum şi la birourile electorale ale secţiilor de votare din

ţară se efectuează de către Biroul Electoral Central, respectiv Biroul

Electoral Judeţean sau după caz Biroul Electoral al municipiului

Bucureşti, la cerere, formulată în scris cu cel puţin două zile înainte de

data alegerilor.

Art. 2. – (1) Documentul de acreditare a delegaţilor din partea presei

scrise şi audiovizuale străine, precum şi a observatorilor străini se

eliberează de către Biroul Electoral Central la propunerea Ministerului

Afacerilor Externe. Acreditarea emisă de Biroul Electoral Central este

valabilă la orice birou electoral constituit pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale.

(2) Documentul de acreditare a delegaţilor din partea mijloacelor

de comunicare în masă din România şi cele ale observatorilor interni

ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca principal obiect de

activitate apărarea drepturilor omului, înfiinţate legal cu cel puţin 6 luni

înainte de începerea campaniei electorale, se emit de fiecare Birou

Electoral Judeţean, şi sunt valabile la birourile electorale din respectivul

judeţ. Acreditările emise de Biroul Electoral al municipiului Bucureşti

pentru aceste categorii de delegaţi, respectiv observatori, sunt valabile

la birourile electorale de pe raza municipiului Bucureşti.
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Art. 3. – Modelul cererilor de acreditare şi modelele documentelor

de acreditare sunt prevăzute în anexele 1-5 la prezenta hotărâre.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

Anexa nr. 1

Către

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE JUDEŢEANĂ_______

Domnului/Doamnei Preşedinte

CERERE

de acreditare a observatorilor interni ai _________________________***

la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008

Subsemnatul ___________________ * , _______________________ **

al 

_________________ *** în calitate de reprezentant legal al acestei organizaţii

neguvernamentale ce are ca principal obiect de activitate apărarea drepturilor

omului, solicit acreditarea, ca observatori interni la alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008, persoanelor ale căror

prenume, nume, serie şi număr de act de identitate sunt cuprinse în tabelul anexat.

Anexez declaraţiile pe propria răspundere a tuturor persoanelor pentru care

solicit acreditarea, conform căreia au drept de vot şi nu sunt membri ai vreunui

partid politic din România.

Depun anexat un exemplar (în copie) din statutul organizaţiei

neguvernamentale pe care o reprezint, precum şi o copie de pe hotărârea

judecătorească de înfiinţare a organizaţiei, din care rezultă că organizaţia este

înfiinţată anterior datei de 2 noiembrie 2007.

****                                                                       *****

Hotărârea nr. 10/2008
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* se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al organizaţiei neguvernamentale

** se înscrie calitatea pe care o are în această organizaţie (preşedinte, director, director executiv etc.)

*** se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale

**** se înscrie data

***** se semnează şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale



Anexa nr. 2

Către

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE JUDEŢEANĂ__________

Domnului/Doamnei Preşedinte

CERERE

de acreditare a delegaţilor _________________________*** la alegerea

autorităţilor administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008

Subsemnatul ____________________ * , ____________________ ** al 

_________________ *** în calitate de reprezentant al acestei instituţii

mass-media, solicit acreditarea, ca delegaţi ai ___________________ *** la

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008,

persoanelor ale căror prenume, nume, respectiv calitate în instituţia noastră

sunt cuprinse în tabelul anexat.

****                                                                                     *****

* se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al organizaţiei neguvernamentale

** se înscrie calitatea pe care o are în această organizaţie (preşedinte, director, director executiv etc.)

*** se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale

**** se înscrie data

***** se semnează şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale
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Anexa nr. 3

Hotărârea nr. 10/2008

107

BIROUL ELECTORAL CE�TRAL

PE�TRU ALEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMI�ISTRAŢIEI

PUBLICE LOCALE 2008

Str. Ion Câmpineanu nr. 28 (Sala Palatului), Sector 1 Bucureşti

Tel: 021 318 86 30; 021 318 86 41; 021 318 86 46

Fax: 021 318 86 42; 021 318 86 35; 021 318 86 36; 021 318 86 37; 021 318 86 38

ACREDITARE

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. ____/________ formulată de

Ministerul Afacerilor Externe,

în temeiul prevederilor Legii nr. 67/2004, art. 37 alin. (2), Biroul Electoral

Central acreditează ca _________________ * ai _______________ ** la

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008 pe

dna./dl.:

1. __________________*** 2. ______________________***

3. …

4. …

…

PREŞEDI�TE,

Judecător IOA�A SURDESCU

�otă:

Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) permite accesul titularului în

localul secţiei de votare, începând cu ora 6.00 a zilei votării, iar la Biroul Electoral

Central, la birourile electorale de circumscripţie judeţene, la Biroul Electoral de

Circumscripţie al Municipiului Bucureşti şi birourile electorale de circumscripţie

ale sectoarelor municipiului Bucureşti în spaţiile special stabilite în acest sens.

Acreditarea permite titularului să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la

numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale. Acreditarea este valabilă

* se înscrie, după caz, „delegaţi” (în cazul mass-mediei române) sau „observatori interni” 

** se înscrie numele instituţiei mass-media, al organizaţiei, al instituţiei mass-media străine sau al

instituţiei străine care trimite observatorul

*** se înscriu numele și prenumele observatorului extern din partea organismelor şi instituţiilor

europene şi internaţionale, respectiv ale delegatului din partea mass-mediei străine



numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanelor acreditate

le este interzis a interveni în orice mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor,

având doar dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă sau încercarea de

a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de

acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către

biroul electoral al secţiei de votare care a constatat abaterea, iar în ziua votării

îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

Anexa nr. 4
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BIROUL ELECTORAL 

DE CIRCUMSCRIPŢIE JUDEŢEA�Ă ____________

ACREDITARE

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. __/____ formulată de ______ *,

în temeiul prevederilor art. 25 alin. (3) și ale art. 127 din Legea nr. 67/2004,

Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană acreditează ca ________ **

ai __________________ *** la alegerea autorităţilor administraţiei

publice locale din data de 1 iunie 2008 pe dna./dl.:

1. __________________**** ______________________*****

2. __________________**** ______________________*****

3. …

4. …

…

PREŞEDI�TE,

_______________________

* se înscrie numele instituţiei mass-media române, respectiv al organizaţiei neguver namen tale care

are ca obiect principal de activitate apărarea drepturilor omului, care a formulat cererea

** se înscrie, după caz, „delegaţi” (în cazul mass-mediei române) sau „observatori interni” (în cazul

organizaţiilor neguvernamentale care au ca principal obiect de activitate apărarea drepturilor omului)

*** se înscrie numele instituţiei mass-media române sau al organizaţiei neguvernamentale

**** se înscriu numele și prenumele delegatului mass-mediei române sau ale observatorului intern

din partea organizaţiei neguvernamentale

***** se înscrie, în cazul instituţiilor mass-media române, calitatea persoanei în cauză în respectiva

instituţie (reporter, cameraman, sunetist, corespondent etc.), iar în cazul organizaţiei neguvernamentale seria

şi numărul actului de identitate



�otă:

Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) permite accesul

titularului în localul secţiei de votare, începând cu ora 6.00 a zilei votării, iar

la Biroul Electoral Central, la birourile electorale de circumscripţie judeţene,

la Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti şi birourile

electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti în spaţiile

special stabilite în acest sens.

Acreditarea permite titularului să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv

la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale. Acreditarea este

valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanelor

acreditate le este interzis a interveni în orice mod în organizarea şi desfăşurarea

alegerilor, având doar dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral al

secţiei de votare în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de

propagandă sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi

încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor

legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral al secţiei de votare care

a constatat abaterea, iar în ziua votării îndepărtarea imediată a persoanei

respective din secţia de votare.

Hotărârea nr. 10/2008
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Anexa nr. 5
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BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE

AL MU�ICIPIULUI BUCUREŞTI

ACREDITARE

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. __/___ formulată de _______ *,

în temeiul prevederilor art. 25 alin. (3) și ale art. 127 din Legea nr. 67/2004,

Biroul Electoral al municipiului Bucureşti acreditează ca __________ **

ai __________________ *** la alegerea autorităţilor administraţiei publice

locale din data de 1 iunie 2008 pe dna./dl.:

1. __________________**** ______________________*****

2. __________________**** ______________________*****

3. …

4. …

….

PREŞEDI�TE,

_______________________

�otă:

Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) permite accesul

titularului în localul secţiei de votare, începând cu ora 6.00 a zilei votării, iar

la Biroul Electoral Central, la birourile electorale de circumscripţie judeţene,

la Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti şi birourile

* se înscrie numele instituţiei mass-media române, respectiv al organizaţiei neguver na mentale care

are ca obiect principal de activitate apărarea drepturilor omului, care a formulat cererea

** se înscrie, după caz, „delegaţi” (în cazul mass-mediei române) sau „observatori interni” (în cazul

organizaţiilor neguvernamentale care au ca principal obiect de activitate apărarea drepturilor omului)

*** se înscrie numele instituţiei mass-media române sau al organizaţiei neguvernamentale

**** se înscriu numele și prenumele delegatului mass-mediei române sau ale observatorului intern din

partea organizaţiei neguvernamentale

***** se înscrie, în cazul instituţiilor mass-media române, calitatea persoanei în cauză în respectiva

instituţie (reporter, cameraman, sunetist, corespondent etc.), iar în cazul organizaţiei neguvernamentale seria

şi numărul actului de identitate



electorale de circumscripţie ale sectoarelor municipiului Bucureşti în spaţiile

special stabilite în acest sens.

Acreditarea permite titularului să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv

la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale. Acreditarea este

valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanelor

acreditate le este interzis a interveni în orice mod în organizarea şi desfăşurarea

alegerilor, având doar dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral al

secţiei de votare în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de

propagandă sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi

încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor

legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral al secţiei de votare care

a constatat abaterea, iar în ziua votării îndepărtarea imediată a persoanei

respective din secţia de votare.

HOTĂRÂREA nr. 20

din 8 aprilie 2008

privind interpretarea unitară a unor prevederi

din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale

Publicată în M. Of. nr. 296 din 16 aprilie 2008

În temeiul art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, fiind sesizat de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană

Iași nr. 24 în legătură cu:

– modalitatea în care declarația pe propria răspundere va deveni

publică, pentru a se respecta dispozițiile art. 5 alin. (1) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar

și deconspirarea Securității;

– procedura concretă și termenul la care declarațiile publice vor fi

înaintate președintelui consiliului județean sau primarului;

– existența sau nu a obligației președintelui consiliului județean de

a depune declarația publică pe propria răspundere conform Ordonanței

Hotărârile nr. 10 și nr. 20/2008
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de urgență a Guvernului nr. 24/2008, precum și declarația de avere și

de interese conform Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea

și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – (1) Declarația pe propria răspundere dată în baza

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la

propriul dosar și deconspirarea Securității de persoanele care

candidează pentru una dintre demnitățile sau funcțiile publice

prevăzute de art. 3 lit. g) este publică din momentul depunerii

candidaturii la birourile electorale de circumscripție.

(2) Birourile electorale de circumscripție au obligația de a asigura

dreptul de acces la conținutul declarației prevăzute la alin. (1)

persoanelor care formulează cerere în acest sens, conform Legii nr.

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 2. – (1) Ca autoritate la care se depun aceste declarații, birourile

electorale de circumscripție sunt obligate să trimită la Consiliul Național

pentru Studierea Arhivelor Securității lista persoanelor care îndeplinesc

funcțiile prevăzute de art. 3 lit. g) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 24/2008, însoțite de declarațiile pe propria răspundere,

în termen de 30 de zile de la data alegerii în funcție.

(2) Aceste documente se comunică printr-o adresă de înaintare

emisă de birourile electorale de circumscripție.

Art. 3. – (1) Persoanele care candidează pentru funcția de

președinte al consiliului județean au obligația de a depune declarația

pe propria răspundere, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători

ai securității sau de colaboratori ai acesteia, întrucât, potrivit art. 100

1

din

Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fac parte

din consiliul județean, fiindu-le aplicabile prevederile art. 3 lit. g) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008.

(2) Persoanele care candidează pentru funcția de președinte al

consiliului județean au obligația de a depune declarația de avere și de

interese în condițiile Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea

și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și

completările ulterioare.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009
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HOTĂRÂREA nr. 28

din 14 aprilie 2008

privind interpretarea unitară a unor prevederi

din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale

Publicată în M. Of. nr. 305 din 18 aprilie 2008

În temeiul art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, fiind sesizat de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană

Arad în legătură cu:

– modalitatea de completare a birourilor electorale ale secțiilor de

votare cu reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice și/sau

electorale;

– modalitatea de comunicare a respingerii candidaturii;

– aplicarea art. 52 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu

modificările și completările ulterioare; necesitatea comunicării către

birourile electorale a hotărârilor definitive și irevocabile pronunțate de

instanțe;

– consecințele nerespectării dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Legea

nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de

către alianțele electorale,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu

reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice și/sau electorale se

face conform primei teze a art. 24 alin. (14) din Legea nr. 67/2004,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, adică prin

raportare exclusivă la listele de candidați depuse pentru circumscripția

locală (municipală, orășenească sau comunală) respectivă.

Art. 2. – Hotărârea de respingere a candidaturii se afișează la sediul

biroului electoral de circumscripție, iar neîndeplinirea condițiilor legale

pentru un candidat nu este de natură să afecteze valabilitatea celorlalte

candidaturi cuprinse în listă. Lista va fi considerată incompletă în

sensul celor prevăzute de Legea nr. 67/2004, republicată, cu

modificările și completările ulterioare. 
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Art. 3. – În vederea bunei organizări a alegerilor și a respectării

calendarului electoral prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 265/2008,

cu modificările ulterioare, instanțele judecătorești competente să

soluționeze contestațiile formulate împotriva hotărârilor de acceptare

sau de respingere a unei candidaturi de către biroul electoral de

circumscripție vor comunica de îndată, după expirarea termenelor

imperative prevăzute la art. 52 alin. (5) și (6) din Legea nr. 67/2004,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea

definitivă și irevocabilă biroului electoral de circumscripție care a

pronunțat hotărârea atacată, în vederea definitivării candidaturilor.

Art. 4. – Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr.

67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu

privire la înregistrarea candidaturilor la biroul electoral de circumscripție

județeană sau a municipiului București, fiind o condiție obligatorie

prevăzută de lege, atrage respingerea candidaturii. De asemenea,

birourile electorale de circumscripție județeană vor lua măsuri pentru

comunicarea înregistrării alianțelor electorale birourilor electorale

(comunale, orășenești, municipale) pentru circumscripțiile cărora s-au

constituit.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

HOTĂRÂREA nr. 29

din 14 aprilie 2008

privind interpretarea unitară a unor prevederi

referitoare la depunerea candidaturilor 

Publicată în M. Of. nr. 305 din 18 aprilie 2008

Potrivit art. 40 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea,

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu

modificările ulterioare, persoanele care candidează pentru funcțiile de

primar, consilier local, președinte al consiliului județean, consilier

județean sunt obligate să își declare averea și interesele. 

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009
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Această obligație este instituită de lege în considerarea calității de

candidat la una dintre funcțiile menționate. În consecință, mențiunea

„având funcția de�” din formularele de declarații de avere și de

interese poate fi interpretată atât în sensul precizării calității de

candidat la una dintre funcțiile de primar, consilier local, președinte al

consiliului județean, consilier județean, cât și în sensul indicării funcției

deținute de persoana în cauză la data întocmirii declarației (dacă este

cazul). 

Pentru aceste considerente, completarea declarațiilor de avere și

de interese în una dintre cele două variante expuse răspunde scopului

urmărit de legiuitor.

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, fiind sesizat de PNG-CD cu

privire la modalitatea de completare a rubricii „având funcția de�” din

formularele de declarații de avere și de interese, care însoțesc

candidaturile la funcțiile de primar, consilier local, președinte al

consiliului județean, consilier județean, depuse în condițiile art. 45 din

Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,

Biroul Electoral Central  h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. – Completarea rubricii „având funcția de�” din

formularele de declarații de avere și de interese, care însoțesc

candidaturile la funcțiile de primar, consilier local, președinte al

consiliului județean, consilier județean, depuse în condițiile art. 45 din

Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, reprezintă o condiție de formă, care nu afectează

valabilitatea candidaturii. Persoanele în cauză pot menționa fie

calitatea de candidat la una dintre funcțiile de primar, consilier local,

președinte al consiliului județean, consilier județean, fie funcția deținută

la data întocmirii declarației.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

Hotărârea nr. 29/2008
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HOTĂRÂREA nr. 31

din 16 aprilie 2008

privind interpretarea art. 52 alin. (1) din Legea

nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale

Publicată în M. Of. nr. 313 din 22 aprilie 2008

În temeiul art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, fiind sesizat de domnul Aurelian Duică, candidat la funcția

de primar al comunei Greci, județul Mehedinți, din partea Partidului

România Mare, în legătură cu interpretarea art. 52 alin. (1) din Legea

nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Momentul de la care curge termenul de 48 de ore prevăzut

de art. 52 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, este ora 0,00 a zilei următoare celei în care a avut loc

afișarea.

Art. 2. – Birourile electorale de circumscripție vor întocmi proces-

verbal de afișare a candidaturilor din cuprinsul căruia să rezulte data

și ora afișării candidaturii. 

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu
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HOTĂRÂREA nr. 36

din 21 aprilie 2008

privind interpretarea art. 6 alin. (5) și (6) 

din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale

Publicată în M. Of. nr. 331 din 25 aprilie 2008

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, fiind sesizat de domnul

deputat Vlad Hogea, reprezentantul Partidului Conservator în Biroul

Electoral Central, în legătură cu interpretarea art. 6 alin. (5) și (6) din

Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – În sensul prevederilor art. 6 alin. (5) și (6) din Legea nr.

67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează

„consiliul de sector” cu „consiliul local”, „Consiliul General al

Municipiului București” cu „consiliul județean”, funcția de „primar de

sector” cu funcția de „primar al unei unități administrativ-teritoriale” și

funcția de „primar general al municipiului București” cu funcția de

„președinte al consiliului județean”.

Art. 2. – Interpretarea dată la art. 1 din prezenta hotărâre în legătură

cu asimilarea termenilor mai sus menționați privește întregul cuprins al

Legii nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu
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HOTĂRÂREA nr. 37

din 21 aprilie 2008

privind data la care expiră termenele prevăzute

în Programul calendaristic pentru realizarea

activităților referitoare la organizarea și

desfășurarea alegerilor pentru autoritățile

administrației publice locale din anul 2008,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 265/2008,

Publicată în M. Of. nr. 331 din 25 aprilie 2008

Având în vedere prevederile Programului calendaristic pentru

realizarea activităților referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor

pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 265/2008, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (4) și (5) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – Termenele pentru realizarea activităților referitoare la

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației

publice locale din anul 2008 sunt cele prevăzute în programul calendaristic

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 265/2008, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 12 martie 2008, cu modificările

ulterioare, și se consideră împlinite la datele menționate în acest calendar.

Art. 2. – Prezenta hotărâre este obligatorie pentru toate autoritățile,

instituțiile publice, birourile electorale, precum și pentru toate

organismele cu atribuții în materie electorală.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu
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HOTĂRÂREA nr. 38

din 21 aprilie 2008

privind interpretarea prevederilor art. 109 

alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale

Publicată în M. Of. nr. 331 din 25 aprilie 2008

Având în vedere prevederile art. 109 alin. (1) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (4) și (5) din Legea nr. 67/2004,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Articol unic. – Prin bunuri, în sensul art. 109 alin. (1) din Legea nr.

67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înțelege acele

obiecte care au o valoare economică semnificativă, precum și mărfuri

de utilitate alimentară (alimente, băuturi alcoolice sau nealcoolice,

produse din tutun) sau nealimentară. Nu se încadrează în această

categorie materialele de propagandă electorală, precum: afișe, pliante,

cărți poștale, ilustrate, brichete, chibrituri, calendare, căni, găleți, caiete,

pixuri, șepci, tricouri, eșarfe, fulare și alte obiecte asemănătoare,

inscripționate cu însemnele partidului politic, alianței politice, alianței

electorale sau organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale

care participă la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale,

ori cele conținând sau reprezentând însemne ori fotografii ale

candidaților și a căror valoare este mai mult simbolică (insigne,

ecusoane, fanioane, stegulețe și alte obiecte asemănătoare).

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu
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HOTĂRÂREA nr. 43

din 30 aprilie 2008

privind interpretarea prevederilor art. 55 

alin. (8) lit. a) și b) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației

publice locale

Publicată în M. Of. nr. 351 din 7 mai 2008

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, 

fiind sesizat de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 5 – Cernavodă,

județul Constanța,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – (1) Numărul de ordine de pe buletinul de vot, în cazul

listelor de candidați depuse de partidele politice parlamentare, alianțele

politice și alianțele electorale care conțin cel puțin un partid

parlamentar, este cel care rezultă din tragerea la sorți efectuată în

prima etapă de președintele biroului electoral de circumscripție

județeană, respectiv al biroului electoral de circumscripție al

municipiului București, în prezența majorității membrilor acestora.

(2) În situația în care un partid politic parlamentar participă atât

separat, cât și în alianță electorală în diferite circumscripții ale aceluiași

județ, alianța electorală va primi pe buletinul de vot numărul de ordine

al partidului politic din componența sa, care a obținut cea mai bună

poziție (numărul cel mai mic) în urma tragerii la sorți.

(3) În cazul în care o alianță electorală care conține cel puțin un

partid parlamentar participă cu liste de candidați în toate

circumscripțiile electorale din cadrul unui județ, tragerea la sorți se va

face cu referire la alianță și nu la partidele care o compun.

Art. 2. – În cazul în care una dintre formațiunile politice respective

nu are candidaturi înregistrate într-o circumscripție electorală,

buletinele de vot vor fi tipărite fără formațiunea respectivă, numărul de

ordine al acesteia din buletinul de vot fiind ocupat de către formațiunea

imediat următoare.

Art. 3 – În etapa a doua, tragerea la sorți are loc la nivel de

circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector,
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respectiv județeană și a municipiului București, dintre partidele politice

neparlamentare, alianțele politice și electorale ale acestora care au

depus liste de candidați în respectiva circumscripție.

Art. 4. – Pe buletinul de vot se vor înscrie la final candidații

independenți, în ordinea înregistrării candidaturilor acestora.

Art. 5. – (1) Patrulaterele care sunt imprimate pe buletinul de vot

vor avea dimensiuni egale pentru toate formațiunile politice (partide

sau alianțe), indiferent de numărul candidaților.

(2) Patrulaterele destinate candidaților independenți vor fi egale

între ele și astfel dimensionate încât să permită menționarea numelui,

prenumelui, calității de candidat independent și aplicarea ștampilei.

Art. 6. – (1) În sensul prezentei hotărâri, organizațiile cetățenilor

români aparținând minorităților naționale legal constituite sunt asimilate

partidelor politice. 

(2) Organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale

care nu au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale

Parlamentului sunt asimilate partidelor politice neparlamentare.

(3) Organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale

care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului

sunt asimilate partidelor politice parlamentare.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

HOTĂRÂREA nr. 44

din 30 aprilie 2008

privind interpretarea unor prevederi 

din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale

Publicată în M. Of. nr. 353 din 7 mai 2008

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare,

fiind sesizat de Partidul Național Liberal în legătură cu interpretarea

unor prevederi ale Legii nr. 67/2004, republicată, cu modificările și

Hotărârile nr. 43–44/2008
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completările ulterioare, privind depunerea candidaturilor, cu referire la

situația în care unul dintre candidați a decedat după data acceptării

candidaturii, dar înainte de începerea campaniei electorale,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. – (1) În cazul în care a intervenit decesul unuia dintre

candidații la funcția de primar sau la funcția de președinte al consiliului

județean, între data acceptării candidaturii de către biroul electoral sau de

către instanța de judecată și data începerii campaniei electorale (2 mai 2008,

ora 7,00), formațiunea politică pe lista căreia candida persoana decedată

poate depune la biroul electoral de circumscripție competent, potrivit legii, o

nouă candidatură, în locul celei lipsite de eficacitate prin decesul candidatului.

(2) Noua candidatură va urma procedurile legale de înregistrare

prevăzute de art. 50 și următoarele din Legea nr. 67/2004 pentru

alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul în care birourile electorale de circumscripție au încheiat

un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a

candidaturilor, acestea vor proceda la modificarea acestuia, prin

includerea candidaturilor noi admise.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

HOTĂRÂREA nr. 47

din 2 mai 2008

privind interpretarea prevederilor art. 65 

alin. (1) și (2) din Legea nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităților administrației

publice locale 

Publicată în M. Of. nr. 351 din 7 mai 2008

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, 
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fiind sesizat de Societatea Română de Radiodifuziune –

Departamentul posturilor regionale – Studioul Regional Radio Reșița

cu privire la modalitatea de repartizare a timpilor de antenă pe care

postul public de radio îl asigură în campania electorală,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – Partidele politice parlamentare, alianțele politice și alianțele

electorale care conțin cel puțin un partid parlamentar, precum și

organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale care

au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului au

acces gratuit la serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune,

inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, fără a fi

condiționate de un număr minim de circumscripții electorale în care au

depus liste de candidați.

Art. 2. – (1) Partidele politice neparlamentare, precum și alianțele

politice și electorale compuse numai din partide politice

neparlamentare au acces gratuit la serviciile publice teritoriale de

radiodifuziune și televiziune numai în măsura în care depun liste de

candidați în minimum 50% din circumscripțiile electorale de pe

cuprinsul unui județ ce intră în raza de acoperire a studiourilor

teritoriale respective.

(2) Formațiunile prevăzute la alin. (1) au acces la serviciile publice

naționale de radiodifuziune și televiziune dacă depun liste complete

de candidați în cel puțin 50% din circumscripțiile electorale din 15

județe.

Art. 3. – Candidații independenți au acces gratuit la serviciile publice

de radiodifuziune și televiziune atât la nivel național, cât și la studiourile

teritoriale în a căror rază de acoperire intră circumscripția electorală în

care candidează, potrivit regulilor prevăzute de art. 65 alin. (7) din

Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. – Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale

au acces la serviciile publice teritoriale și naționale de radiodifuziune

și de televiziune, dacă participă la alegeri cu liste de candidați în

circumscripțiile electorale din județe și în mod proporțional cu ponderea

lor în totalul populației județului, respectiv a României.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu
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HOTĂRÂREA nr. 56

din 6 mai 2008

privind interpretarea dispozițiilor art. 77 

alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale

Publicată în M. Of. nr. 370 din 15 mai 2008

Constatând următoarele:

– potrivit art. 77 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, împotriva soluției date de biroul electoral de

circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector al

municipiului București se poate face contestație la biroul electoral de

circumscripție județeană, respectiv la Biroul Electoral de Circumscripție

al Municipiului București, iar împotriva soluției date de aceste din urmă

birouri electorale se poate face contestație la Biroul Electoral Central.

Articolul mai sus citat nu prevede în dispozițiile sale termenul

înăuntrul căruia se poate exercita contestația;

– derularea procedurilor prevăzute în cadrul alegerilor electorale

locale având loc după un program precis stabilit în cadrul unor termene

aprobate prin hotărâre de Guvern, se impune, în mod necesar,

determinarea termenului de declarare a contestațiilor prevăzute de art.

77 alin. (3), astfel încât măsurile luate prin hotărârile atacate să își

producă finalitatea în cadrul etapelor de desfășurare a programului mai

sus amintit;

– dată fiind această cerință și constatând că în cuprinsul

reglementărilor sale Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, prevede în mod expres astfel de termene în

cazurile prevăzute de art. 39 și, respectiv, de art. 52, Biroul Electoral

Central consideră că termenul de 48 de ore poate fi asimilat și în cazul

contestațiilor prevăzute de art. 77 alin. (3). Momentul de la care începe

să curgă acest termen este data afișării la sediul biroului electoral a

hotărârii emise de acesta, conform art. 77 alin. (4) din Legea nr.

67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,
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cu modificările și completările ulterioare, fiind sesizat de Biroul

Electoral de Circumscripție nr. 3 – sectorul 3 București,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Contestațiile prevăzute de art. 77 alin. (3) din Legea nr.

67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot face în

termen de 48 de ore de la data afișării hotărârii la sediul biroului

electoral care a emis-o.

Art. 2. – Dispozițiile prezentei hotărâri devin obligatorii în condițiile

art. 37 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

HOTĂRÂREA nr. 74

din 15 mai 2008

privind stabilirea normelor tehnice 

de repartizare a mandatelor de consilier 

la alegerile pentru autoritățile administrației

publice locale din 1 iunie 2008

Publicată în M. Of. nr. 384 din 21 mai 2008

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c), alin. (4) și (5) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Repartizarea mandatelor de consilier se va realiza în

conformitate cu prevederile art. 96 din Legea nr. 67/2004 pentru

alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.
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Art. 2. – Repartizarea mandatelor se face avându-se în vedere

numai partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților

naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații

independenți care au întrunit pragul electoral.

Art. 3. – (1) Pragul electoral este egal cu numărul întreg, fără

zecimale, nerotunjit, rezultat din înmulțirea punctelor procentuale

stabilite conform art. 96 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, cu numărul total al voturilor

valabil exprimate într-o circumscripție electorală.

(2) În condițiile art. 96 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite următoarele

limite ale pragului electoral:

a) pentru partide politice, organizații ale cetățenilor aparținând

minorităților naționale și candidați independenți ............ 5%;

b) pentru alianțe politice și alianțe electorale formate din 2 membri

.............. 7%;

c) pentru alianțe politice și alianțe electorale formate din cel puțin 3

membri ............. 8%.

Art. 4. – Pentru realizarea listei partidelor politice, organizațiilor

cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice,

alianțelor electorale și a candidaților independenți care au întrunit

pragul electoral, biroul electoral al circumscripției va parcurge

următoarele etape:

a) se vor calcula limitele pragului electoral conform art. 3,

corespunzător numărului total al voturilor valabil exprimate în

circumscripția respectivă pentru fiecare partid politic, organizație a

cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianță politică, alianță

electorală sau candidat independent;

b) se vor compara rezultatele obținute de fiecare partid, organizație

a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianță politică, alianță

electorală sau candidat independent cu nivelul pragului electoral stabilit

pentru fiecare entitate participantă conform art. 3 alin. (1) și (2);

c) se vor înscrie în lista partidelor, organizațiilor cetățenilor

aparținând minorităților naționale, alianțelor politice, alianțelor

electorale și a candidaților independenți care au întrunit pragul electoral

numai acele formațiuni care au obținut un număr de voturi valabil

exprimate cel puțin egal cu nivelul pragului electoral corespunzător

categoriei din care fac parte.

Art. 5. – (1) Repartizarea mandatelor de consilieri se va face pe

baza coeficientului electoral.
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(2) Coeficientul electoral este egal cu numărul întreg, fără zecimale,

nerotunjit, rezultat din împărțirea numărului total de voturi valabil

exprimate pentru toate listele de candidați și pentru candidații

independenți care au întrunit pragul electoral la numărul total de

consilieri din circumscripția electorală respectivă.

Art. 6. – (1) În prima etapă, biroul electoral va repartiza

fiecărui/fiecărei partid, organizații, alianțe politice sau alianțe electorale,

înscris(ă) în lista celor care au întrunit pragul electoral, atâtea mandate

de câte ori coeficientul electoral, calculat conform art. 5 alin. (2), se

include în numărul voturilor valabil exprimate pentru formațiunea

respectivă (număr întreg, nerotunjit); de asemenea, este declarat ales

și primește un singur mandat candidatul independent care a obținut un

număr de voturi cel puțin egal cu coeficientul electoral.

(2) Atribuirea mandatelor se face de către biroul electoral de

circumscripție, în ordinea înscrierii candidaților pe listă, și începe cu

lista de candidați pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi.

(3) Dacă unui/unei partid politic, alianțe politice sau alianțe

electorale i-au revenit, pe baza coeficientului electoral, mai multe

mandate decât candidații înscriși în listă, mandatele suplimentare

primite vor fi disponibilizate și vor fi repartizate în etapa a II-a, conform

prevederilor art. 11.

Art. 7. – (1) În cea de-a doua etapă vor participa numai partidele

politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au întrunit pragul

electoral, sortate descrescător în funcție de numărul voturilor

neutilizate în prima etapă.

(2) În situația în care una sau mai multe organizații aparținând

cetățenilor minorităților naționale, alta decât cea maghiară, au întrunit

pragul electoral, dar nu și coeficientul electoral, neobținând astfel în

etapa I niciun mandat de consilier, la repartizarea mandatelor se aplică

prevederile art. 10 alin. (1).

(3) În situația în care una sau mai multe organizații ale cetățenilor

aparținând minorităților naționale întrunesc atât pragul electoral, cât și

condiția privind coeficientul electoral, vor participa la repartizarea

mandatelor atât în etapa I, cât și în cea de-a doua etapă, în limita

voturilor rămase neutilizate, ca orice partid politic.

(4) Candidații independenți care au întrunit pragul electoral și care

au primit un număr de voturi valabil exprimate mai mic decât

coeficientul electoral stabilit nu participă în etapa a II-a de repartizare

a mandatelor de consilieri.

(5) Dacă unui/unei partid politic, alianțe politice sau alianțe

electorale i-a fost atribuit din prima etapă un număr de mandate egal
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cu numărul de candidaturi înscrise în listă, nu va mai participa la etapa

a doua de repartizare a mandatelor chiar dacă are voturi neutilizate.

Art. 8. – Se consideră voturi neutilizate pentru fiecare listă de

candidați a partidelor politice, alianțelor politice sau alianțelor electorale

voturile care au rămas după atribuirea mandatelor din prima etapă,

precum și voturile valabil exprimate pentru partidele politice, alianțele

politice sau alianțele electorale care, deși au întrunit pragul electoral,

nu au participat la prima etapă de distribuire a mandatelor, deoarece

numărul voturilor primite este inferior coeficientului electoral.

Art. 9. – (1) Pentru realizarea listei partidelor politice, alianțelor

politice, alianțelor electorale și a organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale care au voturi neutilizate în prima etapă,

formațiunile sunt sortate descrescător în funcție de numărul voturilor

neutilizate în prima etapă.

(2) Dacă două sau mai multe partide, alianțe politice ori alianțe

electorale au același număr de voturi neutilizate, înscrierea lor în listă

se va face în funcție de numărul voturilor valabil exprimate obținute.

(3) Dacă departajarea partidelor, alianțelor politice sau alianțelor

electorale nu este posibilă nici după criteriul prevăzut la alin. (2),

înscrierea lor în liste se va face prin tragere la sorți.

(4) Organizarea tragerii la sorți se va face de către președintele

biroului electoral de circumscripție imediat ce se constată

imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare formulate la alin. (2)

pentru înscrierea partidelor, alianțelor politice sau alianțelor electorale

în listă, în prezența majorității membrilor acestuia.

(5) Procedura va fi menționată ca atare în procesul-verbal întocmit de

către membrii biroului electoral de circumscripție, la poziția „Expunerea,

pe scurt, a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a hotărârilor

pronunțate de către biroul electoral de circumscripție, care sunt definitive”,

cu indicarea în clar a formațiunii care a fost aleasă prin tragere la sorți.

Art. 10. – (1) În etapa a II-a, biroul electoral repartizează, în primul

rând, acolo unde este cazul, un mandat unei organizații a cetățenilor

aparținând minorităților naționale, alta decât cea maghiară, în cazul în

care în prima etapă nicio organizație a cetățenilor aparținând

minorităților naționale nu a obținut cel puțin un mandat; organizația

căreia i se va atribui mandatul trebuie să îndeplinească cumulat două

condiții: să întrunească pragul electoral și să fi obținut cel mai mare

număr de voturi valabil exprimate dintre toate celelalte organizații.

(2) În cazul în care există două sau mai multe organizații care au

același număr de voturi valabil exprimate, selecția se va face prin

tragere la sorți.
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(3) Organizarea tragerii la sorți se va face de către președintele

biroului electoral de circumscripție imediat ce se constată

imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare formulate la alin. (1)

pentru înscrierea partidelor, alianțelor politice sau alianțelor electorale

în listă, în prezența majorității membrilor acestuia.

(4) Procedura va fi menționată ca atare în procesul-verbal întocmit

de către membrii biroului electoral de circumscripție la poziția

„Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a

hotărârilor pronunțate  de către biroul electoral de circumscripție, care

sunt definitive”, cu indicarea în clar a formațiunii care a fost aleasă prin

tragere la sorți.

Art. 11. – (1) După repartizarea mandatului, acolo unde sunt

îndeplinite condițiile prevăzute de art. 10 alin. (1), de către organizația

cetățenilor aparținând minorităților naționale, alta decât cea maghiară,

biroul electoral repartizează câte un mandat partidelor,  alianțelor

politice și alianțelor electorale care au întrunit pragul electoral, în

ordinea înscrierii acestora într-un tabel ordonat descrescător în funcție

de numărul voturilor neutilizate; dacă nu se reușește repartizarea

tuturor mandatelor, operațiunea se repetă până la epuizarea acestora.

(2) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.

10 alin. (1) și în care cel puțin o organizație a cetățenilor aparținând

minorităților naționale, alta decât cea maghiară, din organizațiile care au

întrunit pragul electoral îndeplinește și condiția de coeficient electoral,

respectiv i-au fost atribuite mandate în prima etapă, participă și la

repartizarea mandatelor în etapa a II-a, în limita voturilor rămase

neutilizate. Celelalte organizații aparținând cetățenilor minorităților

naționale, care nu au întrunit condiția de coeficient electoral și deci nu au

primit în etapa I mandate, nu participă la redistribuirea din etapa a II-a.

(3) Dacă un partid politic, alianță politică sau alianță electorală,

organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale în timpul

repartizării mandatelor din etapa a II-a își completează numărul de

mandate conform „listei de candidaturi” depuse, înaintea epuizării

tuturor mandatelor disponibile, acelei formațiuni nu i se vor mai

repartiza mandate; repartizarea mandatelor rămase disponibile se va

face continuând cu celelalte formațiuni înscrise în liste, până la

completa lor repartizare.

(4) Dacă în cursul operațiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se constată

că două sau mai multe partide politice, organizații ale cetățenilor

aparținând minorităților naționale, alianțe politice ori alianțe electorale au

același număr de voturi neutilizate, înainte de atribuirea ultimului mandat

rămas de repartizat, acesta este repartizat partidului, alianței politice,
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organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau alianței

electorale care a obținut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate.

(5) Dacă numărul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea

mandatului se face prin tragere la sorți; organizarea tragerii la sorți se

va face de către președintele biroului electoral de circumscripție

imediat ce se constată imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare

formulate la alin. (4) pentru înscrierea partidelor, alianțelor politice sau

alianțelor electorale în listă, în prezența majorității membrilor acestuia.

(6) Procedura va fi menționată ca atare în procesul-verbal întocmit de

către membrii biroului electoral de circumscripție, la poziția „Expunerea,

pe scurt, a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a hotărârilor

pronunțate de către biroul electoral de circumscripție, care sunt definitive”,

cu indicarea în clar a formațiunii care a fost aleasă prin tragere la sorți.

(7) În cazul în care numărul de mandate de redistribuit în etapa a II-

a este mai mare decât numărul mandatelor ce pot fi atribuite

formațiunilor politice înscrise în lista prezentată la alin. (1), diferența de

mandate va fi repartizată primelor 3 partide, alianțe politice sau alianțe

electorale care au primit mandate în prima etapă (mai puține decât

numărul candidaților de pe listă) și care nu au participat la etapa a II-a

de redistribuire deoarece nu au avut voturi neutilizate. Fiecărui/fiecărei

partid, alianțe politice sau alianțe electorale i se repartizează câte un

mandat. Operațiunea se repetă până la epuizarea tuturor mandatelor.

(8) Dacă diferența de mandate calculată în condițiile alin. (7) nu

poate fi asigurată de partidele politice, alianțele politice sau alianțele

electorale care au întrunit pragul electoral, selectarea celor 3 formațiuni

politice se realizează în condițiile art. 12.

Art. 12. – (1) În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (8) din

Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, „în situația în care niciun partid politic, nicio alianță politică

sau alianță electorală nu realizează pragul electoral, iar numărul

candidaților independenți care au realizat pragul electoral este mai mic

decât numărul mandatelor de consilier din circumscripția respectivă,

diferența de mandate este repartizată primelor 3 partide politice, alianțe

politice sau alianțe electorale, în ordinea descrescătoare a numărului

de voturi valabil exprimate pentru fiecare. Fiecărui partid politic, fiecărei

alianțe politice sau alianțe electorale i se repartizează câte un mandat.

Operațiunea se repetă până la epuizarea tuturor mandatelor”.

(2) Dacă două sau mai multe partide, alianțe politice ori alianțe

electorale selectate în condițiile alin. (1) au același număr de voturi

valabil exprimate, neputându-se astfel departaja primele 3,

departajarea se va face prin tragere la sorți.
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(3) Organizarea tragerii la sorți se va face de către președintele

biroului electoral de circumscripție imediat ce se constată

imposibilitatea aplicării criteriilor de departajare formulate la alin. (2)

pentru înscrierea partidelor, alianțelor politice ori alianțelor electorale în

listă, în prezența majorității membrilor acestuia.

(4) Procedura va fi menționată ca atare în procesul-verbal întocmit

de către membrii biroului electoral de circumscripție, la poziția

„Expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor și contestațiilor formulate și a

hotărârilor pronunțate de către biroul electoral de circumscripție, care

sunt definitive”, cu indicarea în clar a formațiunii care a fost aleasă prin

tragere la sorți.

(5) Se vor aplica prevederile alin. (1) și (2) și în condițiile în care

niciuna dintre formațiunile politice sau niciunul dintre candidații

independenți din buletinul de vot nu întrunește pragul electoral.

Art. 13. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

HOTĂRÂREA nr. 75

din 15 mai 2008

privind normele tehnice de completare,

verificare și circuitul proceselor-verbale 

întocmite la nivelul secțiilor de votare

Publicată în M. Of. nr. 384 din 21 mai 2008

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c), alin. (4) și (5) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare,

Biroul  Electoral  Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – (1) După numărarea voturilor, președintele biroului electoral

al secției de votare încheie, separat, pentru consiliul local, pentru
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consiliul județean, pentru primar, precum și pentru președintele

consiliului județean câte un proces-verbal, în două exemplare.

(2) În municipiul București, președintele biroului electoral al secției

de votare încheie, separat, pentru consiliul de sector, pentru Consiliul

General al Municipiului București, pentru primarul de sector, respectiv

pentru primarul general al municipiului București, câte un proces-

verbal, în două exemplare.

(3) Procesele-verbale încheiate separat la secția de votare pentru

consiliul local, pentru consiliul județean, pentru primar, precum și

pentru președintele consiliului județean pot fi semnate olograf de către

membrii secției de votare, pe fiecare pagină, cu respectarea imperativă

a condiției de a aplica semnăturile doar în partea stângă a paginilor

acestor procese-verbale, astfel încât să nu fie în niciun fel afectate

cifrele cuprinse în procesul-verbal.

Art. 2. – Președintele biroului electoral al secției de votare va

asigura:

a) verificarea datelor consemnate în procesele-verbale, conform

cheilor de control înscrise pe machetele personalizate primite, pentru

a se asigura de corectitudinea completării rubricilor acestora;

b) ca numărul de alegători înscriși în listele electorale, respectiv al

alegătorilor care s-au prezentat la urne, atât pe total, cât și cel din

fiecare listă electorală în parte, să fie identic în toate procesele-verbale

completate în cadrul secției de votare, respectiv pentru alegerea:

– consiliului local;

– primarului;

– consiliului județean (General al Municipiului București);

– președintelui consiliului județean (primarului general al munici -

piului București);

c) verificarea ca înscrierea competitorilor electorali în machetele

personalizate ale proceselor-verbale să corespundă cu cea existentă

în buletinele de vot utilizate în secția de votare;

d) verificarea înscrierii corecte a voturilor valabil exprimate în

procesul-verbal, în dreptul competitorilor electorali, în conformitate cu

rezultatele numărării voturilor;

e) întocmirea unui dosar distinct pentru fiecare autoritate publică

locală, care va conține pe lângă două exemplare ale proceselor-

verbale și contestațiile formulate, precum și buletinele de vot nule și

cele contestate. Dosarele se sigilează și se ștampilează, se transportă

cu pază militarizată și se predau biroului electoral de circumscripție

locală împreună cu buletinele de vot întrebuințate și necontestate,

precum și cu cele anulate, listele electorale utilizate, ștampilele și
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celelalte materiale utilizate în procesul de vot, pe bază de proces-

verbal, de către președintele biroului electoral al secției de votare,

împreună cu 2 membri ai biroului stabiliți prin tragere la sorți.

Art. 3. – (1) Biroul Electoral Central împuternicește membrii

birourilor electorale ale circumscripțiilor locale să verifice toate cele 4

tipuri de procese-verbale întocmite la nivelul unei secții de votare, în

vederea asigurării coerenței și a completării corecte.

(2) Verificarea trebuie să asigure:

a) respectarea cheilor de control înscrise în machetele proceselor-

verbale;

b) ca numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, respectiv cel

al alegătorilor prezenți la urne, atât pe total, cât și pe fiecare tip de liste

electorale în parte, să fie identic în toate cele 4 tipuri de procese-

verbale întocmite la o secție de votare.

(3) Verificarea proceselor-verbale se realizează în prezența

președinților și a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare

care îi însoțesc. Eventualele neconcordanțe între datele înscrise în

procesele-verbale se vor rezolva de către președinții birourilor

electorale ale secțiilor de votare pe baza materialelor utilizate în

procesul electoral, care nu vor fi predate-preluate înainte de terminarea

procesului de verificare.

(4) Eventualele corecții ale datelor înscrise în procesele-verbale se

vor certifica prin semnătura președintelui biroului electoral al secției de

votare și prin aplicarea ștampilei de control a biroului electoral al secției

de votare.

(5) Membrii biroului electoral al circumscripției locale vor verifica

dacă eventualele corecții au fost realizate în conformitate cu

prevederile alin. (4) pe ambele exemplare ale proceselor-verbale și vor

semna în dreapta sus a procesului-verbal că acestea au fost verificate

și că sunt respectate condițiile prevăzute la alin. (1).

(6) Este interzis să se efectueze corecții ale cifrelor ce atestă

voturile valabil exprimate obținute de fiecare competitor electoral.

(7) Dosarele conținând procesele-verbale cu rezultatul numărării

voturilor pentru consiliul județean (General al Municipiului București),

respectiv pentru președintele consiliului județean (primarul general al

municipiului București) se resigilează de către președinții birourilor

electorale ale secțiilor de votare și se predau pe bază de proces-verbal

locțiitorului președintelui biroului electoral al circumscripției electorale

locale, care, împreună cu un alt membru al biroului desemnat prin

tragere la sorți efectuată de președintele biroului, le transportă cu pază
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militară și le predă biroului electoral de circumscripție județeană,

respectiv a municipiului București.

(8) Un exemplar verificat al proceselor-verbale conținând rezultatul

votării pentru funcția de consilier local, respectiv de primar este cuprins

în procedura de centralizare, respectiv de atribuire a mandatelor, în

condițiile prevăzute de lege, în timp ce al doilea exemplar este pus la

dispoziție spre consultare, la cerere, candidaților, reprezentanților

partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum  și

persoanelor prevăzute la art. 89 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru

alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 4. – (1) Birourile electorale de circumscripție județeană,

respectiv a municipiului București vor asigura, împreună cu locțiitorii

președinților birourilor electorale ale circumscripțiilor comunale,

orășenești, municipale sau de sector, primirea, predarea, respectiv

verificarea dosarelor conținând procesele-verbale cu rezultatul

numărării voturilor în secțiile de votare pentru funcția de consilier

județean (consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului

București), respectiv pentru funcția de președinte al consiliului județean

(primar general al municipiului București) în conformitate cu precizările

de la art. 3 alin. (1) și (2).

(2) Eventualele corecții ale datelor înscrise în procesele-verbale vor

fi realizate prin hotărâre a biroului electoral de circumscripție județeană,

respectiv a municipiului București, pe baza informațiilor furnizate de

președintele biroului electoral al circumscripției locale sau, dacă este

cazul, de președintele biroului electoral al secției de votare. Corecturile

sunt certificate prin semnătura locțiitorului președintelui biroului

electoral al circumscripției comunale, orășenești, municipale sau de

sector și prin aplicarea ștampilei biroului electoral al circumscripției

comunale, orășenești, municipale sau de sector pe procesul-verbal în

cauză.

(3) Este interzis să se efectueze corecții ale cifrelor ce atestă

voturile valabil exprimate obținute de fiecare competitor electoral.

Art. 5. – Președinții birourilor electorale ale circumscripțiilor județene

(a municipiului București) au obligația să asigure la nivelul județului,

respectiv al municipiului București respectarea corelațiilor prevăzute

la art. 3 alin. (2).

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu
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HOTĂRÂREA nr. 81

din 19 mai 2008

privind operațiunile ce se vor realiza 

pentru centralizarea datelor referitoare 

la alegerea autorităților administrației publice

locale din data de 1 iunie 2008

Publicată în M. Of. nr. 403 din 29 mai 2008

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c), alin. (4) și (5) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – (1) Institutul Național de Statistică asigură, în conformitate cu

prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării

la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008,

dotarea stațiilor de prelucrare cu echipamente, tehnică de calcul, aplicații

informatice, precum și cu personal de specialitate necesar operațiunilor

tehnice pentru stabilirea rezultatului alegerilor la nivelul circumscripțiilor

județene, respectiv al municipiului București, precum și al birourilor

electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București.

(2) Sistemul de comunicații date și voce între stațiile de prelucrare

organizate pe lângă birourile electorale județene, Biroul Electoral al

Municipiului București, respectiv birourile electorale ale sectoarelor

municipiului București, și pe lângă Biroul Electoral Central este asigurat

de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Art. 2. – În cadrul stațiilor de prelucrare, personalul Institutului

Național de Statistică realizează operațiunile tehnice de:

a) verificare și prelucrare automată a proceselor-verbale întocmite

de birourile electorale ale secțiilor de votare pentru alegerea consiliilor

județene, a președinților acestora, respectiv a celor întocmite la nivelul

secțiilor de votare din municipiul București pentru alegerea consiliilor

locale de sector, a primarilor de sector, respectiv a membrilor

Consiliului General al Municipiului București, precum și a Primarului

General al Municipiului București;

b) obținere automată a proceselor-verbale la nivel de circumscripție

județeană pentru prezentarea rezultatelor alegerilor și a modului de
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atribuire a mandatelor de consilieri județeni, precum și cel de

președinte al consiliului județean;

c) obținere automată, la nivelul municipiului București, a proceselor-

verbale, atât la nivel de circumscripție de sector, cât și la nivel de

municipiu, cu rezultatul atribuirii mandatelor de consilier și de primar de

sector, respectiv cele de consilier general și de primar general al

municipiului București;

d) verificare și prelucrare automată a proceselor-verbale întocmite

de birourile electorale ale circumscripțiilor locale organizate pe raza

județelor (municipiului București) privind rezultatele alegerii consiliilor

comunale, orășenești (de sector), municipale, precum și a primarilor;

e) obținere automată la nivelul județului (municipiului București) a

proceselor-verbale centralizatoare cu rezultatele votării autorităților

administrației publice locale;

f) transmitere, conform unui orar prestabilit, a rezultatelor parțiale,

pe toată durata desfășurării scrutinului electoral.

Art. 3. – (1) Întreaga activitate a stațiilor de prelucrare se desfășoară

sub directa coordonare a președinților birourilor electorale județene, al

municipiului București, ale sectoarelor municipiului București și,

respectiv, a președintelui Biroului Electoral Central.

(2) Responsabilitatea organizării activității de verificare și

centralizare a proceselor-verbale în cadrul stației de prelucrare revine

directorului direcției teritoriale de statistică.

(3) Accesul în incinta stațiilor de prelucrare este permis numai cu

acordul președinților birourilor electorale în cauză.

(4) La nivelul fiecărei stații de prelucrare, reprezentanții Institutului

Național de Statistică vor organiza un sistem unitar de înregistrare a

intrărilor și ieșirilor de documente în cadrul desfășurării operațiunilor

tehnice de constatare a rezultatului alegerilor pentru autoritățile

administrației publice locale.

Art. 4. – (1) Biroul Electoral Central stabilește următorul program

de monitorizare și de informare a opiniei publice și a reprezentanților

mass-mediei asupra prezenței la vot în data de 1 iunie 2008:
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Ora de referință a datelor

10,00 14,00 17,00 21,00

Ora până la care secțiile de votare cuprinse în

eșantion vor transmite informații la birourile

electorale de circumscripție

11,00 15,00 18,00 22,00

Ora la care informațiile vor fi disponibile și date

publicității

11,30 15,30 18,30 22,30



(2) Informațiile sunt obținute dintr-un eșantion de secții de votare

reprezentativ atât la nivel național, cât și județean.

(3) Birourile electorale județene vor asigura împreună cu

reprezentanții autorităților publice locale dotarea secțiilor cuprinse în

eșantion cu mijloace de transmitere a informațiilor în ziua desfășurării

alegerii autorităților administrației publice locale.

(4) Birourile electorale ale secțiilor de votare cuprinse în eșantion au

obligația să transmită informații privind prezența populației la urne,

conform calendarului de termene menționat la alin. (1).

Art. 5. – Pentru consemnarea corectă și în concordanță cu

prevederile legale a rezultatului alegerilor locale din data de 1 iunie

2008, Biroul Electoral Central, conform atribuțiilor prevăzute în Legea

nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,

cu modificările și completările ulterioare, a stabilit prin Hotărârea nr.

75/2008 privind normele tehnice de completare, verificare și circuitul

proceselor-verbale întocmite la nivelul secțiilor de votare o normă

tehnică privind procedura de completare, verificare și circuitul

proceselor-verbale întocmite de birourile electorale:

a) datele înscrise în procesele-verbale vor fi verificate de către

membrii birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București,

biroului electoral de circumscripție al municipiului București sau ai

biroului electoral județean, în prezența reprezentanților biroului

electoral al secției de votare și/sau, după caz, în prezența

reprezentanților birourilor electorale ale circumscripțiilor locale (sector);

b) reprezentanții Institutului Național de Statistică asigură, la

cererea membrilor birourilor electorale județene, Biroului Electoral al

Municipiului București, respectiv ai birourilor electorale de sector

asistența tehnică pentru verificarea proceselor-verbale;

c) reprezentanții Institutului Național de Statistică asigură, în urma

prelucrării proceselor-verbale, cuprinderea în centralizare a ultimei

variante (corectate) a rezultatelor înscrise în procesul-verbal.

Art. 6. – (1) Procesele-verbale validate vor fi înaintate

reprezentanților Institutului Național de Statistică, sub semnătură, de

către președintele ori un membru al birourilor electorale județene, al

municipiului București sau ale sectoarelor municipiului București,

desemnat de acesta, în vederea prelucrării electronice.

(2) Copia certificată a procesului-verbal primit de la secția de votare

(circumscripția electorală locală), validată de către membrii biroului

electoral județean (al sectorului municipiului București), respectiv al

municipiului București, va rămâne în stația de prelucrare până la

terminarea operațiunilor de verificare și omologare a rezultatului
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alegerilor locale la nivel național, iar ulterior va fi arhivată, în

conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu

modificările și completările ulterioare, de către direcțiile teritoriale ale

Institutului Național de Statistică.

(3) O copie de pe procesul-verbal al secției de votare (al

circumscripției locale), validată de biroul electoral județean, al

municipiului București sau al sectoarelor municipiului București, poate

fi pusă la dispoziția observatorilor acreditați, precum și a membrilor

biroului electoral județean de către președintele biroului electoral

județean, la cerere.

Art. 7. – (1) Biroul Electoral Central aprobă ca pe parcursul primirii,

verificării și centralizării proceselor-verbale întocmite de birourile

electorale să fie date publicității de către birourile electorale județene,

al municipiului București sau ale sectoarelor municipiului București

informații parțiale rezultate din prelucrarea proceselor-verbale validate

și centralizate până la ora de referință.

(2) Structura informațiilor parțiale date publicității va urmări întocmai

formatul procesului-verbal întocmit de biroul electoral.

(3) Birourile electorale județene, al municipiului București sau ale

sectoarelor municipiului București vor furniza zilnic rezultate parțiale,

începând cu ora 10,00 din data de 2 iunie 2008 până la stabilirea rezultatelor

finale, conform următorului grafic: ora 14,00, ora 18,00, ora 22,00.

(4) Informații privind desfășurarea activităților în stațiile de

prelucrare, participarea populației la vot, precum și cele legate de

rezultatele alegerilor locale se vor comunica numai de către președinții

sau, după caz, de purtătorii de cuvânt ai birourilor electorale.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu
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HOTĂRÂREA nr. 86

din 20 mai 2008

privind interpretarea prevederilor art. 61

și ale art. 103 lit. q) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației

publice locale

Publicată în M. Of. nr. 403 din 29 mai 2008

Având în vedere prevederile art. 61 și ale art. 103 lit. q) din Legea

nr. 67/2004  pentru alegerea autorităților administrației publice locale,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 37

alin. (1) lit. c) și al alin.(5) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, 

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. – Sintagma „continuarea propagandei electorale după

încheierea campaniei electorale” din cuprinsul art. 103 lit. q) din Legea

nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se referă la

afișarea, lansarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip,

după încheierea oficială a campaniei electorale, în data de 31 mai

2008, ora 7,00.

Președintele Biroului Electoral Central, 

judecător Ioana Surdescu
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HOTĂRÂREA nr. 100

din 26 mai 2008

pentru completarea art. 4 din Hotărârea

Biroului Electoral Central nr. 75/2008 

privind normele de completare, verificare 

și circuitul proceselor-verbale întocmite 

la nivelul secțiilor de votare

Publicată în M. Of. nr. 403 din 29 mai 2008

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) și al alin. (5) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e: 

Articol unic. – Articolul 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central

nr. 75/2008 privind normele tehnice de completare, verificare și circuitul

proceselor-verbale întocmite la nivelul secțiilor de votare, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 21 mai 2008, se

completează cu un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pot fi făcute corecții ale cifrelor care atestă voturile valabil

exprimate obținute de competitorii electorali numai ca urmare a

hotărârilor date în soluționarea unor contestații referitoare la

valabilitatea unor voturi exprimate, care au fost stabilite, la nivelul

secției de votare, ca fiind voturi nule.” 

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu
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HOTĂRÂREA nr. 149

din 9 iunie 2008

privind interpretarea art. 3 alin. (3) din Legea

nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale, republicată

Publicată în M. Of. nr. 478 din 27 iunie 2008

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Legea nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,

cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. – Noțiunea de „domiciliu” prevăzută la art. 3 alin. (3) din

Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se referă la

domiciliul stabilit înainte de data de 1 iunie 2008, dată la care a avut loc

turul I al alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

HOTĂRÂREA nr. 205

din 16 iunie 2008

privind interpretarea art. 98 din Legea 

nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 67/2004, Biroul

Electoral Central, având de soluţionat sesizarea Biroului Electoral de

Circumscripţie Judeţeană Iaşi nr. 24, prin care se solicita interpretarea

dispoziţiilor art. 98 din Legea nr. 67/2004, cu referire la situaţia concretă
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în care unul dintre candidaţii pentru funcţia de primar, aflat în turul II de

scrutin, a decedat în ziua votului,

având în vedere şi prevederile art. 97 alin. (7) din Legea nr. 67/2004,

potrivit cărora, în al doilea tur de scrutin, este declarat primar candidatul

care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, iar voturile

exprimate pentru un candidat care a decedat, fiind lipsite de orice efecte

juridice, nu pot fi considerate „valabil exprimate”, în sensul legii,

analizând dispoziţiile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, care

prevăd o soluţie în cazul în care niciunul dintre cei doi candidaţi aflaţi

la balotaj nu a întrunit, în primul tur, numărul de voturi necesar pentru

a fi declarat ales, în baza art. 97 alin. (2), iar unul dintre ei decedează,

renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a fi ales, în sensul

declarării ca primar ales a celuilalt candidat, rămas în cursă,

aplicând această soluţie prevăzută de lege, pentru identitate de
raţiune, şi situaţiei în care unul dintre candidaţii intraţi în al doilea tur de

scrutin decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile pentru a fi

ales, ulterior tipăririi buletinelor de vot pentru cel de-al doilea tur de scrutin,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Articol unic. – Prin analogie cu soluţia prevăzută de art. 98 alin. (2)

din Legea nr. 67/2004, în condiţiile organizării celui de-al doilea tur de

scrutin pentru funcţia de primar, între primii doi clasaţi, dacă unul dintre

ei, după tipărirea buletinelor de vot, decedează, renunţă sau nu mai

îndeplineşte condiţiile pentru a fi ales, biroul electoral de circumscripţie

îl va declara primar pe celălalt candidat.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu
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Alegerea Camerei Deputaților și a Senatului 

30 noiembrie 2008





HOTĂRÂREA nr. 1

din 5 septembrie 2008

privind adoptarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a birourilor 

și oficiilor electorale constituite 

pentru alegerea Camerei Deputaților 

și a Senatului din anul 2008

Publicată în M. Of. nr. 645 din 10 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 13

1

–17, precum și ale art. 19–21

din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a

Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru

alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației

publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul

aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (9) și al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Se adoptă Regulamentul de organizare și funcționare a

birourilor și oficiilor electorale constituite pentru alegerea Camerei

Deputaților și a Senatului din anul 2008, prevăzut în anexa care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

A�EXĂ
R E G U L A M E � T

de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului din anul 2008

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale

Art. 1. – (1) Birourile și oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni

cu drept de vot. Candidații în alegeri, soțul/soția, rudele și afinii acestora până

la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.
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(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii birourilor și oficiilor

electorale exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă

și imparțială a funcției de membru al biroului sau oficiului electoral este

obligatorie. Nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea juridică, civilă

sau penală, după caz.

Art. 2. – Reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor

electorale, precum și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților

naționale în birourile și oficiile electorale nu pot primi și nu pot exercita alte

însărcinări în afara celor prevăzute de lege.

Art. 3. – (1) Reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și ai

alianțelor electorale în birourile și oficiile electorale pot fi înlocuiți la cererea

celor care i-au propus, în condițiile art. 13

2

alin. (2) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și

completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației

publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr.

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările

ulterioare. Biroul sau oficiul electoral din care face parte reprezentantul ia act

de înlocuirea acestuia.

(2) Membrii birourilor sau oficiilor electorale care nu reprezintă partide

politice, alianțe politice, alianțe electorale sau, după caz, organizații ale

cetățenilor aparținând minorităților naționale pot fi înlocuiți potrivit

dispozițiilor art. 13

2

alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și

completările ulterioare.

(3) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept

în condițiile art. 13

3

din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările

ulterioare.

Art. 4. – (1) Birourile și oficiile electorale lucrează legal în prezența

majorității membrilor care le compun.

(2) În sensul prezentei hotărâri, prin membri ai birourilor și oficiilor
electorale se înțelege și președinții și locțiitorii acestora.

Art. 5. – (1) Ședințele birourilor și oficiilor electorale sunt conduse de

președinți sau de locțiitorii acestora.

(2) În lipsa președintelui biroului sau oficiului electoral, atribuțiile acestuia

sunt îndeplinite de locțiitorul său.

Art. 6. – Prezența la ședințe a membrilor birourilor și oficiilor electorale

este obligatorie. În cazuri justificate, președinții birourilor și oficiilor electorale

pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la ședință.

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009

146



Art. 7. – (1) Convocarea membrilor birourilor și oficiilor electorale în

ședință se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puțin 6 ore

înainte, cu excepția situațiilor urgente, când se face de îndată de către

președinte.

(2) În convocare se precizează ora, motivul, locul de desfășurare a ședinței

și se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discuție.

Art. 8. – (1) Proiectul ordinii de zi a ședinței se propune de către președinte

și se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) Membrii biroului sau oficiului electoral pot face propuneri pentru

completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise

în aceasta.

(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului

sau oficiului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, președintele este obligat să

le supună dezbaterii.

Art. 9. – (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului sau oficiului electoral

în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi

se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului sau oficiului electoral, la

propunerea președintelui, locțiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 10. – (1) Membrii biroului sau oficiului electoral pot participa la

dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt și numai după acordarea acestuia de

către președinte.

(2) În luările de cuvânt, membrii birourilor sau oficiilor electorale se

limitează strict la problema pusă în discuție.

(3) Președintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situația în care

vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuție. Dacă cel în cauză nu se

supune, președintele poate suspenda ședința.

Art. 11. – (1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 35/2008, cu

modificările și completările ulterioare, precum și în soluționarea întâmpinărilor

și contestațiilor, birourile și oficiile electorale adoptă decizii cu votul majorității

membrilor prezenți. Votul se exprimă deschis și poate fi numai „pentru” sau

„împotrivă”.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

(3) Deciziile se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia și de

membri.
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(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea deciziei,

dacă aceasta a fost adoptată în condițiile alin. (1) și cu respectarea dispozițiilor

art. 4.

(5) Deciziile se aduc la cunoștință publică, după caz, prin afișare la sediul

birourilor și oficiilor electorale, pe site-ul propriu, prin comunicare sau prin

orice mijloc de publicitate.

(6) Hotărârile Biroului Electoral Central sunt adoptate și se aduc la

cunoștință publică cu respectarea prevederilor alin. (1)–(5).

Art. 12. – (1) Birourile și oficiile electorale sunt obligate să țină evidența

întâmpinărilor, contestațiilor și a altor cereri privind procesul electoral, precum

și a deciziilor și hotărârilor adoptate.

(2) După fiecare ședință, birourile și oficiile electorale întocmesc un proces-

verbal de ședință care se semnează de președinte și de persoana care l-a

întocmit. Acesta poate fi consultat la cerere de către membrii biroului sau

oficiului electoral.

Art. 13. – (1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afișează la

sediile birourilor și oficiilor electorale și este respectată cu strictețe. Acesta nu

poate avea mai puțin de 6 ore și trebuie fixat între orele 9,00–17,00.

(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activități care țin de

competența lor, birourile și oficiile electorale își încheie programul de lucru

cu publicul la ora 24,00.

(3) În ziua votării, birourile și oficiile electorale asigură permanența.

CAPITOLUL II

Dispoziții speciale

Art. 14. – (1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările și

completările ulterioare, Biroul Electoral Central adoptă decizii care sunt

obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale,

organismele cu atribuții în materie electorală și competitorii electorali, de la

data aducerii la cunoștință în ședință publică și prin orice mijloc de publicitate.

(2) În soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor pe care este competent

să le soluționeze, Biroul Electoral Central adoptă decizii care sunt obligatorii

pentru toate autoritățile, instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu

atribuții în materie electorală și competitorii electorali la care se referă, de la

data aducerii la cunoștință în ședință publică și prin orice mijloc de publicitate.
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(3) În interpretarea unitară a legii, Biroul Electoral Central adoptă

hotărâri care sunt general obligatorii și se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

(4) Hotărârile se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia și de

membri. Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea

hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condițiile art. 11 alin. (1) și cu

respectarea dispozițiilor art. 4.

Art. 15. – Biroul Electoral Central și birourile electorale de circumscripție

își pot desemna un purtător de cuvânt din rândul membrilor lor, prin votul

majorității membrilor prezenți, care este abilitat să asigure legătura acestora

cu mass-media prin prezentarea comunicărilor oficiale.

Art. 16. – Locțiitorii reprezentanților partidelor politice, alianțelor politice

și alianțelor electorale, precum și ai organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale în Biroul Electoral Central pot înlocui, cu aceleași

drepturi și obligații, titularii, când aceștia nu pot participa la ședințele Biroului

Electoral Central.

Art. 17. – Președintele Biroului Electoral Central, președinții birourilor

electorale de circumscripție și ai oficiilor electorale de sector stabilesc care

dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natură a fi supuse

dezbaterii biroului sau oficiului electoral și rezolvate prin decizie, respectiv

hotărâre în cazul Biroului Electoral Central.

Art. 18. – La propunerea Biroului Electoral Central, președintele poate

desemna unul sau mai mulți membri pentru întocmirea unor puncte de vedere

asupra problemelor în discuție.

Art. 19. – Biroul Electoral Central își încetează activitatea după 48 de ore

de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului

alegerilor, potrivit prevederilor legale.

Art. 20. – În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, precum și în

soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor pe care sunt competente să le

soluționeze, birourile electorale de circumscripție adoptă decizii care sunt

obligatorii în cadrul circumscripției în care funcționează pentru toate birourile

electorale ale secțiilor de votare, competitorii electorali, autoritățile și

instituțiile publice la care se referă. Deciziile Biroului Electoral de

Circumscripție al Municipiului București sunt obligatorii și pentru oficiile

electorale de sector.

Art. 21. – În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, precum și în

soluționarea întâmpinărilor și contestațiilor pe care sunt competente să le
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soluționeze, oficiile electorale adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul

sectorului în care funcționează pentru toate birourile electorale ale secțiilor de

votare, competitorii electorali, autoritățile și instituțiile publice la care se referă.

Art. 22. – (1) Contestațiile împotriva constituirii, componenței și activității

birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt transmise, de

îndată, prin mijloace electronice la biroul electoral al circumscripției electorale

pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, prin grija

misiunilor diplomatice și a consulatelor.

(2) Biroul electoral al circumscripției electorale pentru cetățenii români cu

domiciliul sau reședința în afara țării asigură comunicarea, în condițiile

prevăzute de alin. (1), către părțile interesate a deciziilor prin care s-au

soluționat contestațiile împotriva constituirii, componenței și activității

birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.

Art. 23. – Birourile electorale de circumscripție, oficiile electorale și

birourile electorale ale secțiilor de votare își încetează activitatea la data

încheierii verificării proceselor-verbale pe care le-au întocmit privind

rezultatele alegerilor.

HOTĂRÂREA nr. 2

din 22 septembrie 2008

privind apartenența politică a candidaților 

propuși de partide politice, alianțe politice

sau electorale

Publicată în M. Of. nr. 665 din 24 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că propunerile

de candidați se fac în scris, în 4 exemplare, de către partidele politice,

alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor
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aparținând minorităților naționale care participă la alegeri conform

prezentului titlu, sub semnătura conducerii acestora sau a persoanelor

desemnate pentru a le semna, iar în cazul candidaților independenți,

pe baza listei susținătorilor, 

luând în considerare dispozițiile art. 29 alin. (10) ultima teză din

Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, care

stabilesc că nu sunt permise candidaturi independente pentru partide

politice, alianțe politice sau electorale, precum și prevederile art. 29

alin. (12) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările

ulterioare, potrivit cărora declarația de acceptare a candidaturii trebuie

să cuprindă, printre altele, partidul politic sau alianța care a propus

candidatura și apartenența politică a candidatului,

văzând că din aceste dispoziții rezultă că între candidați și partidele

politice, alianțe politice sau electorale care i-au propus trebuie să existe

o relație de apartenență, concretizată prin calitatea de membru al

partidului politic, alianței politice sau electorale a candidatului,

ținând cont și de prevederile art. 12 alin. (3) din Regulamentul

Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.

8/1994, republicat, cu modificările ulterioare, precum și de dispozițiile

art. 5 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea

Senatului nr. 28/2005, din care rezultă calitatea de membru al partidului

politic a deputaților și senatorilor aleși din partea unui partid politic, 

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – (1) Candidații propuși de un partid politic trebuie să facă

parte din partidul politic respectiv.

(2) Candidații propuși de o alianță politică sau alianță electorală

trebuie să facă parte dintr-un partid politic, membru al alianței în cauză.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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HOTĂRÂREA nr. 3

din 24 septembrie 2008

privind modalitatea de contestare 

a candidaturilor unice la nivel național 

pentru Camera Deputaților propuse 

de organizațiile cetățenilor 

aparținând minorităților naționale

Publicată în M. Of. nr. 667 din 25 septembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (11) și art. 29 alin. (4) din

Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului

și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că dispozițiile art. 32 din Legea nr.

35/2008, cu modificările și completările ulterioare, nu stabilesc instanța

competentă să soluționeze contestațiile privind admiterea sau

respingerea de către Biroul Electoral Central a candidaturilor unice la

nivel național pentru Camera Deputaților propuse de organizațiile

cetățenilor aparținînd minorităților naționale,

ținând cont de faptul că dispozițiile art. 32 alin. (5) din Legea nr.

35/2008, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc că instanța

competentă să soluționeze contestațiile privind admiterea sau

respingerea candidaturilor este tribunalul în a cărui rază teritorială se

află circumscripția electorală,

văzând că prin sintagma „circumscripție electorală” se înțelege, în

cazul candidaturilor unice la nivel național pentru Camera Deputaților

propuse de organizațiile cetățenilor aparținînd minorităților naționale,

teritoriul întregii țări,

având în vedere faptul că, prin admiterea sau respingerea

candidaturilor unice la nivel național pentru Camera Deputaților

propuse de organizațiile cetățenilor aparținînd minorităților naționale,

Biroul Electoral Central îndeplinește o atribuție rezervată birourilor

electorale de circumscripție,

dată fiind necesitatea de a asigura caracterul efectiv al principiului

liberului acces la justiție,
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în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – (1) În cazul candidaturilor unice la nivel național pentru

Camera Deputaților propuse de organizațiile cetățenilor aparținând

minorităților naționale, două exemplare ale propunerii de candidatură

se păstrează la Biroul Electoral Central, iar celelalte două, certificate de

Biroul Electoral Central prin semnătura președintelui acestuia, cu

menționarea datei, orei și a numărului de înregistrare și prin aplicarea

ștampilei, se restituie depunătorului; unul dintre exemplarele restituite

depunătorului se înregistrează de către acesta, în termen de 48 de ore

de la restituire, la Tribunalul București.

(2) Dispozițiile art. 32 alin. (1) – (2

1

), (3) și (4) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod

corespunzător în cazul candidaturilor unice la nivel național pentru

Camera Deputaților propuse de organizațiile cetățenilor aparținînd

minorităților naționale.

Art. 2. – (1) Contestațiile privind admiterea sau respingerea

candidaturilor se soluționează în termen de 48 de ore de la înregistrare

de către Tribunalul București.

(2) Împotriva hotărârii date în contestație se poate face recurs, în

termen de 24 de ore de la pronunțare, la Curtea de Apel București.

Recursul se soluționează în termen de 24 de ore de la înregistrare.

(3) Hotărârea pronunțată în recurs este definitivă și irevocabilă.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

Hotărârea nr. 3/2008
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HOTĂRÂREA nr. 4

din 2 octombrie 2008

privind interpretarea dispozițiilor art. 8 

alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităților administrației

publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004

privind Statutul aleșilor locali

Publicată în M. Of. nr. 685 din 7 octombrie 2008

Având în vedere faptul că din prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr.

35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.

215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu

modificările și completările ulterioare, care stabilesc că membrii birourilor

electorale ale secțiilor de votare, precum și persoanele însărcinate cu

menținerea ordinii votează la secția la care își desfășoară activitatea

doar dacă domiciliază pe raza acelui colegiu uninominal în care se află

secția de votare respectivă și sunt arondați, conform domiciliului, în altă

secție de votare a aceluiași colegiu uninominal, nu rezultă în mod expres

tipul de colegiu uninominal la care se face referire,

luând în considerare faptul că din dispozițiile Legii nr. 35/2008, cu

modificările și completările ulterioare, rezultă că între alegători și aleșii

acestora trebuie să existe o legătură directă, concretizată prin faptul că în

țară alegătorii votează numai în colegiul uninominal unde își au domiciliul,

ținând cont de dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 35/2008,

cu modificările și completările ulterioare, care statuează că întotdeauna

un colegiu uninominal pentru alegerea Senatului este format dintr-un

număr întreg de colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților,

întregi și alăturate, din cadrul aceleiași circumscripții electorale,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și

completările ulterioare,
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Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum

și persoanele însărcinate cu menținerea ordinii votează la secția la

care își desfășoară activitatea, după înscrierea lor în lista electorală

suplimentară, dacă este cazul, doar dacă domiciliază pe raza acelui

colegiu uninominal pentru Camera Deputaților în care se află secția de

votare respectivă și sunt arondați, conform domiciliului, în altă secție de

votare a aceluiași colegiu uninominal pentru Camera Deputaților.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

HOTĂRÂREA nr. 5

din 15 octombrie 2008

privind interpretarea art. 9

1

din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea

Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației

publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 

privind statutul aleșilor locali

Publicată în M. Of. nr. 710 din 20 octombrie 2008

Având în vedere dispozițiile art. 9

1

alin. (1) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modi -

ficarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.

215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modi -

ficările și completările ulterioare, care stabilesc că „partidele politice,

alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților

Hotărârile nr. 4–5/2008
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naționale se pot asocia între ele numai la nivel național, pe bază de

protocol, constituind o alianță electorală, în scopul participării la

alegerea Camerei Deputaților și a Senatului”, 

luând în considerare prevederile art. 2 pct. 16 din Legea nr. 35/2008,

cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora prin competitori
electorali se înțelege „partidele politice, alianțele politice, alianțele

electorale și organizațiile legal constituite ale cetățenilor aparținând unei

minorități naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale, care

înaintează propuneri de candidatură, precum și candidații independenți”,

văzând că protocolul de constituire a unei alianțe electorale reprezintă

rezultatul unui acord de voință între două sau mai multe partide politice

și/sau alianțe politice și/sau organizații ale cetățenilor aparținând

minorităților naționale (mutuus consensus) și că, pe cale de consecință,

desființarea lui trebuie să fie rezultatul aceluiași acord (mutuus dissensus),
ținând cont de dispozițiile art. 9

1

alin. (2)–(6) din Legea nr. 35/2008,

cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că protocolul de

constituire a alianței electorale se depune la Biroul Electoral Central,

care se pronunță prin decizie asupra admiterii sau respingerii acestuia,

precum și căile de atac împotriva deciziei Biroului Electoral Central de

admitere sau de respingere a protocolului alianței electorale,

având în vedere necesitatea asigurării realizării principiului simetriei

juridice, precum și a respectării termenului-limită de depunere a candidaturilor,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1. – La alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, partidele

politice și/sau alianțele politice și/sau organizațiile cetățenilor

aparținând minorităților naționale care au constituit o alianță electorală

pot propune candidați numai din partea alianței electorale.

Art. 2. – (1) Protocolul de constituire a unei alianțe electorale, care a fost

admis prin decizie a Biroului Electoral Central și care a rămas definitiv ca

urmare a necontestării sau ca urmare a pronunțării unei hotărâri definitive

a Înaltei Curți de Casație și Justiție, poate fi desființat numai prin acordul

părților semnatare ale protocolului de constituire a alianței electorale.

(2) Acordul de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe

electorale se depune la Biroul Electoral Central cu cel puțin 4 zile

înaintea termenului-limită de depunere a candidaturilor.

(3) Dispozițiile art. 9

1

alin. (3)–(6) din Legea nr. 35/2008 pentru

alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și

completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009

156



publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii

nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările

ulterioare, se aplică în mod corespunzător în cazul acordului de

desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale.

(4) În cazul desființării protocolului de constituire a unei alianțe

electorale după expirarea termenului de depunere a semnelor

electorale prevăzut de art. 35 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu

modificările și completările ulterioare, membrii alianței electorale

desființate participă la alegeri fără semn electoral.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

HOTĂRÂREA nr. 6

din 15 octombrie 2008

privind interpretarea art. 16 alin. (3) 

din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea

Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 

pentru alegerea autorităților administrației

publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004

privind Statutul aleșilor locali

Publicată în M. Of. nr. 710 din 20 octombrie 2008

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

cu modificările și completările ulterioare,

Hotărârile nr. 5–6/2008
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văzând că aceste prevederi nu interzic partidelor politice, alianțelor

politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale care participă la alegeri să comunice birourilor

electorale de circumscripție numele și prenumele reprezentanților lor în

acestea înainte de data rămânerii definitive a candidaturilor,

luând în considerare faptul că propunerile privind numele și

prenumele reprezentanților partidelor politice, alianțelor politice,

alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților

naționale care participă la alegeri, depuse după expirarea termenului

prevăzut de art. 9 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, nu mai pot fi luate în

considerare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăște:

Art. 1.– (1) Comunicările privind numele și prenumele

reprezentanților în birourile electorale de circumscripție ai partidelor

politice, ai alianțelor politice, ai alianțelor electorale și ai organizațiilor

cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri

pot fi depuse și înaintea termenului de 24 de ore prevăzut de art. 16

alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și

a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii

administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind

Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Comunicările depuse după expirarea termenului prevăzut de

art. 16 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările

ulterioare, nu sunt luate în considerare.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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HOTĂRÂREA nr. 7

din 16 octombrie 2008

privind interpretarea art. 7 alin. (2) din Legea

nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei

Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației

publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004

privind Statutul aleșilor locali 

Publicată în M. Of. nr. 720 din 23 octombrie 2008

Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora campania

electorală începe cu 30 de zile înainte de ziua votării și se încheie cu

24 de ore înainte de momentul începerii votării,

luând în considerare prevederile art. 37–40, precum și ale art. 50

din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare,

văzând că Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările

ulterioare, nu sancționează actele de propagandă electorală efectuate

înainte de începerea campaniei electorale,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Sancțiunile legate de comportamentul în campania

electorală, prevăzute de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei

Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii

nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a

Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004

privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
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pot fi aplicate numai pentru faptele săvârșite în perioada campaniei

electorale, așa cum este ea delimitată în timp de art. 7 alin. (2) din

același act normativ.

Art. 2. – Actelor de propagandă politică considerate ilicite, săvârșite

înainte de campania electorală, așa cum a fost ea delimitată în timp de

art. 7 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările

ulterioare, li se aplică normele de drept comun în vigoare.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

HOTĂRÂREA nr. 8

din 16 octombrie 2008

privind interpretarea art. 29 alin. (10) 

din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea

Camerei Deputaților și a Senatului 

și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale, a Legii

administrației publice locale nr. 215/2001 

și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali

Publicată în M. Of. nr. 720 din 23 octombrie 2008

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (10) ultima teză din Legea

nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și

pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că nu sunt
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permise candidaturi independente pentru partide politice, alianțe

politice sau electorale, 

luând în considerare faptul că, potrivit Legii nr. 35/2008, cu

modificările și completările ulterioare, prin noțiunea de candidat
independent se înțelege o persoană fără apartenență politică, care nu

este membru al niciunui partid politic, alianță politică, alianță electorală

sau al unei organizații neguvernamentale a cetățenilor aparținând

minorităților naționale,

ținând cont de faptul că din interpretarea prevederilor art. 29 alin.

(10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare,

rezultă că nu sunt permise candidaturi independente ale unor membri

ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale sau ai

organizațiilor neguvernamentale ale cetățenilor aparținând minorităților

naționale,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Nu se admit candidaturi independente ale membrilor

partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale sau ai

organizațiilor neguvernamentale ale cetățenilor aparținând minorităților

naționale.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

Hotărârea nr. 8/2008
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HOTĂRÂREA nr. 9

din 20 octombrie 2008

privind interpretarea art. 16 alin. (5) 

din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea

Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației

publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004

privind Statutul aleșilor locali

Publicată în M. Of. nr. 720 din 23 octombrie 2008

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 16 alin. (3) din Legea 

nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Într-un birou electoral de circumscripție, o alianță politică

sau electorală între două sau mai multe partide politice parlamentare

sau neparlamentare, participantă la alegeri în respectiva

circumscripție, are dreptul la un singur reprezentant.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

162



HOTĂRÂREA nr. 10

din 22 octombrie 2008

privind interpretarea art. 41 alin. (6) și art. 50

lit. o) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea

Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației

publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleșilor locali

Publicată în M. Of. nr. 728 din 28 octombrie 2008

Având în vedere dispozițiile art. 50 lit. o) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

cu modificările și completările ulterioare, care sancționează

continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia,

luând în considerare prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr.

35/2008, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora

campania electorală începe cu 30 de zile înainte de ziua votării și se

încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării,

ținând cont de dispozițiile ultimei teze a alin. (6) al art. 41 din Legea

nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că

președintele biroului electoral al secției de votare dispune îndepărtarea

materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe clădirea

sediului secției de votare,

văzând dispozițiile art. 50 lit. f) din Legea nr. 35/2008, cu

modificările și completările ulterioare, care sancționează distrugerea,

deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a

platformelor-program afișate sau a oricăror altor afișe ori anunțuri de

propagandă electorală tipărite,
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având în vedere faptul că, potrivit prevederilor Legii administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, primarul este autoritatea publică locală executivă,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Prin continuarea propagandei electorale după încheierea
campaniei electorale se înțelege afișarea, lansarea sau distribuirea de

materiale electorale de orice tip după data de 29 noiembrie 2008, 

ora 7,00.

Art. 2. – (1) După încheierea campaniei electorale este obligatorie

îndepărtarea materialelor electorale de orice tip numai din și de pe

clădirea sediului secției de votare.

(2) – Îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice

tip din și de pe clădirea sediului secției de votare se asigură de

președintele biroului electoral al secției de votare, în acest caz nefiind

aplicabile prevederile art. 50 lit. f) din Legea nr. 35/2008 pentru

alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și

completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale, a Legii administrației publice locale 

nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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HOTĂRÂREA nr. 11

din 17 noiembrie 2008

privind interpretarea art. 39 alin. (1) 

din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea

Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autorităților administrației

publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004

privind Statutul aleșilor locali

Publicată în M. Of. nr. 778 din 20 noiembrie 2008

Având în vedere dispozițiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

cu modificările și completările ulterioare, privind unele obligații ale

primarilor legate de afișajul electoral,

reținând că prin norma legală menționată se instituie obligația

primarilor de a stabili și asigura prin dispoziție locuri speciale pentru

afișajul electoral ținând seama de numărul competitorilor electorali care

participă la alegeri,

reținând, totodată, că potrivit art. 39 alin. (6) din Legea nr. 35/2008,

cu modificările și completările ulterioare, afișajul electoral se realizează

inclusiv pe panouri electorale,

constatând că din interpretarea sistematică a celor două alineate

menționate rezultă că primarul are obligația nu numai de a stabili prin

act administrativ locurile speciale pentru afișajul electoral, ci și de a lua

măsurile necesare ca în aceste locuri pentru afișaj să fie amplasate

panouri destinate acestui scop,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – În interpretarea art. 39 alin. (1) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru

165



modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice

locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

cu modificările și completările ulterioare, primarilor le revine obligația

atât de a stabili prin act administrativ locurile speciale pentru afișajul

electoral, cât și de a lua măsurile necesare pentru amplasarea

panourilor destinate acestui scop în locurile respective.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

DECIZIA nr. 3

din 16 septembrie 2008

privind data la care expiră termenele

prevăzute în Programul calendaristic pentru

realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei

electorale, la alegerile pentru Camera

Deputaţilor şi Senat din anul 2008, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2008

Având în vedere prevederile Programului calendaristic pentru

realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile

pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 985/2008,

în temeiul prevederilor 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu

modificările şi completările ulterioare,

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009

166



Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Termenele pentru realizarea activităţilor referitoare la

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi

Senat din anul 2008 sunt cele prevăzute în programul calendaristic

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2008, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 1 septembrie 2008 şi se

consideră împlinite la datele menţionate în acest calendar.

Art. 2. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

DECIZIA nr. 4

din 24 septembrie 2008

privind documentele pe care trebuie să le

depună în vederea înregistrării candidaturilor,

partidele politice, alianţele politice, alianţele

electorale şi organizaţiile cetăţenilor

aparţinând minorităţilor naţionale

Având în vedere dispoziţiile art. 29 şi 29

1

din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice

locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare necesitatea informării partidelor politice, alianţelor

politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând

minorităţilor naţionale asupra documentelor pe care trebuie să le cuprindă

dosarele de candidatură şi a modalităţii de întocmire a acestora,

în temeiul prevederilor 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008,

Deciziile nr. 3–4/2008
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Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală

sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale va

depune la biroul electoral de circumscripţie următoarele:

a) patru exemplare originale ale listei candidaţilor pentru respectiva

circumscripţie, conform modelului prevăzut de anexa nr. 10 la

Hotărârea Guvernului nr. 988/2008, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 634 din 2 septembrie 2008; lista candidaţilor va

fi semnată de către conducerea partidului politic, alianţei politice,

alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor

naţionale sau de către persoanele desemnate pentru a le semna;

b) patru fotocopii ale actului de identitate al fiecărui candidat;

c) un exemplar original şi trei fotocopii ale dovezilor constituirii

depozitelor, pentru fiecare candidat;

d) patru exemplare originale ale declaraţiilor de acceptare a

candidaturii, pentru fiecare candidat, conform modelului prevăzut de

Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 988/2008, cu adăugarea

codului numeric personal al candidatului; declaraţiile vor fi semnate şi

datate de către candidaţi;

e) patru exemplare originale ale declaraţiilor de avere şi de interese

ale candidaţilor, pentru fiecare candidat, conform modelelor prevăzute

în anexa la Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii

demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi

de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările

ulterioare; declaraţiile vor fi semnate şi datate de către candidaţi;

f) patru exemplare ale declaraţiilor de apartenenţă sau

neapartenenţă la securitate ca poliţie politică ale fiecărui candidat

născut înainte de 1 ianuarie 1976, ce se vor redacta conform modelului

prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008

privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;

declaraţiile vor fi semnate şi datate de către candidaţi.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) – f) vor fi introduse în

patru dosare separate.

(3) Caracterul original al documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)

şi la lit. d)– f) este dat de semnarea şi datarea olografă; prin exemplar

original al dovezii constituirii depozitului se înţelege documentul

bancar, în original, care face dovada depunerii a cinci salarii minime

brute pe ţară în contul deschis de Autoritatea Electorală Permanentă.
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Art. 2.– Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

DECIZIA nr. 7

din 30 septembrie 2008

privind modalitatea de completare a rubricii

„având funcţia de ... ” din formularele 

de declaraţii de avere şi de interese ce însoţesc

candidaturile pentru funcţia de deputat 

sau de senator

Având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 144/2007

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de

Integritate, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că

persoanele care candidează pentru funcţia de deputat sau de senator

sunt obligate să îşi declare averea şi interesele,

ţinând cont de faptul că această obligaţie este instituită de lege în

considerarea calităţii de candidat la una dintre funcţiile menţionate şi că în

consecinţă, menţiunea „având funcţia de ...” din formularele de declaraţii de

avere şi de interese poate fi interpretată atât în sensul precizării calităţii de

candidat la funcţia de deputat sau de senator, cât şi în sensul indicării funcţiei

deţinute de persoana în cauză la data întocmirii declaraţiei (dacă este cazul),

luând în considerare faptul că scopul urmărit de legiuitor este

îndeplinit în cazul în care declaraţiile de avere şi de interese sunt

completate în una dintre cele două variante expuse,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Completarea rubricii „având funcţia de ...” din formularele de

declaraţii de avere şi de interese, care însoţesc candidaturile la funcţia

de deputat sau de senator, depuse în condiţiile art. 29 şi 29

1

din Legea

Deciziile nr. 4 și nr. 7/2008
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nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă o

condiţie de formă care nu afectează valabilitatea candidaturii.

Persoanele în cauză pot menţiona fie calitatea de candidat la funcţia de

deputat sau de senator, fie funcţia deţinută la data întocmirii declaraţiei.

Art. 2. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

DECIZIA nr. 34

din 16 octombrie 2008

privind modalitatea de admitere 

sau de respingere a candidaturilor de către

birourile electorale de circumscripţie

Având în vedere dispoziţiile art. 32 alin. (1) şi (2) din Legea nr.

35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice

locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Pentru fiecare candidatură, birourile electorale de circums -

cripţie adoptă, după caz, o decizie de admitere sau de respingere a

acesteia.

Art. 2. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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DECIZIA nr. 35

din 16 octombrie 2008

privind procedura de acreditare 

a observatorilor interni la alegerile 

pentru Camera Deputaţilor şi Senat 

din data de 30 noiembrie 2008

Având în vedere dispoziţiile art. 43 alin. (1), (2), (4), (6) şi (7) din

Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice

locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

cu modificările şi completările ulterioare,

văzând prevederile art. 5 şi 6 din Hotărârea Autorităţii Electorale

Permanente nr. 6/2008 privind procedura de acreditare pe lângă

birourile şi oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei

Deputaţilor şi Senatului din 30 noiembrie 2008, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 7 octombrie 2008,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Acreditarea observatorilor interni la alegerile pentru

Camera Deputaţilor şi Senat din data de 30 noiembrie 2008 se

efectuează de birourile electorale de circumscripţie la cererea scrisă a

conducerii organizaţiei neguvernamentale, făcută cu cel puţin 2 zile

înaintea datei alegerilor.

(2) Cererile de acreditare formulate de conducerile organizaţiilor

neguvernamentale vor fi însoţite de declaraţiile de neapartenenţă

politică ale persoanelor propuse ca observatori interni.

(3) Sunt acreditate ca observatori interni numai persoanele

desemnate de acele organizaţii neguvernamentale care prezintă, în

original sau în copie, adeverinţa eliberată de Autoritatea Electorală

Permanentă prevăzută de art. 5 alin. (3) din Hotărârea Autorităţii

Electorale Permanente nr. 6/2008.

(4) Acreditările sunt valabile la toate birourile şi oficiile electorale,

după caz, din raza teritorială a circumscripţiei.
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Art. 2. – Modelul cererii de acreditare, al declaraţiei de

neapartenenţă politică şi al documentului de acreditare sunt prevăzute

în anexele 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

Anexa nr. 1

Cerere de acreditare a observatorilor interni ai organizaţiei

neguvernamentale _________________________* la alegerile pentru

Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008

Subsemnatul ___________________ **, _____________________ *** ,

în cadrul ___________________________ * , solicit acreditarea ca observatori

interni la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008,

a persoanelor ale căror prenume, nume, serie şi număr de act de identitate sunt

cuprinse în tabelul anexat la prezenta cerere.

Anexez declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor pentru

care solicit acreditarea, conform căreia au drept de vot şi nu sunt membri ai

vreunui partid politic sau ai vreunei organizaţii a cetăţenilor aparţinând

minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi

Senat din 30 noiembrie 2008.

Depun anexat

1

adeverinţa eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă,

conform căreia organizaţia neguvernamentală pe care o reprezint îndeplineşte

condiţiile prevăzute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările

şi completările ulterioare.

________________________ ****

_____________________*****
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* se trece denumirea organizaţiei neguvernamentale

** se înscriu numele şi prenumele persoanei care face cererea din partea organizaţiei neguvernamentale

*** se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în organizaţia neguvernamentală

**** se semnează şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale

***** se trece data

1

Adeverinţa poate fi depusă în original sau în copie.



Anexa nr. 2

DECLARAȚIE DE �EAPARTE�E�ŢĂ POLITICĂ

Subsemnatul ________________, posesor al actului de identitate ______,

serie _____, nr. _________, CNP ________________________, declar pe

proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind

falsul în declaraţii, că am drept de vot şi că nu sunt membru al vreunui partid

politic sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care

participă la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008.

__________________ * ___________________ **

* se trece data

** se trece semnătura

Anexa nr. 3

Decizia nr. 35/2008
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BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE 

_____________________ *

ACREDITARE

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. ____/______________

formulată de _________________________ **,

în temeiul prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările

şi completările ulterioare, Biroul Electoral de Circumscripţie _____* acreditează

ca observatori interni ai __________ ** la alegerea Camerei Deputaţilor şi a

Senatului din data de 30 noiembrie 2008 pe dna./dl.:

1. __________________*** ______________________****

2. __________________*** ______________________****

3. …

4. …

…

PREŞEDI�TE,

_______________________

* se trece numărul şi denumirea circumscripţiei

** se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale care a formulat cererea

*** se înscriu numele şi prenumele observatorului intern din partea organizaţiei neguvernamentale

**** se înscriu seria şi numărul actului de identitate



�otă:

Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării

începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării, de către

membrii biroului electoral al secţiei de votare, a procesului-verbal de constatare

a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de

acreditare. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea

alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului

electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă pentru

sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice, unei alianţe electorale

sau unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care

participă la alegeri conform legii ori a unui candidat independent sau încercarea

de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului

de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către

biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea

imediată a persoanei respective din secţia de votare.

Prezenta acreditare (în original sau în copie) însoţită de actul de

identitate al titularului acreditării permite accesul acestuia în localul oricărei

secţii de votare din circumscripţie, iar la biroul electoral de circumscripţie, sau

după caz, la oficiile electorale, în spaţiile special stabilite în acest sens.

Încălcarea condiţiilor de acreditare atrage, de drept, încetarea acreditării.

DECIZIA nr. 40

din 22 octombrie 2008

privind modalitatea de tragere la sorţi 

pentru stabilirea ordinii în care se tipăresc

numele candidaţilor pe buletinele de vot

Având în vedere dispoziţiile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice

locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

cu modificările şi completările ulterioare, 
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luând în considerare prevederile art. 29 alin. (3) şi (8) din Legea nr.

35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Tragerea la sorţi pentru stabilirea ordinii în care se

tipăresc numele candidaţilor pe buletinele de vot se efectuează în

condiţiile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare, rezultatele acesteia fiind valabile pentru

întreaga circumscripţiei electorală.

(2) În cazul în care un competitor electoral nu are o

candidatură/candidaturi înregistrate într-unul sau mai multe colegii

uninominale ale unei circumscripţii electorale, buletinele de vot pentru

acel/acele colegii vor fi tipărite fără competitorul electoral respectiv, numărul

de ordine al acestuia din buletinul de vot fiind ocupat de către competitorul

electoral imediat următor în ordinea rezultată din tragerea la sorţi. 

Art. 2. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

DECIZIA nr. 41

din 22 octombrie 2008

privind unele măsuri pentru buna organizare

şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera

Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008

Având în vedere dispoziţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice

locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

cu modificările şi completările ulterioare,

Deciziile nr. 40–41/2008
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luând în considerare necesitatea asigurării condiţiilor pentru

păstrarea în deplină siguranţă a materialelor necesare birourilor

electorale ale secţiilor de votare,

ţinând cont de imperativul luării măsurilor necesare pentru ca

exercitarea dreptului la vot să decurgă în bune condiţii şi fără incidente,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Materialele necesare birourilor electorale ale secţiilor de

votare se predau, pe bază de proces-verbal, de primar, preşedinţilor

birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza unităţii

administrativ-teritoriale respective, cu cel puţin două zile înainte de

data alegerilor. După predare, materialele necesare birourilor

electorale de pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale se sigilează

de către preşedinţii acestora şi se păstrează, sub pază, până la

transportul lor la localul secţiei de votare, într-un singur spaţiu pus la

dispoziţie de primarul unităţii administrativ-teritoriale respective.

Art. 2. – În ziua votării, între orele 7,00 – 21,00, se interzic

comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie

a localului de vot, prevăzut de art. 41 alin. (10) din Legea nr. 35/2008,

cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. – Reprezentanţii Ministerului Internelor şi Reformei

Administrative din unităţile administrativ teritoriale (poliţişti/jandarmi)

vor asigura respectarea şi publicitatea dispoziţiilor art. 2.

Art. 4. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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DECIZIA nr. 46

din 3 noiembrie 2008

privind modalitatea de completare a birourilor

electorale ale secţiilor de votare

Având în vedere dispoziţiile art. 19 alin. (9) din Legea nr. 35/2008, cu

modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că desemnarea

reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale

şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru

completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare se face de

preşedintele biroului electoral de circumscripţie, respectiv de preşedintele

oficiului electoral, în cazul municipiului Bucureşti, cu respectarea ordinii

de completare prevăzute la art. 16 alin. (5) din acelaşi act normativ,

luând în considerare prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr.

35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora biroul

electoral de circumscripţie se completează, în prima etapă, cu câte un

reprezentant al partidelor politice parlamentare sau al alianţelor

politice/electorale dintre partidele parlamentare, care participă la

alegeri în respectiva circumscripţie iar, în a doua etapă, cu

reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, ai organizaţiilor

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ai alianţelor politice sau

electorale dintre acestea, care participă la alegeri în respectiva

circumscripţie, desemnarea reprezentanţilor partidelor politice

neparlamentare, ai alianţelor politice şi ai alianţelor electorale dintre

acestea fiind făcută în ordinea descrescătoare a numărului de

candidaturi rămase definitive din colegiile uninominale din

circumscripţie, iar în caz de egalitate, prin tragere la sorţi,

văzând dispoziţiile art. 19 alin. (8) din Legea nr. 35/2008, cu

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora un partid politic, o

alianţă politică, o alianţă electorală sau o organizaţie a cetăţenilor

aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri nu poate avea

într-un birou electoral al unei secţii de votare mai mult de 3 reprezentanţi,

ţinând cont de necesitatea asigurării respectării prevederilor primei

teze a art. 19 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare, care stabilesc că birourile electorale ale secţiilor

de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia,

precum şi din 7 membri,
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având în vedere faptul că potrivit dispoziţiilor celei de-a doua teze

a art. 19 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările

ulterioare, birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu

mai puţin de 5 membri (preşedinte, locţiitor şi 3 membri),

văzând prevederile art. 4 alin. (2) din Anexa la Hotărârea Biroului

Electoral Central nr. 1 din 5 septembrie 2008 privind Regulamentul de

organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008, care

stabilesc că prin membri ai birourilor şi oficiilor electorale se înţeleg şi

preşedinţii şi locţiitorii acestora,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu

reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale

şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se face

de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, respectiv de

preşedintele oficiului electoral, în cazul municipiului Bucureşti, în

prezenţa reprezentanţilor partidelor politice în biroul electoral de

circumscripţie sau în oficiul electoral respectiv, în 24 de ore de la

expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (8) din Legea nr. 35/2008,

cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) în prima etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se

completează cu câte un reprezentant propus de partidele politice

parlamentare sau de alianţele politice/electorale dintre acestea, care

participă la alegeri în circumscripţia respectivă;

b) în a doua etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se

completează cu câte un reprezentant propus de partidele politice

neparlamentare, de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor

naţionale sau de alianţele politice/electorale dintre acestea, care

participă la alegeri în respectiva circumscripţie; desemnarea repre zen -

tanţilor partidelor politice neparlamentare, ai alianţelor politice şi ai

alianţelor electorale dintre acestea se face potrivit ordinii stabilite la

completarea biroului electoral de circumscripţie;

c) în cazul în care, potrivit ordinii stabilite la completarea biroului

electoral de circumscripţie, o formaţiune politică, din cele prevăzute la

lit. b), are dreptul la un reprezentant într-un birou electoral, dar pentru

acel birou electoral nu a propus niciun reprezentant, la completarea

biroului electoral respectiv este luată în considerare formaţiunea
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politică dintre cele prevăzute la lit. b), imediat următoare, care a propus

reprezentant pentru acel birou.

Art. 2. – (1) În situaţia în care, în urma efectuării operaţiunilor

prevăzute la art. 1, există birouri electorale ale secţiilor de votare care

nu au putut fi completate cu numărul maxim de membri prevăzut de art.

19 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările

ulterioare, completarea acestora se face după cum urmează:

a) ordinea de completare se stabileşte prin tragerea la sorţi a

partidelor politice parlamentare sau neparlamentare, a organizaţiilor

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau a alianţelor

politice/electorale dintre acestea care participă la alegeri în respectiva

circumscripţie şi care au propus reprezentanţi în birourile electorale

ale secţiilor de votare; fiecare birou electoral care nu a putut fi

completat cu numărul maxim de membri se completează, în ordinea

stabilită potrivit lit. a), cu câte o persoană care reprezintă a doua

opţiune a formaţiunii politice pentru biroul electoral respectiv; în cazul

în care, potrivit ordinii prevăzute la lit. a);

b) o formaţiune politică are dreptul la un reprezentant într-un birou

electoral dar pentru acel birou electoral nu are o a doua opţiune, la

completarea biroului electoral respectiv este luată în considerare

formaţiunea politică imediat următoare care are o a doua opţiune

pentru acel birou;

c) în cazul în care mai există birouri electorale ale secţiilor de votare

care nu au putut fi completate cu numărul maxim de membri,

operaţiuneaprevăzută la lit. b) se repetă cu persoanele care reprezintă

a treia opţiunepentru birourile electorale respective.

(2) În cazul în care, în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la

alin. (1), mai există birouri electorale ale secţiilor de votare care nu au

cel puţin 5 membri, respectiv preşedinte, locţiitor şi trei membri,

acestea urmează a fi completate cu persoane din lista propusă de

prefect prevăzută de art. 19 alin. (5) din Legea nr. 35/2008, cu

modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. – Modelul procesului-verbal de învestire a Biroului Electoral

al secţiei de votare este prezentat în anexa care face parte integrantă

din prezenta decizie.

Art. 4. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

Decizia nr. 46/2008
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A�EXĂ
PROCES-VERBAL

pentru învestirea Biroului electoral al secţiei de votare nr. ____________

din circumscripţia electorală/oficiul electoral nr. _____________

încheiat astăzi ____________

Având în vedere adresa tribunalului __________ cu nr. _____/________,

prin care a fost transmisă lista persoanelor desemnate ca preşedinţi şi locţiitori

ai birourilor electorale ale secţiilor de votare,

văzând listele reprezentanţilor în birourile electorale ale secţiilor de votare,

comunicate de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în circumscripţie,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 35/2008

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice

locale, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu

dispoziţiile Deciziei Biroului Electoral Central privind modalitatea de

completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare nr.____/____,

se declară ca fiind legal învestit biroul electoral al secţiei de votare nr. _____,

în următoarea formulă:
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1. Președinte * ** *** **** –

2. Locțiitor * ** *** **** –

3. Membru * ** *** **** *****

4. Membru * ** *** **** *****

5. Membru * ** *** **** *****

6. Membru * ** *** **** *****

7. Membru * ** *** **** *****

8. Membru * ** *** **** *****

9. Membru * ** *** **** *****

PREŞEDI�TELE

BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE/OFICIULUI

ELECTORAL

* nume

** prenume

*** adresă (pentru membri se trece domiciliul sau reşedinţa şi modalitatea de contact)

**** număr de telefon (pentru membri se trece numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail)

***** partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală şi organizaţia cetăţenilor aparţinând

minorităţilor naţionale (se completează numai pentru membri)



DECIZIA nr. 47

din 6 noiembrie 2008

privind accesul persoanelor acreditate 

la operaţiunile birourilor şi oficiilor electorale

Având în vedere dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 35/2008, cu

modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Deciziei Biroului Electoral Central nr. 35 din

16 octombrie 2008 privind procedura de acreditare a observatorilor interni la

alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 30 noiembrie 2008,

văzând Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/2008 privind

procedura de acreditare pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din 30 noiembrie 2008,

luând în considerare necesitatea reglementării modalităţii de acces

a persoanelor acreditate la operaţiunile birourilor şi oficiilor electorale

astfel încât fluxul acestora în şi din incinta birourilor şi oficiilor electorale

să nu perturbe desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor electorale,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – La Biroul Electoral Central, birourile electorale de

circumscripţie şi oficiile electorale, persoanele acreditate, în

conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 35/2008, cu

modificările şi completările ulterioare, au acces numai în spaţii special

amenajate în acest sens.

Art. 2. – La birourile electorale ale secţiilor de votare, persoanele

acreditate, în conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea nr. 35/2008,

cu modificările şi completările ulterioare, pot staţiona numai în spaţiul

stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului

electoral al secţiei de votare.

Art. 3. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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DECIZIA nr. 51

din 6 noiembrie 2008

privind data de la care rămân executorii deciziile

adoptate de birourile electorale de circumscripţie

în baza art. 40 din Legea nr. 35/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 35/2008,

cu modificările şi completările ulterioare care stabilesc că împotriva

deciziei biroului electoral de circumscripţie se poate face contestaţie la

Biroul Electoral Central, în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea

acesteia, şi că decizia dată asupra contestaţiei este definitivă,

având în vedere regula generală de drept potrivit căreia hotărârile

judecătoreşti dobândesc forţă executorie din momentul rămânerii lor

definitive, respectiv de la data expirării termenului legal de exercitare

a căii de atac sau, după caz, de la data soluţionării căii de atac când

aceasta a fost exercitată în termen,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Deciziile adoptate de birourile electorale de circumscripţie

în baza art. 40 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările

ulterioare, devin executorii de la data la care expiră termenul de

contestare a acestora.

Art. 2. – Contestaţiile formulate în termenul legal împotriva deciziilor

adoptate de birourile electorale de circumscripţie în baza art. 40 din

Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, suspendă

executarea acestora.

Art. 3. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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DECIZIA nr. 52

din 6 noiembrie 2008

pentru aplicarea dispoziţiilor ultimei teze 

a art. 41 alin. (6) din Legea nr. 35/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere dispoziţiile ultimei teze a art. 41 alin. (6) din Legea

nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare care stabilesc că

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune îndepărtarea

materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea

sediului secţiei de votare,

văzând şi prevederile art. 41 alin. (11) din lege, potrivit cărora „pentru

menţinerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va

avea la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar şi

de prefect, împreună cu reprezentanţii Ministerului Internelor şi

Reformei Administrative”, şi raportând aceste prevederi la specificul

măsurii de îndepărtare a materialelor de propagandă electorală,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de

orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare se dispune de

către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi se pune în

aplicare de către persoanele desemnate în acest sens de către primar.

Art. 2. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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DECIZIA nr. 55

din 10 noiembrie 2008

privind modalitatea de calcul a termenelor 

pe ore prevăzute de Legea nr. 35/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere că prevederile Legii nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare, reglementează numai modalitatea de calcul a

termenelor pe zile,

ţinând cont de faptul că în Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare, nu există norme juridice speciale privind

modalitatea de calcul a termenelor pe ore, urmând ca aceste termene

să fie calculate potrivit normei juridice generale,

văzând prevederile art. 101 alin. (2) din Codul de procedură civilă,

cu modificările şi completările ulterioare, care reprezintă norma juridică

generală în ceea ce priveşte modalitatea de calcul a termenelor pe ore,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Termenele pe ore prevăzute de Legea nr. 35/2008, cu

modificările şi completările ulterioare, încep să curgă de la ora 0.00 a

zilei următoare.

Art. 2. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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DECIZIA nr. 64

din 17 noiembrie 2008

privind unele măsuri pentru buna 

desfăşurare a votării

Având în vedere solicitarea Ministerului Internelor şi Reformei

Administrative privind asigurarea climatului de normalitate pe timpul

desfăşurării votării pentru Camera Deputaţilor şi Senat, prin

interzicerea organizării şi desfăşurării în data de 30 noiembrie 2008 a

referendumurilor, activităţilor cultural artistice şi sportive şi alte

asemenea în zona de protecţie sau în secţiile de votare, înregistrată la

Biroul Electoral Central cu nr. 298/C/B.E.C.2008/14.11.2008,

luând în considerare necesitatea desfăşurării în bune condiţii şi fără

incidente a operaţiunilor electorale din ziua votării,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – În data de 30 noiembrie 2008, pe durata votării, în zona de

protecţie a localurilor de vot, prevăzută de art. 41 alin. (10) din Legea

nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în

sediile acestora, este interzisă organizarea şi desfăşurarea de

referendumuri, activităţi cultural-artistice şi sportive, difuzarea de

materiale publicitare şi alte asemenea.

Art. 2. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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DECIZIA nr. 65

din 17 noiembrie 2008

privind obligaţia preşedinţilor birourilor

electorale ale secţiilor de votare de a sigila

ştampilele cu menţiunea „Votat” imediat 

după încheierea votării

Având în vedere solicitarea Asociaţiei Pro Democraţia privind

reglementarea obligaţiei preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor

de votare de a sigila ştampilele cu menţiunea „Votat” imediat după

închiderea procesului de votare, cu scopul de a elimina suspiciunile

privind utilizarea acestor ştampile, înregistrată la Biroul Electoral

Central cu nr. 306/C/B.E.C.2008/14.11.2008,

luând în considerare necesitatea asigurării corectitudinii procesului

electoral, în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Imediat după încheierea votării, preşedintele biroului

electoral al secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului respectiv,

are obligaţia să adune toate ştampilele cu menţiunea „Votat” existente

în secţia de votare şi să le introducă într-un plic pe care îl lipeşte, îl

semnează şi îl ştampilează cu ştampila de control a secţiei de votare.

Art. 2. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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DECIZIA nr. 66

din 17 noiembrie 2008

privind posibilitatea realizării de copii 

de pe listele electorale suplimentare de către

reprezentanţii partidelor politice în birourile

electorale ale secţiilor de votare

Având în vedere solicitarea Partidului Democrat – Liberal privind

pronunţarea unei hotărâri în sensul permiterii membrilor birourilor

electorale ale secţiilor de votare de a copia, la cerere, prin orice mijloace

existente, listele suplimentare ce vor fi completate în ziua de vot,

transmisă spre competentă soluţionare Biroului Electoral Central de

către Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti nr. 42,

luând în considerare faptul că din prevederile art. 73 alin. (3) din

Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că

partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale au acces la

datele înscrise în listele electorale permanente, privind corpul electoral,

văzând dispoziţiile art. 27 alin. (2) din acelaşi act normativ privind

alegătorii care sunt înscrişi în listele electorale suplimentare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice sau

electorale în birourile electorale ale secţiilor de votare pot realiza, prin

orice mijloace, copii de pe listele electorale suplimentare.

(2) În acest sens, înainte de începerea votării, reprezentanţii

partidelor politice, alianţelor politice sau electorale în birourile electorale

ale secţiilor de votare trebuie să depună o cerere scrisă la preşedintele

biroului electoral al secţiei de votare.

Art. 2. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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DECIZIA nr. 70

din 18 noiembrie 2008

privind normele tehnice de completare

şi verificare, precum şi circuitul 

proceselor-verbale privind numărarea

voturilor şi constatarea rezultatelor alegerilor

Având în vedere prevederile art. 45-48 privind numărarea voturilor

şi constatarea rezultatelor alegerilor din Legea nr. 35/2008, cu

modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – După numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral

al secţiei de votare încheie, separat pentru Camera Deputaţilor precum

şi pentru Senat, câte un proces-verbal, în două exemplare.

Art. 2. – Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va

asigura:

a) verificarea datelor consemnate în procesele-verbale conform

CHEILOR DE CONTROL înscrise pe machetele personalizate primite

pentru a se asigura de corectitudinea completării rubricilor acestora;

b) verificarea ca numărul de alegători înscrişi în listele electorale,

respectiv al alegătorilor care s-au prezentat la urne, atât totalul cât şi

cel din fiecare listă electorală în parte, să fie identic în toate procesele-

verbale completate în cadrul secţiei de votare pentru alegerea Camerei

Deputaţilor, respectiv pentru alegerea Senatului;

c) verificarea ca înscrierea competitorilor electorali în machetele

personalizate ale proceselor-verbale să corespundă cu cea existentă

în buletinele de vot utilizate în secţia de votare;

d) verificarea înscrierii corecte a voturilor valabil exprimate în

procesul-verbal, în dreptul competitorilor electorali, în conformitate cu

rezultatele numărării voturilor;

e) întocmirea unui dosar distinct, pentru fiecare tip de alegere, care

va conţine 2 exemplare ale proceselor-verbale, contestaţiile formulate,

buletinele de vot nule, buletinele de vot albe şi cele contestate,

formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor, precum
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şi listele electorale utilizate în secţiile de votare, îndosariate pe tipuri de

liste. Dosarele se sigilează şi ştampilează, se transportă cu pază

militară şi se predau, pe bază de proces-verbal, biroului electoral de

circumscripţie, respectiv oficiului electoral de sector al Municipiului

Bucureşti, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

însoţit, la cerere, de către membri ai biroului sau de alte persoane

acreditate.

Art. 3. – Buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi

cele anulate, ştampilele şi celelalte materiale utilizate în procesul

electoral care nu sunt predate biroului electoral de circumscripţie,

respectiv oficiului electoral de sector al municipiului Bucureşti, se

păstrează în sala secţiei de votare până la finalizarea activităţii de

verificare a proceselor-verbale, după acest moment locţiitorul

preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare urmând să le predea,

pe bază de proces-verbal, judecătoriei în a cărei rază teritorială se află

secţia de votare.

Art. 4. – (1) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale

secţiilor de votare organizate în străinătate, însoţite de contestaţii, vor

fi transmise, prin mijloace electronice, la Biroul Electoral de

Circumscripţie nr. 43 pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara

ţării, prin grija misiunilor diplomatice şi a consulatelor, în cel mult 24

de ore de la primirea acestora.

(2) Exactitatea datelor din aceste procese-verbale va fi confirmată

telefonic de către preşedintele sau locţiitorul biroului electoral de

circumscripţie, care va contrasemna şi ştampila documentele primite.

Procesele-verbale contrasemnate vor intra în centralizarea rezultatelor

votării.

(3) Documentele prevăzute la art. 2 lit. e), întocmite de birourile

electorale ale secţiilor de votare din străinătate, vor fi transmise în ţară

şi predate, prin grija Ministerului Afacerilor Externe, Biroului Electoral

de Circumscripţie nr. 43 pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în

afara ţării, iar în cazul în care acesta şi-a încetat activitatea, Tribunalului

Bucureşti.

Art. 5. – (1) Verificarea proceselor-verbale la nivelul birourilor

electorale de circumscripţie sau al oficiilor electorale, cu excepţia celor

prevăzute la art. 4 alin. (1), se realizează în prezenţa preşedinţilor şi a

membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare care îi însoţesc.

Eventualele neconcordanţe între datele înscrise în procesele-verbale

se vor rezolva de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de

votare.
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(2) Corecturile datelor înscrise în procesele-verbale se vor certifica

prin semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi

prin aplicarea ştampilei de control a biroului electoral al secţiei de

votare.

(3) Este interzis să se efectueze corecturi ale cifrelor ce atestă

voturile valabil exprimate obţinute de fiecare candidat al competitorilor

electorali, cu excepţia celor ce trebuie făcute ca urmare a soluţionării

unor contestaţii referitoare la valabilitatea unor voturi exprimate ce au

fost stabilite la nivelul secţiei de votare ca fiind nule sau referitoare la

nulitatea unor voturi exprimate ce au fost stabilite la nivelul secţiei de

votare ca fiind valabile.

(4) Membrii biroului electoral al circumscripţiei, respectiv ai oficiului

electoral de sector, după caz, vor verifica dacă eventualele corecturi au

fost realizate în conformitate cu prevederile alin. (1) pe ambele

exemplare ale proceselor-verbale şi vor semna în dreapta sus a

procesului-verbal, că acestea au fost verificate şi că sunt respectate

condiţiile prevăzute la art. (2).

Art. 6. – (1) Pentru urgentarea operaţiunilor de determinare a

pragului electoral şi de stabilire a competitorilor electorali care au

îndeplinit/nu au îndeplinit pragul electoral, birourile electorale de

circumscripţie vor transmite prin mijloace electronice, la Biroul Electoral

Central, câte un exemplar din procesul-verbal prevăzut la art. 46 alin.

(3

1

) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

pentru Camera Deputaţilor, respectiv pentru Senat, înainte ca acestea

să fie trimise cu pază militară la Biroul Electoral Central.

(2) Procesul-verbal, numit în continuare COMUNICAT, încheiat în

condiţiile art. 47 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările

ulterioare, privind competitorii electorali care au îndeplinit/nu au

îndeplinit pragul electoral, candidaţii independenţi care au obţinut

majoritatea voturilor valabil exprimate în colegiile uninominale unde au

candidat, respectiv organizaţiile cetăţenilor români aparţinând

minorităţilor naţionale care au obţinut cel puţin 10% din coeficientul

electoral la nivel naţional, va fi scanat şi transmis birourilor electorale

de circumscripţie prin mijloace electronice şi va fi adus la cunoştinţa

mass-mediei şi tuturor persoanelor interesate prin afişare pe site-ul

Biroului Electoral Central.

(3) Procesele-verbale privind repartizarea mandatelor etapa I, pe

competitori electorali, întocmite de către birourile electorale de

circumscripţie, vor fi scanate şi transmise prin mijloace electronice la

Biroul Electoral Central; conform prevederilor art. 49 din legea mai sus
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menţionată, birourile electorale de circumscripţie vor aduce la

cunoştinţă publică rezultatele obţinute.

(4) Procesul-verbal privind repartizarea mandatelor, la nivel

naţional, etapa a II-a, şi desfăşurarea acestora pe circumscripţii

electorale, încheiat în condiţiile art. 48 alin. (7) – (8) din Legea nr.

35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de către Biroul

Electoral Central, va fi scanat şi transmis prin mijloace electronice

birourilor electorale de circumscripţie.

Art. 7. – (1) Toate procesele-verbale privind constatarea rezultatelor

alegerilor întocmite de birourile electorale de circumscripţie, în două

exemplare originale, se semnează de către preşedinte şi ceilalţi

membri ai biroului electoral de circumscripţie şi vor fi ştampilate.

(2) Cele două exemplare originale ale tuturor proceselor-verbale

privind constatarea rezultatelor alegerilor, întocmite de birourile

electorale de circumscripţie, împreună cu întâmpinările şi contestaţiile,

formând câte un dosar, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral

de circumscripţie, se predau la Biroul Electoral Central, cu pază

militară, de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie,

locţiitorul acestuia sau de unul din membrii biroului electoral respectiv.

(3) Câte o copie de pe fiecare proces-verbal privind constatarea

rezultatelor alegerilor, întocmit de biroul electoral de circumscripţie,

certificată prin semnătura preşedintelui biroului electoral de

circumscripţie şi prin aplicarea ştampilei biroului electoral respectiv, se

păstrează la sediul biroului electoral de circumscripţie pentru a fi pusă,

la cerere, la dispoziţia persoanelor interesate.

Art. 8. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

Decizia nr. 70/2008
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DECIZIA nr. 71

din 18 noiembrie 2008

privind operaţiunile tehnice ce se vor realiza

pentru centralizarea datelor referitoare 

la alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

din data de 30 noiembrie 2008

În temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Institutul Naţional de Statistică asigură, în conformitate

cu prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 986/2008 privind

stabilirea măsurilor pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile

pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008, dotarea staţiilor de

prelucrare de pe lângă birourile electorale de circumscripţie, respectiv

oficiile electorale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, precum şi de

pe lângă Biroul Electoral Central cu echipamente, tehnică de calcul

precum şi cu personal de specialitate necesar realizării operaţiunilor

tehnice pentru stabilirea rezultatului alegerilor la nivelul circumscripţiilor

electorale precum şi al oficiilor electorale ale sectoarelor Municipiului

Bucureşti.

(2) Sistemul de comunicaţii date şi voce între staţiile de prelucrare

organizate pe lângă birourile electorale de circumscripţie, respectiv

oficiile electorale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, precum şi pe

lângă Biroul Electoral Central este asigurat de Serviciul de

Telecomunicaţii Speciale.

Art. 2. – În cadrul staţiilor de prelucrare, personalul Institutului

Naţional de Statistică realizează operaţiunile tehnice de:

a) monitorizare a prezenţei populaţiei la urne în ziua desfăşurării

alegerilor;

b) verificare şi prelucrare automată a proceselor-verbale întocmite

de birourile electorale ale secţiilor de votare pentru alegerea Camerei

Deputaţilor, respectiv a Senatului;

c) editare automată a proceselor-verbale la nivel de circumscripţie

pentru prezentarea rezultatelor alegerilor şi a modului de repartizare,

respectiv de atribuire a mandatelor de parlamentari.
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Art. 3. – (1) Întreaga activitate a staţiilor de prelucrare se desfăşoară

sub directa coordonare a preşedinţilor birourilor electorale de

circumscripţie, ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului

Bucureşti şi, respectiv, a preşedintelui Biroului Electoral Central.

(2) Responsabilitatea organizării activităţii de verificare şi

centralizare a proceselor-verbale în cadrul staţiei de prelucrare revine

directorului direcţiei teritoriale de statistică.

(3) Accesul în incinta staţiilor de prelucrare este permis numai cu

acordul preşedintelui Biroului Electoral Central, preşedinţilor birourilor

electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale respective.

(4) La nivelul fiecărei staţii de prelucrare, reprezentanţii Institutului

Naţional de Statistică vor organiza un sistem unitar de înregistrare a

circuitelor proceselor-verbale, a intrărilor şi ieşirilor acestor documente

în cadrul desfăşurării operaţiunilor tehnice de constatare a rezultatului

alegerii Camerei Deputaţilor şi a Senatului.

Art. 4. – (1) Biroul Electoral Central stabileşte următorul program

de monitorizare şi de informare a opiniei publice şi a reprezentanţilor

mass-media asupra prezenţei la vot în data de 30 noiembrie 2008:

Decizia nr. 71/2008
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Ora de referință a datelor

10,00 14,00 18,00 21,00

Ora până la care secțiile de votare cuprinse în

eșantion vor transmite informații la birourile

electorale de circumscripție

11,00 15,00 19,00 22,00

Ora la care informațiile vor fi disponibile și date

publicității

11,30 15,30 19,30 22,30

(2) Informaţiile sunt obţinute dintr-un eşantion de secţii de votare

reprezentativ atât la nivel naţional, cât şi judeţean, respectiv al

Municipiului Bucureşti, determinat de reprezentanţii Institutului Naţional

de Statistică.

(3) Birourile electorale de circumscripţie vor asigura, împreună cu

primarii sau Serviciul Telecomunicaţii Speciale, dotarea preşedinţilor

birourilor electorale ale secţiilor de votare cuprinse în eşantion, cu

mijloace de transmitere a informaţiilor în ziua alegerilor, precum şi

instruirea acestora.

(4) Instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

sau a persoanelor desemnate de aceştia, cuprinse în eşantion, se va

desfăşura în două etape:

a) la data când aceste persoane sunt chemate la instruire cu privire

la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare;



b) la data de 29 noiembrie a.c., când aceleaşi persoane vor avea

telefoanele mobile sau cartelele telefonice primite în dotare

deschise/funcţionale pentru a putea fi contactate.

(5) Birourile electorale ale secţiilor de votare cuprinse în eşantion au

obligaţia să transmită informaţii privind prezenţa populaţiei la urne,

conform calendarului de termene menţionat la alin. (1).

Art. 5. – Pentru consemnarea corectă şi în concordanţă cu

prevederile legale a rezultatului alegerilor parlamentare din data de 30

noiembrie 2008, în cuprinsul proceselor-verbale întocmite de birourile

electorale ale secţiilor de votare, Biroul Electoral Central, conform

atribuţiilor prevăzute în Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare, a stabilit prin Decizia nr. 70/2008 următoarele

norme tehnice de completare, verificare şi circuitul proceselor-verbale

întocmite la nivelul secţiilor de votare:

a) datele înscrise în procesele-verbale vor fi verificate de către

membrii biroului electoral de circumscripţie sau, după caz, de către

membrii oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în

prezenţa reprezentanţilor biroului electoral al secţiei de votare;

b) reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică asigură, la

cererea membrilor birourilor electorale de circumscripţie, respectiv ai

oficiilor electorale de sector, asistenţa tehnică pentru verificarea

proceselor-verbale;

c) reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică asigură, în urma

prelucrării proceselor-verbale, cuprinderea în centralizare a ultimei

variante.

Art. 6. – (1) Procesele-verbale întocmite la nivelul Birourilor

electorale ale secţiilor de votare validate vor fi înaintate reprezentanţilor

Institutului Naţional de Statistică, sub semnătură, de către preşedinţii

ori un membru al birourilor electorale de circumscripţie sau al oficiilor

sectoarelor municipiului Bucureşti, desemnat de aceştia, în vederea

prelucrării electronice.

(2) Un exemplar al procesului-verbal primit de la secţia de votare

validat de către biroul electoral de circumscripţie, respectiv de oficiul

electoral de sector al municipiului Bucureşti, va rămâne în staţia de

prelucrare până la terminarea operaţiunilor de verificare şi omologare

a rezultatului alegerilor parlamentare la nivel naţional, iar ulterior va fi

arhivat, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.

16/1995, cu modificările şi completările ulterioare, de către direcţia

teritorială a Institutului Naţional de Statistică.

(3) Al doilea formular al procesului-verbal al secţiei de votare,

validat de biroul electoral de circumscripţie, respectiv oficiul electoral

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009

194



de sector al municipiului Bucureşti, după caz, poate fi pus la dispoziţie,

la cerere, în copie, observatorilor acreditaţi, membrilor biroului electoral

de circumscripţie sau altor persoane acreditate în conformitate cu

prevederile legii, de către preşedintele biroului electoral de

circumscripţie sau al oficiului electoral, după caz.

Art. 7. – (1) Biroul Electoral Central aprobă ca pe durata primirii,

verificării şi centralizării proceselor-verbale întocmite de birourile

electorale să fie date publicităţii de către birourile electorale de

circumscripţie sau oficiile electorale ale sectoarelor municipiului

Bucureşti informaţii parţiale rezultate din prelucrarea proceselor-

verbale validate şi centralizate până la ora de referinţă.

(2) Birourile electorale de circumscripţie şi ale oficiilor electorale ale

sectoarelor municipiului Bucureşti vor furniza zilnic rezultate parţiale,

începând cu ora 10 din data de 1 decembrie până la stabilirea

rezultatelor finale, conform următorului grafic orar: orele 14

00

, orele

18

00

, orele 20

00

.

(3) Structura informaţiilor parţiale date publicităţii va urmări întocmai

formatul proceselor-verbale întocmite de biroul electoral.

(4) Informaţiile privind desfăşurarea activităţilor în staţiile de

prelucrare, participarea populaţiei la vot, precum şi cele legate de

rezultatele alegerilor se vor comunica numai de către preşedinţii sau,

după caz, de purtătorii de cuvânt ai birourilor electorale de circumscripţie,

oficiilor electorale şi Biroului Electoral Central şi vor fi afişate pe site-ul

Biroului Electoral Central, www.becparlamentare2008.ro.

Art. 8. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

Decizia nr. 71/2008
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DECIZIA nr. 72

din 18 noiembrie 2008

privind aplicarea prevederilor 

art. 48 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 35/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 48 alin. (7) lit. c) din Legea 

nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora

„dacă după aplicarea prevederilor art. 48 alin. (7) lit. a) şi b) au mai

rămas mandate nedesfăşurate pe circumscripţii electorale, Biroul

Electoral Central le stabileşte pe baza acordului partidelor politice,

alianţelor politice sau alianţelor electorale cărora li se cuvin aceste

mandate, potrivit alin. (4), iar în lipsa unui acord, prin tragere la sorţi,

în termen de 24 de ore de la încheierea operaţiunilor anterioare,”

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Acordul competitorilor electorali care sunt în situaţia

prevăzută de art. 48 alin. (7) lit. c) se exprimă prin reprezentanţii

acestora în Biroul Electoral Central, în baza mandatului primit în acest

sens de către aceştia din partea partidului politic, alianţei politice sau

electorale pe care o reprezintă. În situaţia în care unul din competitorii

electorali în cauză nu are reprezentant în BEC, acordul va fi exprimat

în scris, sub semnătura reprezentantului legal al respectivului partid,

alianţă politică sau electorală.

Art. 2. – (1) Tragerea la sorţi prevăzută în teza finală a dispoziţiilor

art. 48 alin. (7) lit. c) se va organiza, în termen de 24 de ore de la

încheierea operaţiunilor de ordonare, respectiv desfăşurare care s-au

oprit datorită inexistenţei unui criteriu de departajare, dacă până la

acest moment nu s-a exprimat acordul competitorilor electorali în

cauză sau există un dezacord în acest sens.

(2) Tragerea la sorţi se va efectua de către preşedintele Biroului

Electoral Central, în plenul şedinţei acestui birou, în prezenţa

reprezentanţilor competitorilor electorali în cauză.

(3) Denumirea competitorilor electorali va fi introdusă în urnă,

ordinea extragerii acestora din urnă va fi ordinea în care se va realiza

ordonarea, respectiv desfăşurarea. Contestaţiile privind rezultatul
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tragerii la sorţi se formulează, se depun pe loc şi se soluţionează de

îndată, prin decizie, de către Biroul Electoral Central. Decizia este

definitivă.

Art. 3. – Exprimarea acordului competitorilor electorali, respectiv

rezultatul tragerii la sorţi, se consemnează într-un proces-verbal

întocmit de Biroul Electoral Central.

Art. 4. – (1) Introducerea datelor rezultate din exprimarea acordului

competitorilor electorali sau după caz a rezultatului tragerii la sorţi, în

sistemul informatic de centralizare a rezultatului votări şi de repartizare

a mandatelor de senator şi deputat, se realizează în baza procesului-

verbal de la art. 3, manual, de către preşedintele Biroului Electoral

Central, însoţit de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente şi de

cel puţin unul din membrii Biroului Electoral Central, cu asistenţa

tehnică a unui operator statistician din cadrul secretariatului tehnic al

biroului.

(2) Accesarea sistemului informatic se face numai în sensul

introducerii consemnărilor din procesul-verbal prevăzut la art. 3 şi

numai în condiţiile prevăzute la alineatul precedent, în baza unei parole

de acces stabilite de preşedintele Biroului Electoral Central înainte de

ziua votării, parolă care va fi cunoscută doar de către acesta.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu

DECIZIA nr. 91

din 25 noiembrie 2008

privind aplicarea dispoziţiilor art. 13

2

alin. (2)

din Legea nr. 35/2008, cu modificările 

şi completările ulterioare

Având în vedere dispoziţiile art. 14 alin. (3) – (4), art. 16 alin. (3) şi

art. 19 alin. (8) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările

ulterioare, din care rezultă că partidele politice, alianţele politice,

alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor

Deciziile nr. 72 și nr. 91/2008
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naţionale au un drept exclusiv în desemnarea persoanelor care le vor

reprezenta în birourile şi oficiile electorale,

văzând că, din dispoziţiile primei teze a art. 13

2

alin. (2) din Legea nr.

35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că partidele

politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor

aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul de a-şi înlocui, până în

preziua votării, reprezentanţii în birourile şi oficiile electorale, fără a-şi

justifica cererea, biroul electoral ierarhic superior trebuind să ia act de

solicitarea de înlocuire şi să dispună măsurile necesare în acest sens,

văzând totodată că din dispoziţiile celei de-a doua teze a art. 13

2

alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

rezultă că, în ziua votării, partidele politice, alianţele politice, alianţele

electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

îşi pot înlocui reprezentanţii în birourile şi oficiile electorale numai în

caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, biroul electoral ierarhic

superior urmând să constate îndeplinirea acestor condiţii şi să dispună,

dacă este cazul, măsurile necesare în vederea înlocuirii,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Până în preziua votării, partidele politice, alianţele

politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând

minorităţilor naţionale pot solicita biroului electoral ierarhic superior

înlocuirea reprezentanţilor lor în birourile şi oficiile electorale.

(2) Biroul electoral ierarhic superior va lua act de solicitarea de

înlocuire şi va dispune măsurile necesare în acest sens.

Art. 2. – (1) În ziua votării, partidele politice, alianţele politice,

alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor

naţionale pot solicita biroului electoral ierarhic superior înlocuirea

reprezentanţilor lor în birourile şi oficiile electorale numai în caz de

deces, îmbolnăviri sau accidente.

(2) Biroul electoral ierarhic superior va verifica îndeplinirea

condiţiilor prevăzute de alin. (1) şi va dispune, dacă este cazul,

măsurile necesare în vederea înlocuirii.

Art. 3. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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DECIZIA nr. 121

din 27 noiembrie 2008

privind unele măsuri pentru buna 

desfăşurare a operaţiunilor electorale 

în municipiul Bucureşti

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti cu

nr. 36.890/36.891/36.892 din 26.11.2008, înregistrată la Biroul Electoral

Central cu nr. 398/C/B.E.C.2008 din 25.11.2008, privind situaţia specifică

în care se va afla Municipiul Bucureşti în data de 1 Decembrie 2008,

respectiv sărbătorirea Zilei Naţionale a României care implică restricţii de

circulaţie, deplasare de tehnică militară şi forţe umane din domeniul ordinii

şi siguranţei publice care vor fi angrenate în efectuarea paradei militare,

luând în considerare dispoziţiile art. 45 alin. (22) şi (23) lit. b) din

Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare care

stabilesc că preşedintele biroului electoral al secţiei de votare înaintează

biroului electoral de circumscripţie, respectiv oficiului electoral, în dosare

sigilate şi ştampilate, procesele-verbale, contestaţiile privitoare la

operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare,

buletinele de vot nule şi cele contestate, formularele tipizate care au

fost folosite la calculul rezultatelor, însoţite de listele electorale utilizate,

ţinând cont de prevederile art. 20 lit. g) din acelaşi act normativ,

potrivit cărora birourile electorale ale secţiilor de votare predau, cu

proces-verbal, judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi au sediul

buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele anulate,

ştampilele şi celelalte materiale utilizate în desfăşurarea votării,

văzând dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 70/D/18.11.2008 privind

normele tehnice de completare şi verificare, precum şi circuitul proceselor-

verbale privind numărarea voturilor şi constatarea rezultatelor alegerilor

care stabilesc că buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate precum şi

cele anulate, ştampilele şi celelalte materiale utilizate în procesul electoral,

care nu sunt predate biroului electoral de circumscripţie, respectiv oficiului

electoral de sector al municipiului Bucureşti, se păstrează în sala secţiei

de votare până la finalizarea activităţii de verificare a proceselor-verbale,

după acest moment locţiitorul preşedintelui biroului electoral al secţiei de

votare urmând să le predea, pe bază de proces-verbal, judecătoriei în a

cărei rază teritorială se află secţia de votare,
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în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – În municipiul Bucureşti, după întocmirea dosarelor

prevăzute de art. 45 alin. (22) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare, locţiitorul preşedintelui biroului electoral al

secţiei de votare se va deplasa la oficiul electoral cu materialele

prevăzute de art. 20 lit. g) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi

completările ulterioare, împreună cu preşedintele biroului electoral al

secţiei de votare şi persoanele prevăzute de lege.

Art. 2. – (1) La sediul oficiului electoral, locţiitorului preşedintelui

biroului electoral al secţiei de votare i se pune la dispoziţie un spaţiu

special amenajat pentru depozitarea materialelor prevăzute de art. 20

lit. g) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Locţiitorul preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare

rămâne împreună cu materialele prevăzute de art. 20 lit. g) din Legea

nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, până la

finalizarea activităţii de verificare a proceselor-verbale, după care

locţiitorul preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare predă

aceste materiale reprezentantului judecătoriei de sector aflat la sediul

oficiului electoral.

Art. 3. – Prezenta decizie este obligatorie pentru toate autorităţile,

instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în

materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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DECIZIA nr. 129

din 28 noiembrie 2008

pentru aplicarea art. 43 alin. (7) 

din Legea nr. 35/2008, cu modificările 

şi completările ulterioare

Văzând adresa S.C. „TV MUNTENIA” SRL Postul Local de

Televiziune „Muntenia TV” Giurgiu înregistrată la Biroul Electoral

Central sub nr. 419/C/BEC/27.11.2008, prin care se solicită

confirmarea accesului în secţiile de votare din municipiul Giurgiu în

ziua de 30.11.2008 în cadrul scrutinului electoral privind alegerile

parlamentare pentru un număr de 86 colaboratori în funcţia de

operatori video pentru înregistrarea de imagini atât din interiorul

secţiilor de votare cât şi în exteriorul acestora şi respectiv amplasarea

de camere video în toate cele 48 de secţii de votare,

în vederea respectării dreptului la informare al opiniei publice, dar

şi a asigurării ordinii şi corectitudinii procesului de votare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Pentru deplina conformare a reprezentanţilor acreditaţi ai

presei scrise, radioului şi televiziunilor, la dispoziţiile art. 43 alin. (7) din

Legea nr. 35/2008 şi cu respectarea deplină a principiului dreptului

opiniei publice la informare, aceştia pot asista la toate operaţiunile

electorale în ziua votării în secţiile de votare, însă nu pot interveni în

niciun mod în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, având

numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral al

secţiei de votare despre constatarea unei neregularităţi, în condiţiile

prevăzute de dispoziţiile art.42 alin. (22) din aceeaşi lege, precum şi de

a formula întâmpinări şi contestaţii cu privire la operaţiunile de votare,

în condiţiile instituite prin dispoziţiile art. 45 alin. (19), (20) şi (21) din

Legea nr. 35/2008.

Art. 2. – Nu pot fi instalate echipamente de înregistrare audio şi

video în interiorul localurilor secţiilor de votare. Este permisă preluarea

de imagini şi sunet, în vederea informării opiniei publice, exclusiv de

către reprezentanţii acreditaţi ai presei scrise, radioului şi televiziunilor,

limitată în timp de către preşedintele biroului electoral al secţiei de

votare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii procesului de votare.
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Art. 3. – În exteriorul secţiilor de votare, în spaţiul public, sunt

permise în mod nelimitat preluarea de imagini şi înregistrările audio, cu

respectarea atribuţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de

votare şi a măsurilor dispuse de acesta în temeiul dispoziţiilor art. 41

alin. (10) şi (11) din Legea nr. 35/2008, apreciate ca necesare pentru

ca alegerile să decurgă în bune condiţii, şi fără să poată interveni în

niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor ori să influenţeze

în vreun fel opţiunea de vot a alegătorilor.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ștefan Ciontu
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Alegerea membrilor din România

în Parlamentul European

7 iunie 2009





HOTĂRÂREA nr. 1

din 16 martie 2009

privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a birourilor

electorale constituite pentru alegerea

membrilor din România în Parlamentul

European din anul 2009

Publicată în M. Of. nr. 176 din 20 martie 2009

Având în vedere prevederile art. 13

1

–14

9

din Legea nr. 33/2007

privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (8) și al art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007,

cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a

birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România

în Parlamentul European din anul 2009, prevăzut în anexa care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri

A�EXĂ

R E G U L A M E � T

de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru

alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2009

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. – (1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept

de vot. Candidații în alegeri, soțul/soția, rudele și afinii acestora până la gradul

al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
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(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii birourilor electorale

exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială

a funcției de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea

acestei obligații atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.

Art. 2. – Reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor

electorale, precum și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților

naționale în birourile electorale nu pot primi și nu pot exercita alte însărcinări

în afara celor prevăzute de lege.

Art. 3. – (1) Reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și

alianțelor electorale în birourile electorale pot fi înlocuiți la cererea celor care

i-au propus, în condițiile art. 13

3

alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu

modificările și completările ulterioare. Biroul electoral din care face parte

acesta ia act de înlocuirea reprezentantului.

(2) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în

condițiile art. 13

3

alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările și completările

ulterioare.

Art. 4. – (1) Birourile electorale lucrează legal în prezența majorității

membrilor care le compun.

(2) Ședințele birourilor electorale sunt conduse de președinți sau de

locțiitorii acestora.

(3) În lipsa președintelui biroului electoral, atribuțiile acestuia sunt

îndeplinite de locțiitorul său.

Art. 5. – Prezența la ședințe a membrilor birourilor electorale este

obligatorie. În cazuri justificate, președinții birourilor electorale pot aproba ca

unii membri ai acestora să lipsească de la ședință.

Art. 6. – (1) Convocarea membrilor birourilor electorale în ședință se face

telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puțin 6 ore înainte, cu

excepția situațiilor urgente, când se face de îndată de către președinte.

(2) În convocare se precizează ora, motivul, locul de desfășurare a ședinței

și se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discuție.

Art. 7. – (1) Proiectul ordinii de zi a ședinței se propune de către președinte

și se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii

de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
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(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului

electoral. Dacă acestea sunt aprobate, președintele este obligat să le supună

dezbaterii.

Art. 8. – (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea în

care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi

se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea

președintelui, locțiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 9. – (1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea

înscrierii la cuvânt, care se acordă numai de către președinte.

(2) În luările de cuvânt, membrii birourilor electorale se limitează strict la

problema pusă în discuție.

(3) Președintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situația în care

vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuție. Dacă cel în cauză nu se

supune, președintele poate suspenda ședința.

Art. 10. – (1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 33/2007, cu

modificările și completările ulterioare, precum și în soluționarea întâmpinărilor

și contestațiilor, birourile electorale adoptă decizii cu votul majorității membrilor

prezenți. Votul se exprimă deschis și poate fi numai „pentru” sau „împotrivă”.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

(3) Deciziile se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia și de

membri.

(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea deciziei,

dacă aceasta a fost adoptată în condițiile alin. (1) și cu respectarea dispozițiilor

art. 4 alin. (1).

(5) Deciziile se aduc la cunoștința publică prin afișare sau prin orice mijloc

de publicitate.

Art. 11. – (1) Birourile electorale sunt obligate să țină evidența

întâmpinărilor, contestațiilor și a altor cereri privind procesul electoral, precum

și a deciziilor și hotărârilor adoptate.

(2) După fiecare ședință, birourile electorale întocmesc un proces-verbal

de ședință, care se semnează de președinte și de persoana care l-a întocmit.

Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului electoral și nu

poate fi făcut public.

Art. 12. – (1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afișează la

sediile birourilor electorale și este respectată cu strictețe. Acesta nu poate avea

mai puțin de 6 ore și trebuie fixat între orele 10,00–17,00.

Hotărârea nr. 1/2009
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(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activități care țin de

competența lor, birourile electorale își încheie programul de lucru cu publicul

la ora 24,00.

(3) În ziua votării, birourile electorale asigură permanența.

CAPITOLUL II

Dispoziții speciale

Art. 13. – (1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 33/2007, cu modificările și

completările ulterioare, precum și pentru soluționarea întâmpinărilor și a

contestațiilor pe care este competent să le soluționeze, Biroul Electoral Central

adoptă decizii care sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice,

birourile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală și

competitorii electorali la care se referă de la data aducerii la cunoștința publică.

(2) Pentru interpretarea unitară a legii, Biroul Electoral Central adoptă

hotărâri care sunt general obligatorii și se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

(3) Hotărârile se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia și de

membri. Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea

hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condițiile art. 10 alin. (1) și cu

respectarea dispozițiilor art. 4 alin. (1).

Art. 14. – (1) Biroul Electoral Central are un purtător de cuvânt desemnat

din rândul membrilor săi prin votul majorității membrilor prezenți.

(2) Purtătorul de cuvânt este singurul membru al Biroului Electoral Central

abilitat să transmită punctul de vedere oficial al acestuia către mass-media.

Art. 15. – Președinții birourilor electorale stabilesc care dintre problemele

cu care acestea au fost sesizate sunt de natură a fi supuse dezbaterii biroului

electoral și rezolvabile prin decizie, respectiv decizie/hotărâre, în cazul Biroului

Electoral Central.

Art. 16. – La propunerea Biroului Electoral Central, președintele poate

desemna unul sau mai mulți membri pentru întocmirea unor puncte de vedere

asupra problemelor în discuție.

Art. 17. – În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, precum și în

soluționarea întâmpinărilor și a contestațiilor pe care sunt competente să le

soluționeze, birourile electorale județene, biroul electoral pentru secțiile de

votare din străinătate și birourile electorale de sector adoptă decizii, care sunt

obligatorii în raza de competență a acestora pentru toate birourile electorale
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ale secțiilor de votare, competitorii electorali, autoritățile și instituțiile publice

la care se referă.

Art. 18. – Deciziile adoptate de birourile electorale județene, birourile

electorale de sector și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate

devin executorii de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora.

Art. 19. – Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară nu pot funcționa

cu mai puțin de 5 membri, respectiv președinte, locțiitorul acestuia și 3

reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale,

precum și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care

participă la alegeri. Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu

pot funcționa cu mai puțin de 3 membri, respectiv președintele și 2 membri.

Art. 20. – Birourile electorale județene, birourile electorale ale

sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de

votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare își

încetează activitatea după data predării către birourile electorale

ierarhic superioare a proceselor-verbale de consemnare și centralizare

a rezultatelor votării, pe care le-au întocmit, cu condiția confirmării

lipsei oricăror erori sau neconcordanțe în acestea.

Art. 21. – Biroul Electoral Central își încetează activitatea în termen

de 48 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I,

a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor legale.

HOTĂRÂREA nr. 2

din 27 aprilie 2009

pentru interpretarea art. 14

6

alin. (1) 

din Legea nr. 33/2007 privind organizarea 

și desfășurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European

Publicată în M. Of. nr. 285 din 30 aprilie 2009

I. Având în vedere faptul că dispozițiile art. 14

6

din Legea nr.

33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru

Hotărârile nr. 1–2/2009
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Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare, privind

birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt prevederi

speciale, care derogă de la dispozițiile generale referitoare la birourile

electorale ale secțiilor de votare din țară, datorită caracterului specific

al organizării și desfășurării alegerilor în străinătate,

văzând că, spre deosebire de regula generală stabilită la art. 14

5

din

Legea nr. 33/2007, cu modificările și completările ulterioare, conform

căreia birourile electorale ale secțiilor de votare sunt alcătuite dintr-un

președinte, un locțiitor al acestuia, care sunt, de regulă, magistrați sau

alți juriști, precum și din 7 reprezentanți ai partidelor politice,

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor

politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri, legiuitorul

a stabilit că birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate

sunt constituite dintr-un președinte, desemnat de șeful misiunii

diplomatice, de regulă din cadrul acesteia, și un număr între 2 și 6

membri, stabiliți de președintele biroului electoral pentru secțiile de

votare din străinătate, dintr-o listă întocmită de Ministerul Afacerilor

Externe,

ținând cont de faptul că, în absența dispozițiilor privind modalitatea

de desemnare a locțiitorilor președinților birourilor electorale ale

secțiilor de votare din străinătate, orice referire la aceștia în cuprinsul

Legii nr. 33/2007, cu modificările și completările ulterioare, este lipsită

de aplicabilitate și nu poate reprezenta decât o eroare de redactare,

luând în considerare faptul că, în cazul în care s-ar recurge la

interpretarea potrivit căreia birourile electorale ale secțiilor de votare

din străinătate au locțiitori din rândul membrilor propuși de partidele

politice, s-ar nega principiul care rezultă din dispozițiile art. 14 alin. (4),

art. 14

2

alin. (2) și art. 14

5

alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu modificările

și completările ulterioare, potrivit căruia președinții birourilor electorale

și locțiitorii acestora sunt persoane cu pregătire juridică și fără

apartenență politică;

II. având în vedere faptul că termenul stabilit la art. 14

6

alin. (1) din

Legea nr. 33/2007, cu modificările și completările ulterioare, se referă

la întocmirea de către Ministerul Afacerilor Externe a listei cu membrii

propuși de partidele politice pentru a face parte din birourile electorale

ale secțiilor de votare din străinătate,

văzând că, în absența unor norme speciale pentru desemnarea

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate,

respectiv pentru stabilirea membrilor acestora, se aplică normele

generale prevăzute la art. 14

5

alin. (2) și (11) din Legea nr. 33/2007, cu

modificările și completările ulterioare,
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în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – (1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din

străinătate sunt alcătuite numai din președinte și cel mult 2–6

membri.

(2) Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de

votare din străinătate, respectiv stabilirea membrilor birourilor

electorale ale secțiilor de votare din străinătate se fac în termenele

prevăzute de lege pentru desemnarea președinților și locțiitorilor

birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, respectiv pentru

completarea acestora.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri

HOTĂRÂREA nr. 3

din 25 mai 2009

pentru interpretarea art. 9

2

alin. (1) 

din Legea nr. 33/2007 privind organizarea 

și desfășurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European

Publicată în M. Of. nr. 360 din 28 mai 2009

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Constituția României,

republicată, potrivit cărora „teritoriul este organizat, sub aspect

administrativ, în comune, orașe și județe. În condițiile legii, unele orașe

sunt declarate municipii.”,

ținând cont de faptul că alegerile pentru membrii din România în

Parlamentul European sunt organizate și se desfășoară în cadrul

administrativ stabilit de dispozițiile constituționale și legale,

Hotărârile nr. 2–3/2009
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luând în considerare dispozițiile art. 19

4

alin. (2) din Legea nr.

33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru

Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare, care

stabilesc regula generală potrivit căreia alegătorii votează la secția de

votare unde sunt înscriși în copia de pe lista electorală permanentă

sau în copia de pe lista electorală specială, după caz,

văzând că excepțiile de la regula generală sus-menționată,

prevăzute la art. 9

2

din Legea nr. 33/2007, cu modificările și

completările ulterioare, sunt motivate de situațiile obiective în care se

pot regăsi alegătorii și care nu le permit acestora să voteze la secția de

votare unde sunt înscriși în copia de pe lista electorală permanentă

sau în copia de pe lista electorală specială, după caz,

văzând, prin urmare, că prevederile art. 9

2

alin. (1) din Legea nr.

33/2007, cu modificările și completările ulterioare, se referă la cazul în

care alegătorii resortisanți nu se află în comuna, orașul sau municipiul

de domiciliu, după caz, în ale cărui liste electorale permanente sau

speciale sunt înscriși,

în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările și

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – (1) Prin termenul localitate, în sensul art. 9

2

alin. (1) din

Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru

Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare, se

înțelege comuna, orașul sau municipiul.

(2) Alegătorii resortisanți care în ziua de referință nu se află în

comuna, orașul sau municipiul, după caz, în care își au domiciliul își pot

exercita dreptul de vot la orice secție de votare, fiind înscriși de către

președintele biroului electoral al secției de votare în listele electorale

suplimentare.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Alixandri Vasile
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DECIZIA nr. 2

din 25 martie 2009

privind documentele pe care trebuie 

să le depună în vederea admiterii

candidaturilor, partidele politice, organizaţiile

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,

alianţele politice, alianţele electorale 

și candidaţii independenţi

Având în vedere prevederile art. 12 şi 12

1

din Legea nr. 33/2007

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) În vederea admiterii candidaturilor, partidele politice,

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele

politice, alianţele electorale trebuie să depună la Biroul Electoral Central,

până cel mai târziu cu 60 de zile înaintea zilei de referinţă, patru dosare.

(2) Primul dosar trebuie să cuprindă:

a) un exemplar original al listei candidaţilor semnată de conducerea

partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor

aparţinând minorităţilor naţionale sau de persoanele împuternicite în mod

expres pentru a le semna, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2009;

b) câte o copie simplă a actului de identitate al fiecărui candidat;

c) câte un exemplar original al declaraţiei de acceptare a

candidaturii, pentru fiecare candidat, conform modelului prevăzut în

anexa nr. 1 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2009;

d) câte un exemplar original al declaraţiei de avere şi de interese,

pentru fiecare candidat, conform modelelor stabilite prin anexa la

Legea nr. 115/1996, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 şi prin anexa la Hotărârea Guvernului

nr. 506/2003, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 14/2005;
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e) câte un exemplar original al declaraţiei pe propria răspundere în

sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de

colaborator al acesteia, pentru fiecare candidat, conform modelului

prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008

privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată

cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008;

f) lista cuprinzând cel puţin 200.000 de susţinători conform modelului

stabilit în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 222/2009, în original;

g) pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul

decât România, o declaraţie pe propria răspundere, în original, conform

modelului stabilit în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 220/2009;

h) pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul

decât România, o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă din

statul al cărui cetăţean este, care să ateste că nu a fost lipsit de dreptul

de a fi ales în acel stat printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau

că o asemenea interdicţie nu este cunoscută de această autoritate.

(3) Al doilea dosar trebuie să cuprindă:

a) o copie simplă a listei candidaţilor semnată de conducerea

partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor

aparţinând minorităţilor naţionale sau de persoanele împuternicite în mod

expres pentru a le semna, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2009;

b) câte o copie simplă a declaraţiei de acceptare a candidaturii

pentru fiecare candidat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2009;

c) câte o copie simplă a declaraţiei de avere şi de interese pentru fiecare

candidat, conform modelelor stabilite prin anexa la Legea nr. 115/1996,

aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

14/2005 şi prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 506/2003, aşa cum a

fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005;

d) câte o copie simplă a declaraţiei pe propria răspundere în sensul

că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator

al acesteia, pentru fiecare candidat, conform modelului prevăzut în

anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind

accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008;

e) pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul

decât România, o copie a declaraţiei pe propria răspundere, conform

modelului stabilit în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 220/2009.

(4) Al treilea dosar trebuie să cuprindă:
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a) o copie simplă a listei candidaţilor semnată de conducerea

partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor

aparţinând minorităţilor naţionale sau de persoanele împuternicite în mod

expres pentru a le semna, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2009;

b) câte o copie a declaraţiei de acceptare a candidaturii pentru

fiecare candidat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2009.

(5) Al patrulea dosar trebuie să cuprindă:

a) o copie simplă a listei candidaţilor semnată de conducerea

partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor

aparţinând minorităţilor naţionale sau de persoanele împuternicite în mod

expres pentru a le semna, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2009;

b) o copie simplă a declaraţiei de acceptare a candidaturii pentru

fiecare candidat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2009.

(6) Fiecare dosar prevăzut la alin. (2) – (5) va fi însoţit de un opis al

documentelor existente în acesta.

(7) Prin exemplar original se înţelege documentul tehnoredactat

computerizat şi listat, documentul dactilografiat, formularul completat

olograf etc. semnate şi datate olograf de către persoanele îndreptăţite

să le semneze şi să le dateze.

(8) Primul şi al doilea dosar se păstrează de către Biroul Electoral

Central. Al treilea şi al patrulea dosar se restituie depunătorului,

certificate de preşedintele Biroului Electoral Central prin semnătură şi

aplicarea ştampilei. Depunătorul are obligaţia de a depune unul din

aceste dosare la Tribunalul Bucureşti.

Art. 2. – (1) În vederea admiterii candidaturilor, candidaţii

independenţi trebuie să depună la Biroul Electoral Central, până cel

mai târziu cu 60 de zile înaintea zilei de referinţă, patru dosare.

(2) Primul dosar trebuie să cuprindă:

a) un exemplar original al cererii de admitere a candidaturii

independente, semnată de candidatul independent, conform modelului

prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente

nr. 5/2009;

b) copia actului de identitate;

c) declaraţia de acceptare a candidaturii, în original, conform

modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Autorităţii Electorale

Permanente nr. 5/2009;
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d) declaraţia de avere şi declaraţia de interese, în original, conform

modelelor stabilite prin anexa la Legea nr. 115/1996, aşa cum a fost

modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 şi prin

anexa la Hotărârea Guvernului nr. 506/2003, aşa cum a fost modificată

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005;

e) declaraţia pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu

calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, în

original, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi

deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin

Legea nr. 293/2008;

f) lista cuprinzând cel puţin 100.000 de susţinători conform modelului

stabilit în anexa nr. 2 ia Hotărârea Guvernului nr. 222/2009, în original;

g) pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul

decât România, o declaraţie pe propria răspundere, în original, conform

modelului stabilit în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 220/2009;

h) pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul

decât România, o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă din

statul al cărui cetăţean este, care să ateste că nu a fost lipsit de dreptul

de a fi ales în acel stat printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau

că o asemenea interdicţie nu este cunoscută de această autoritate.

(3) Al doilea dosar trebuie să cuprindă:

a) o copie simplă a cererii de admitere a candidaturii independente,

semnată de candidatul independent, conform modelului prevăzut în

anexa nr. 3 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2009;

b) o copie simplă a declaraţiei de acceptare a candidaturii, conform

modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Autorităţii Electorale

Permanente nr. 5/2009;

c) câte o copie simplă a declaraţiei de avere şi a declaraţiei de

interese, conform modelelor stabilite prin anexa la Legea nr. 115/1996,

aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

14/2005 şi prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 506/2003, aşa cum

a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005;

d) copia simplă a declaraţiei pe propria răspundere în sensul că a avut

sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia,

conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea

Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008;

e) pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât

România, copia simplă a declaraţiei pe propria răspundere, conform

modelului stabilit în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 220/2009.
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(4) Al treilea dosar trebuie să cuprindă:

a) o copie simplă a cererii de admitere a candidaturii independente,

semnată de candidatul independent, conform modelului prevăzut în

anexa nr. 3 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2009;

b) o copie simplă a declaraţiei de acceptare a candidaturii, conform

modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Autorităţii Electorale

Permanente nr. 5.

(5) Al patrulea dosar trebuie să cuprindă:

a) o copie simplă a cererii de admitere a candidaturii independente,

semnată de candidatul independent, conform modelului prevăzut în

anexa nr. 3 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2009;

b) o copie simplă a declaraţiei de acceptare a candidaturii, conform

modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Autorităţii Electorale

Permanente nr. 5.

(6) Fiecare dosar prevăzut la alin. (2) – (5) va fi însoţit de un opis al

documentelor existente în acesta.

(7) Prin exemplar original se înţelege documentul tehnoredactat

computerizat şi listat, documentul dactilografiat, formularul completat

olograf etc., semnate şi datate olograf de către persoanele îndreptăţite

să le semneze şi să le dateze.

(8) Primul şi al doilea dosar se păstrează de către Biroul Electoral

Central.

(9) Al treilea şi al patrulea dosar se restituie depunătorului,

certificate de preşedintele Biroului Electoral Central prin semnătură şi

aplicarea ştampilei.

(10) Depunătorul are obligaţia de a depune unul din aceste dosare

la Tribunalul Bucureşti.

Art. 3. – Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri
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DECIZIA nr. 3

din 25 martie 2009

pentru aprobarea denumirii fiecărui birou

electoral judeţean, a fiecărui birou electoral 

al sectorului municipiului Bucureşti 

şi a biroului electoral pentru secţiile de votare

din străinătate constituite pentru alegerea

membrilor din România în Parlamentul

European din anul 2009

Având în vedere necesitatea individualizării fiecărui birou electoral

judeţean, a fiecărui birou electoral al sectorului municipiului Bucureşti

şi a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate prin

stabilirea denumirii acestora,

luând în considerare faptul că prin atribuirea câte unui număr fiecărui

birou electoral judeţean, fiecărui birou electoral al sectorului municipiului

Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, care

urmează a face parte din denumirea lor, se înlesneşte identificarea acestora,

văzând ordinea alfabetică a judeţelor şi ordinea sectoarelor

municipiului Bucureşti,

în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Se aprobă denumirea fiecărui birou electoral judeţean, a

fiecărui birou electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi a biroului

electoral pentru secţiile de votare din străinătate constituite pentru

alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul

2009, prevăzută în anexa care face parte din prezenta decizie.

Art. 2. – Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri
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A�EXĂ

Denumirea fiecărui birou electoral judeţean, a fiecărui birou

electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi a biroului electoral

pentru secţiile de votare din străinătate constituite pentru alegerea

membrilor din România în Parlamentul European din anul 2009

1. Biroul electoral judeţean nr. 1 Alba;

2. Biroul electoral judeţean nr. 2 Arad;

3. Biroul electoral judeţean nr. 3 Argeş;

4. Biroul electoral judeţean nr. 4 Bacău;

5. Biroul electoral judeţean nr. 5 Bihor;

6. Biroul electoral judeţean nr. 6 Bistriţa Năsăud;

7. Biroul electoral judeţean nr. 7 Botoşani;

8. Biroul electoral judeţean nr. 8 Braşov;

9. Biroul electoral judeţean nr. 9 Brăila;

10. Biroul electoral judeţean nr. 10 Buzău;

11. Biroul electoral judeţean nr. 11 Caraş-Severin;

12. Biroul electoral judeţean nr. 12 Călăraşi;

13. Biroul electoral judeţean nr. 13 Cluj;

14. Biroul electoral judeţean nr. 14 Constanţa;

15. Biroul electoral judeţean nr. 15 Covasna;

16. Biroul electoral judeţean nr. 16 Dâmboviţa;

17. Biroul electoral judeţean nr. 17 Dolj;

18. Biroul electoral judeţean nr. 18 Galaţi;

19. Biroul electoral judeţean nr. 19 Giurgiu;

20. Biroul electoral judeţean nr. 20 Gorj;

21. Biroul electoral judeţean nr. 21 Harghita;

22. Biroul electoral judeţean nr. 22 Hunedoara;

23. Biroul electoral judeţean nr. 23 Ialomiţa;

24. Biroul electoral judeţean nr. 24 Iaşi;

25. Biroul electoral judeţean nr. 25 Ilfov;

26. Biroul electoral judeţean nr. 26 Maramureş;

27. Biroul electoral judeţean nr. 27 Mehedinţi;

28. Biroul electoral judeţean nr. 28 Mureş;

29. Biroul electoral judeţean nr. 29 Neamţ;

30. Biroul electoral judeţean nr. 30 Olt;

31. Biroul electoral judeţean nr. 31 Prahova;

32. Biroul electoral judeţean nr. 32 Satu-Mare;
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33. Biroul electoral judeţean nr. 33 Sălaj;

34. Biroul electoral judeţean nr. 34 Sibiu;

35. Biroul electoral judeţean nr. 35 Suceava;

36. Biroul electoral judeţean nr. 36 Teleorman;

37. Biroul electoral judeţean nr. 37 Timiş;

38. Biroul electoral judeţean nr. 38 Tulcea;

39. Biroul electoral judeţean nr. 39 Vaslui;

40. Biroul electoral judeţean nr. 40 Vâlcea;

41. Biroul electoral judeţean nr. 41 Vrancea;

42. Biroul electoral nr. 42 al sectorului 1 al municipiului Bucureşti;

43. Biroul electoral nr. 43 al sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

44. Biroul electoral nr. 44 al sectorului 3 al municipiului Bucureşti;

45. Biroul electoral nr. 45 al sectorului 4 al municipiului Bucureşti;

46. Biroul electoral nr. 46 al sectorului 5 al municipiului Bucureşti;

47. Biroul electoral nr. 47 al sectorului 6 al municipiului Bucureşti;

48. Biroul electoral nr. 48 pentru secţiile de votare din străinătate.

DECIZIA nr. 4

din 1 aprilie 2009

privind aplicarea prevederilor art. 14

2

alin. (2)

din Legea nr. 33/2007 privind organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European

Urmare adresei Tribunalului Mureş cu nr. 847/30.03.2009,

înregistrată la Biroului Electoral Central cu nr. 9/C/BEC/2009, prin care

se solicită precizări cu privire la sintagma „...de către preşedintele

tribunalului prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai
acestuia...” din cuprinsul art. 14

2

alin. (2) al Legii nr. 33/2007, în sensul

de a se stabili dacă în această sintagmă se includ şi judecătorii de la

Tribunalul Comercial care funcţionează la nivelul judeţului Mureş,

având în vedere faptul că, potrivit art. 37 din Legea nr. 304/2004 privind

organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

tribunalele specializate funcţionează la nivelul judeţelor şi al municipiului
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Bucureşti şi soluţionează cauze de competenţa tribunalului, iar judecătorii

care funcţionează la aceste instanţe au grad de judecător de tribunal,

în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea

şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările

şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Judecătorii care funcţionează la instanţele specializate se

includ în sintagma „judecător în exerciţiu al tribunalului” folosită de art.

14

2

alin. (2) din Legea nr. 33/2007.

Art. 2. – Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri

DECIZIA nr. 21

din 5 mai 2009

privind procedura de acreditare 

a observatorilor interni şi a reprezentanţilor

interni ai mass-media la alegerile 

pentru membrii din România în Parlamentul

European din 7 iunie 2009

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) – (5), (7) – (8), (10) – (11)

din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor

pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând dispoziţiile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente 

nr. 4/2009 privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se

atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 25 alin. (3) şi (4) din

Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru

Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, şi

procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor

externi ai mass-media la alegerile pentru membrii din România în

Parlamentul European din anul 2009,
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în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Acreditarea observatorilor interni propuşi de către

organizaţiile neguvernamentale din România, în privinţa cărora

Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc condiţiile

prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi

completările ulterioare, se face de către birourile electorale judeţene,

birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul

electoral pentru secţiile de votare din străinătate la cererea scrisă a

conducerii organizaţiilor neguvernamentale din România, făcută până

cel mai târziu cu cinci zile înaintea zilei de referinţă.

(2) Cererile de acreditare formulate de conducerile organizaţiilor

neguvernamentale vor fi însoţite de declaraţiile de neapartenenţă

politică ale persoanelor propuse ca observatori interni, precum şi de

adeverinţele prevăzute la anexa nr. 2 a Hotărârii Autorităţii Electorale

Permanente nr. 4/2009, în original sau în copie.

(3) Acreditările sunt valabile la toate birourile electorale ale secţiilor

de votare din raza de competenţă a biroului electoral care le-a emis.

Acreditările permit accesul titularilor acestora şi în spaţiul special

amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului

municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare

din străinătate care a emis acreditările.

Art. 2. – (1) Acreditarea reprezentanţilor interni propuşi de către

instituţiile mass-media din România, în privinţa cărora Autoritatea Electorală

Permanentă a stabilit că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 25 alin. (4)

din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se face de

către birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor

municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din

străinătate la cererea scrisă a conducerii instituţiilor mass-media din

România, făcută până cel mai târziu cu cinci zile înaintea zilei de referinţă.

(2) Cererile de acreditare formulate de conducerile instituţiilor mass-

media vor fi însoţite de declaraţiile de neapartenenţă politică ale

persoanelor propuse ca reprezentanţi interni ai acestora, de

adeverinţele prevăzute la anexa nr. 4 a Hotărârii Autorităţii Electorale

Permanente nr. 4/2009, în original sau în copie, precum şi de copiile

cererilor de eliberare a acestora.

(3) Acreditările sunt valabile la toate birourile electorale ale secţiilor

de votare din raza de competenţă a biroului electoral care le-a emis.

Acreditările permit accesul titularilor acestora şi în spaţiul special

amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului
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municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare

din străinătate care a emis acreditările.

Art. 3. – Modelele cererilor de acreditare, modelul declaraţiei de

neapartenenţă politică şi modelele actelor de acreditare sunt prevăzute

în anexele nr. 1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri

Anexa nr. 1

Cerere de acreditare a observatorilor interni ai organizaţiei

neguvernamentale _______________________*

la alegerile pentru membrii din Parlamentul European din 7 iunie 2009

Subsemnatul _______________________**, __________________ ***,

în cadrul ___________________________________*, solicit acreditarea la

alegerile pentru membrii din Parlamentul European din 7 iunie 2009 a

persoanelor ale căror prenume, nume, serie şi număr de act de identitate sunt

cuprinse în tabelul anexat la prezenta cerere.

Anexez declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor pentru

care solicit acreditarea, conform cărora acestea nu au apartenenţă politică.

Depun anexat

1

adeverinţa eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă,

conform căreia organizaţia neguvernamentală pe care o reprezint îndeplineşte

condiţiile prevăzute de art. 25 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu

modificările şi completările ulterioare.

__________________________****

___________________*****
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* se trece denumirea organizaţiei neguvernamentale

** se înscriu numele şi prenumele persoanei din conducerea organizaţiei neguvernamentale care

face cererea

*** se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în organizaţia neguvernamentală

**** se semnează şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale

***** se trece data

1

Adeverinţa poate fi depusă în original sau în copie.



Anexa nr. 2

Cerere de acreditare a reprezentanţilor interni 

ai instituţiei mass-media _____________________*

la alegerile pentru membrii din Parlamentul European din 7 iunie 2009

Subsemnatul _______________________**, __________________ ***,

în cadrul ___________________________________*, solicit acreditarea la

alegerile pentru membrii din Parlamentul European din 7 iunie 2009 a

persoanelor ale căror prenume, nume, serie şi număr de act de identitate sunt

cuprinse în tabelul anexat la prezenta cerere.

Anexez declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor pentru

care solicit acreditarea, conform cărora acestea nu au apartenenţă politică.

Depun anexat

1

adeverinţa eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă,

conform căreia instituţia mass-media pe care o reprezint îndeplineşte condiţiile

prevăzute de art. 25 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi

completările ulterioare.

__________________________****

___________________*****

* se trece denumirea instituţiei mass-media

** se înscriu numele şi prenumele persoanei din conducerea instituţiei mass-media care face cererea

*** se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în instituţia mass-media

**** se semnează şi se aplică ştampila instituţiei mass-media

***** se trece data

1

Adeverinţa poate fi depusă în original sau în copie.

Anexa nr. 3

DECLARAŢIE DE �EAPARTE�E�ŢĂ POLITICĂ

Subsemnatul _______________________________ , posesor al actului de

identitate ______, serie ______, nr. _______, CNP ________________, declar

pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

falsul în declaraţii, că nu am apartenenţă politică.

_________________*                                 ___________________ **

* se trece data

** se trece semnătura
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Anexa nr. 4

Decizia nr. 21/2009
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BIROUL ELECTORAL ___________________ *

ACREDITARE

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. ____/______________

formulată de _________________________ **,

în temeiul prevederilor art. 25 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu

modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral ___________*

acreditează ca observatori interni ai __________________ * la alegerile pentru

membrii din România în Parlamentul European pe dna./dl.:

1. __________________*** ______________________****

2. __________________*** ______________________****

3. …

4. …

PREŞEDI�TE,

_______________________

�otă:

Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând

cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii

biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor

votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil

şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea

alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în

cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi

încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale,

suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua

votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona

numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele

* se trece denumirea biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau a biroului

electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz

** se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale care a formulat cererea

*** se înscriu numele şi prenumele observatorului intern din partea organizaţiei neguvernamentale

**** se înscriu seria şi numărul actului de identitate



biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului

acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean,

al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de

votare din străinătate care a emis acreditarea.

Anexa nr. 5
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BIROUL ELECTORAL ___________________ *

ACREDITARE

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. ____/______________

formulată de _________________________ **,

în temeiul prevederilor art. 25 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu

modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral ________________*

acreditează ca reprezentanţi interni ai __________________ ** la alegerile

pentru membrii din România în Parlamentul European pe dna./dl.:

1. __________________*** ______________________****

2. __________________*** ______________________****

3. …

4. …

PREŞEDI�TE,

_______________________

�otă:

Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării,

începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către

membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare

a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de

acreditare, care este valabil şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod

în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în

scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi.

Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului

* se trece denumirea biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau a biroului

electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz

** se înscrie denumirea instituției mass-media care a formulat cererea

*** se înscriu numele şi prenumele reprezentantului intern al instituției mass-media

**** se înscriu seria şi numărul actului de identitate



de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către

biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea

imediată a persoanei respective din secţia de votare.

La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona

numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele

biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului

acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean,

al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de

votare din străinătate care a emis acreditarea.

DECIZIA nr. 22

din 20 mai 2009

privind exercitarea dreptului de vot 

în penitenciare

Având în vedere dispoziţiile art. 19

5

alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora persoanele aflate în

executarea unei pedepse privative de libertate dar care nu au fost lipsite de

drepturile electorale pot vota prin intermediul urnei speciale,

luând în considerare prevederile art. 19

5

alin. (1) şi (2) din Legea nr.

33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind votarea prin

intermediul urnei speciale,

văzând dispoziţiile art. 19

4

privind regulile generale ale desfăşurării

votării coroborate cu prevederile art. 21

1

lit. r) şi s) din acelaşi act normativ,

în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Directorii penitenciarelor sunt obligaţi să aducă la

cunoştinţa persoanelor deţinute care nu au fost lipsite de drepturile

electorale, faptul că pot vota prin intermediul urnei speciale la alegerile

pentru Parlamentul European din 7 iunie 2009.

(2) Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris

de persoanele deţinute care nu au fost lipsite de drepturile electorale
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şi se depun la directorii penitenciarelor cel mai târziu cu două zile

înaintea alegerilor.

Art. 2. – Cel mai târziu în preziua alegerilor, directorul

penitenciarului asigură depunerea cererilor întocmite potrivit art. 1 alin.

(2) la biroul electoral al secţiei de votare în a cărei rază teritorială se

află penitenciarul respectiv.

Art. 3. – (1) În ziua votării, directorul penitenciarului permite accesul

echipei biroului electoral al secţiei de votare care se deplasează cu

urna specială în spaţiul anume amenajat pentru votare.

(2) Spaţiul amenajat pentru votare trebuie să beneficieze de dotări

minime pentru asigurarea secretului votului.

Art. 4. – Persoana deţinută căreia nu i s-au interzis drepturile

electorale poate vota numai în baza unui act de identitate (carte de

identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate). În acest

sens, directorul penitenciarului îi eliberează temporar, numai pentru

exercitarea dreptului de vot, actul de identitate aflat în dosarul individual.

Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri

DECIZIA nr. 26

din 28 mai 2009

privind acreditarea reprezentanţilor interni

ai mass-media propuşi de Societatea Română

de Radiodifuziune, Societatea Română 

de Televiziune şi Agenţia Naţională 

de Presă Agerpress

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (4) şi (8) din Legea nr.

33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru

Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi

Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi
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completările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 19/2003

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă

AGERPRES, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora

personalul de specialitate al acestor instituţii mass-media nu poate face

parte din partide sau formaţiuni politice,

văzând, totodată, dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Decizia Biroului Electoral

Central nr. 21/D/05.05.2009 privind procedura de acreditare a

observatorilor interni şi a reprezentanţilor interni ai mass-media la alegerile

pentru membrii din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009,

în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Cererile de acreditare formulate de Societatea Română de

Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi Agenţia

Naţională de Presă Agerpress vor fi însoţite numai de adeverinţele

prevăzute la anexa nr. 4 a Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente

nr. 4/2009, în original sau în copie, precum şi de copiile cererilor de

eliberare a acestora, nefiind necesară depunerea declaraţiilor de

neapartenenţă politică prevăzute de art. 2 alin. (2) din Decizia Biroului

Electoral Central nr. 21/D/05.05.2009.

Art. 2. – Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri

DECIZIA nr. 28

din 1 iunie 2009

privind normele tehnice de completare 

şi verificare, precum şi circuitul 

proceselor-verbale privind consemnarea 

şi centralizarea rezultatelor votării

Având în vedere prevederile art. 14

7

şi ale art. 19

7

– 21 din Legea

nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru

Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,
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în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) După închiderea sălii unde se votează, preşedintele, în

prezenţa membrilor biroului electoral, efectuează operaţiunile de

numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a rezultatului votării,

după cum urmează:

a) verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta

urnelor de votare, introduce ştampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un

plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de

votare. Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează în

procesul-verbal ce va însoţi predarea materialelor primite la judecătoria

în a cărei rază teritorială îşi au sediul;

b) anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe

diagonala primei pagini a menţiunii „ANULAT” şi aplicarea ştampilei de

control a secţiei de votare; în cazul în care există pachete cu buletine de vot

intacte, menţiunea „ANULAT” se aplică o singură dată pe pachetul respectiv;

numărul acestor buletine se înscrie la rubrica d) a procesului-verbal;

c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale

permanente, respectiv în copia listei electorale speciale primite din

partea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are

sediul secţia de votare; este interzis, sub sancţiunea legii, ca pe aceste

liste să existe ştersături, modificări sau completări, cu excepţiile

prevăzute la art. 9 alin. (17) şi (18), art. 9

1

alin. (14) şi (15) şi art. 19

5

alin. (2) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatul numărării se va înscrie la pct. a1, respectiv pct. a2, din

procesul-verbal;

d) stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea

semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în secţia de votare.

Rezultatele vor fi consemnate în procesul-verbal la pct. b1, b2,

respectiv pct. b3 din procesul-verbal;

e) desigilează urnele, una câte una, şi numără voturile găsite în acestea.

(2) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele

biroului electoral al secţiei de votare va încheia un proces-verbal, în

trei exemplare.

Art. 2. – Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va asigura:

a) verificarea datelor consemnate în toate exemplarele procesului-

verbal conform CHEILOR DE CONTROL înscrise pe machetele

personalizate primite pentru a se asigura de corectitudinea completării

rubricilor acestora;
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b) verificarea ca numărul de alegători înscrişi în listele electorale,

respectiv al alegătorilor care s-au prezentat la urne, atât totalul cât şi cel

din fiecare listă electorală în parte, să fie identic în toate exemplarele

procesului-verbal completate de biroul electoral al secţiei de votare;

c) verificarea ca înscrierea formaţiunilor politice şi a candidaţilor în

machetele personalizate ale proceselor-verbale să corespundă cu cea

existentă în buletinele de vot utilizate în secţia de votare;

d) verificarea înscrierii corecte a voturilor valabil exprimate în

procesul-verbal, în dreptul formaţiunilor politice şi a candidaţilor

independenţi, în conformitate cu rezultatele numărării voturilor;

e) întocmirea unui dosar sigilat şi ştampilat care va cuprinde două

exemplare ale procesului-verbal şi toate întâmpinările şi contestaţiile

privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de

votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, precum şi listele

electorale utilizate; în cel mult 24 de ore de la încheierea votării,

dosarul este înaintat biroului electoral judeţean sau, după caz, biroului

electoral al sectorului municipiului Bucureşti de către preşedintele

biroului electoral al secţiei de votare, cu pază înarmată, însoţit, la

cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv.

Art. 3. – Birourile electorale ale secţiilor de votare predau, după

finalizarea activităţii de verificare a proceselor-verbale, pe bază de

proces-verbal, reprezentantului judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi

au sediul şi care se află la sediul biroului electoral judeţean sau, după

caz, la sediul biroului electoral de sector, buletinele de vot întrebuinţate

şi necontestate, precum şi cele anulate, ştampilele şi celelalte

materiale utilizate în desfăşurarea votării; birourile electorale ale

secţiilor de votare din străinătate înaintează aceste materiale

reprezentanţelor diplomatice care, în termen de 3 luni de la publicarea

rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, le

predau în vederea topirii de către operatorii economici specializaţi.

Art. 4. – (1) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale

secţiilor de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi

contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al

secţiei de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul

electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin grija misiunilor

diplomatice şi a consulatelor, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora.

(2) Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmată

telefonic de către preşedintele sau locţiitorul biroului electoral pentru

secţiile de votare din străinătate, care contrasemnează şi ştampilează

documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în

centralizarea rezultatelor votării.

(3) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate predau

fizic două exemplare ale procesului-verbal şi toate întâmpinările şi
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contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al

secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, precum şi

listele electorale utilizate, prin intermediul Ministerului Afacerilor

Externe, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate sau,

în cazul în care acesta şi-a încetat activitatea, Tribunalului Bucureşti.

Art. 5. – (1) Verificarea proceselor-verbale la nivelul birourilor

electorale judeţene şi al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului

Bucureşti se realizează în prezenţa preşedinţilor şi a membrilor

birourilor electorale ale secţiilor de votare care îi însoţesc. Eventualele

neconcordanţe între datele înscrise în procesele-verbale se vor rezolva

de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare.

(2) Corecturile datelor înscrise în procesele-verbale se vor certifica

prin semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi prin

aplicarea ştampilei de control a biroului electoral al secţiei de votare.

(3) Este interzis să se efectueze corecturi ale cifrelor ce atestă

voturile valabil exprimate obţinute de fiecare candidat al competitorilor

electorali, cu excepţia celor ce trebuie făcute ca urmare a soluţionării

unor contestaţii referitoare la valabilitatea unor voturi exprimate ce au

fost stabilite la nivelul secţiei de votare ca fiind nule sau referitoare la

nulitatea unor voturi exprimate ce au fost stabilite la nivelul secţiei de

votare ca fiind valabile.

(4) Membrii biroului electoral judeţean sau al sectorului Municipiului

Bucureşti, după caz, vor verifica dacă eventualele corecturi au fost realizate

în conformitate cu prevederile alin. (1) pe ambele exemplare ale proceselor-

verbale şi vor semna în dreapta sus a procesului-verbal că acestea au fost

verificate şi că sunt respectate condiţiile prevăzute la art. (2).

(5) Partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând

minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea

care au participat la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi li se

vor elibera, la cerere, copii de pe exemplarele proceselor-verbale

întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare.

(6) O copie a proceselor-verbale, verificate şi certificate prin

semnătură de către membrii biroului electoral judeţean sau al sectorului

municipiului Bucureşti, după caz, va fi predată reprezentantului

Institutului Naţional de Statistică pentru a fi introdusă în prelucrare.

(7) În termen de 24 de ore de la primirea dosarelor prevăzute la art.

19

7 

alin. (8) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările

ulterioare, biroul electoral judeţean sau, după caz, al sectorului

municipiului Bucureşti trimite câte un exemplar al fiecărui proces-verbal

întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare la tribunalul în a

cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea; biroul electoral pentru

secţiile de votare din străinătate transmite câte o copie, contrasemnată
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şi ştampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale

ale secţiilor de votare din străinătate, Tribunalului Bucureşti.

Art. 6. – (1) Pentru urgentarea operaţiunilor de determinare a

pragului electoral şi de stabilire a formaţiunilor politice, respectiv a

candidaţilor independenţi care au îndeplinit/nu au îndeplinit pragul

electoral, respectiv coeficientul electoral, birourile electorale judeţene,

birourile electorale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti şi biroul

electoral pentru secţiile de votare din străinătate vor transmite prin

mijloace electronice, la Biroul Electoral Central, câte un exemplar din

procesul-verbal prevăzut la art. 19

8

alin. (1) din Legea nr. 33/2007, cu

modificările şi completările ulterioare, înainte ca acestea să fie trimise

cu pază înarmată la Biroul Electoral Central.

(2) Procesul-verbal, numit în continuare COMUNICAT, încheiat în

condiţiile art. 20 din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările

ulterioare, privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor

aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale

şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate în

Parlamentul European, va fi adus la cunoştinţa mass-mediei şi tuturor

persoanelor interesate prin afişare pe site-ul Biroului Electoral Central.

Art. 7. – (1) Procesele-verbale prevăzute la art. 19

8

alin. (1) din

Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, întocmite

de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor

municipiului Bucureşti şi de biroul electoral pentru secţiile de votare

din străinătate în două exemplare originale, se semnează de către

preşedinţi şi ceilalţi membri ai birourilor şi vor fi ştampilate.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) împreună cu procesele-

verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, precum

şi cu toate întâmpinările şi contestaţiile, formând un dosar sigilat,

ştampilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, biroului

electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau al biroului electoral

pentru secţiile de votare din străinătate, se înaintează cu pază

înarmată la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea

ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secţiilor de votare.

(3) Membrilor birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale

sectoarelor Municipiului Bucureşti şi al biroului electoral pentru secţiile

de votare din străinătate li se eliberează, la cerere, o copie de pe

procesul-verbal, certificată de către toţi cei care au semnat originalul.

Art. 8. – Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri
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DECIZIA nr. 29

din 1 iunie 2009

privind operaţiunile tehnice ce se vor realiza

pentru centralizarea rezultatelor alegerilor

pentru membrii din România în Parlamentul

European din 7 iunie 2009

Având în vedere prevederile art. 19

7

– 21 din Legea nr. 33/2007

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Institutul Naţional de Statistică asigură, în conformitate cu

prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2009 privind stabilirea

măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru

membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, dotarea

staţiilor de prelucrare de pe lângă birourile electorale judeţene, birourile

electorale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru

secţiile de votare din străinătate şi Biroul Electoral Central cu echipamente

şi tehnică de calcul, precum şi personalul de specialitate necesar efectuării

operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatului alegerilor.

(2) Sistemul de comunicaţii date şi voce între staţiile de prelucrare

organizate pe lângă birourile electorale judeţene, birourile electorale

ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile

de votare din străinătate şi Biroul Electoral Central este asigurat de

către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 2. – În cadrul staţiilor de prelucrare, personalul Institutului

Naţional de Statistică realizează operaţiunile tehnice de:

a) monitorizare a prezenţei populaţiei la urne în ziua desfăşurării

alegerilor;

b) verificare şi prelucrare automată a proceselor-verbale întocmite

de birourile electorale ale secţiilor de votare pentru consemnarea

rezultatelor votării;

c) editare automată a proceselor-verbale la nivel de judeţ, sector al

municipiului Bucureşti, precum şi la nivelul tuturor secţiilor de votare din

străinătate pentru prezentarea rezultatelor alegerilor.
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Art. 3. – (1) Întreaga activitate a staţiilor de prelucrare se desfăşoară

sub directa coordonare a preşedinţilor birourilor electorale judeţene, ai

birourilor electorale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, al biroului

electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi, respectiv, a

preşedintelui Biroului Electoral Central.

(2) Responsabilitatea organizării activităţii de verificare şi

centralizare a proceselor-verbale în cadrul staţiei de prelucrare revine

directorului direcţiei teritoriale de statistică.

(3) Accesul în incinta staţiilor de prelucrare este permis numai cu

acordul preşedintelui Biroului Electoral Central, preşedinţilor birourilor

electorale judeţene, ai birourilor electorale ale sectoarelor Municipiului

Bucureşti sau al preşedintelui biroului electoral pentru secţiile de votare

din străinătate, după caz.

(4) La nivelul fiecărei staţii de prelucrare, reprezentanţii Institutului

Naţional de Statistică vor organiza un sistem unitar de înregistrare a

circuitelor proceselor-verbale, a intrărilor şi ieşirilor acestor documente

în cadrul desfăşurării operaţiunilor tehnice de constatare a rezultatului

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.

Art. 4. – (1) Biroul Electoral Central stabileşte următorul program

de monitorizare şi de informare a opiniei publice şi a reprezentanţilor

mass-media asupra prezenţei la vot în data de 7 iunie 2009:
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Ore

Ora de referință a datelor 10,00 13,00 16,00 19,00 21,00

Ora până la care secțiile de votare cuprinse în

eșantion vor transmite informații la birourile

electorale

10,30 13,30 16,00 19,30 21,30

Ora la care informațiile vor fi disponibile și date

publicității

11,30 14,30 17,30 20,30 22,30

(2) Informaţiile sunt obţinute dintr-un eşantion de secţii de votare

reprezentativ atât la nivel naţional, cât şi judeţean, respectiv al Municipiului

Bucureşti, determinat de reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică.

(3) Birourile electorale judeţene şl birourile electorale ale sectoarelor

Municipiului Bucureşti vor asigura, împreună cu primarii sau Serviciul

Telecomunicaţii Speciale, dotarea preşedinţilor birourilor electorale ale

secţiilor de votare cuprinse în eşantion, cu mijloace de transmitere a

informaţiilor în ziua de referinţă, precum şi instruirea acestora.

(4) Instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

sau a persoanelor desemnate de aceştia, cuprinse în eşantion, se va

desfăşura în două etape:



a) la data când aceste persoane sunt chemate la instruire cu privire

la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare;

b) la data de 5 iunie a.c. ora 13

00

când aceleaşi persoane vor avea

telefoanele mobile sau cartelele primite în dotare deschise/funcţionale

pentru a putea fi contactate.

(5) Birourile electorale ale secţiilor de votare cuprinse în eşantion au

obligaţia să transmită informaţii privind prezenţa populaţiei la urne,

conform calendarului de termene menţionat la alin. (1).

Art. 5. – În conformitate cu decizia Biroului Electoral Central nr.

28D/01.06.2009 privind normele tehnice de completare şi verificare,

precum şi circuitul proceselor-verbale privind consemnarea şi

centralizarea rezultatelor votării:

a) datele înscrise în procesele-verbale vor fi verificate de către

membrii birourilor electorale judeţene şi ai birourilor electorale ale

sectoarelor municipiului Bucureşti, în prezenţa reprezentanţilor biroului

electoral al secţiei de votare; exactitatea datelor din procesele-verbale

întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate

este confirmată telefonic de către preşedintele biroului electoral pentru

secţiile de votare din străinătate sau locţiitorul acestuia care

contrasemnează şi ştampilează documentele primite;

b) reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică asigură, la

cererea membrilor birourilor electorale judeţene şi ai birourilor

electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, asistenţă tehnică

pentru verificarea proceselor-verbale;

c) reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică asigură, în urma

prelucrării proceselor-verbale, cuprinderea în centralizare a ultimei

variante (corectate) a rezultatelor înscrise în procesul-verbal întocmit

de biroul electoral al secţiei de votare.

Art. 6. – (1) Procesele-verbale întocmite la nivelul birourilor electorale

ale secţiilor de votare validate vor fi înaintate reprezentanţilor Institutului

Naţional de Statistică, sub semnătură, de către preşedinţii birourilor

electorale judeţene şi ai birourilor electorale ale sectoarelor Municipiului

Bucureşti ori de membrii desemnaţi de aceştia, în vederea prelucrării

electronice. Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor

de votare din străinătate sunt transmise prin mijloace electronice la biroul

electoral pentru secţiile de votare din străinătate, prin grija misiunilor

diplomatice şi a consulatelor, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora.

(2) O copie certificată a procesului-verbal primit de la biroul electoral

al secţiei de votare validat de către biroul electoral judeţean, biroul

electoral al sectorului municipiului Bucureşti, respectiv de biroul

electoral pentru secţiile de votare din străinătate va rămâne în staţia de

prelucrare până la terminarea operaţiunilor de verificare şi omologare

a rezultatului alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul
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European, iar ulterior va fi arhivat, în conformitate cu prevederile Legii

Arhivelor Naţionale nr. 16/1995, cu modificările şi completările

ulterioare, de către direcţia teritorială a Institutului Naţional de Statistică.

(3) Partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând

minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea

care au participat la alegeri, precum şi candidaţilor independenţi li se

vor elibera la cerere copii de pe exemplarele proceselor-verbale

întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare.

(4) În termen de 24 de ore de la primirea dosarelor prevăzute la art.

19

7 

alin. (8) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi completările

ulterioare, biroul electoral judeţean sau, după caz, al sectorului

municipiului Bucureşti trimite câte un exemplar al fiecărui proces-verbal

întocmit de birourile electorale ale secţiilor de votare la tribunalul în a

cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea; biroul electoral pentru

secţiile de votare din străinătate transmite câte o copie, contrasemnată

şi ştampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale

ale secţiilor de votare din străinătate, Tribunalului Bucureşti.

Art. 7. – (1) Biroul Electoral Central aprobă ca pe durata primirii,

verificării şi centralizării proceselor-verbale întocmite de birourile electorale

să fie date publicităţii de către birourile electorale judeţene, birourile

electorale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru

secţiile de votare din străinătate, informaţii parţiale rezultate din prelucrarea

proceselor-verbale validate şi centralizate până la ora de referinţă.

(2) Structura informaţiilor parţiale date publicităţii va urmări întocmai

formatul procesului-verbal întocmit de biroul electoral al secţiei de votare.

(3) Birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor

Municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din

străinătate vor furniza zilnic rezultate parţiale, începând cu ora 9

00

din

data de 8 iunie a.c. conform următorului grafic: 
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Ora de referință a datelor 7,00 9,00 15,00 18,00

Ora la care informațiile vor fi disponibile și date

publicității

9,00 11,00 17,00 20,00

(4) Informaţii privind participarea populaţiei la vot, precum şi cele legate

de rezultatele alegerilor europarlamentare se vor comunica de către

preşedinţii, sau după caz, de purtătorii de cuvânt ai birourilor electorale şi

vor fi afişate pe site-ul Biroului Electoral Central, www.bec2009pe.ro.

Art. 8. – Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri



DECIZIA nr. 39

din 4 iunie 2009

privind înscrierea alegătorilor care îşi exercită

dreptul de vot în baza extrasului de pe lista

electorală suplimentară în procesele-verbale

de constatare a rezultatului votării

Având în vedere prevederile art. 19

5 

alin. (2) din Legea nr. 33/2007

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând modelele proceselor verbale din anexele 1A, 1B, 1C la

Hotărârea Guvernului nr. 614/2009 privind stabilirea modelelor proceselor

verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile

pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009,

în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Alegătorii ce îşi exercită dreptul de vot prin deplasarea

urnei speciale, potrivit prevederilor art. 19

5

din Legea nr. 33/2007, cu

modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înscrişi în extrasul de

pe lista electorală suplimentară, vor fi consemnaţi numeric în procesul-

verbal de constatare a rezultatului votării la punctul b3 – „Numărul total
al alegătorilor înscrişi în lista electorală suplimentară, care s-au
prezentat la urne.”

(2) Numărul înscris la punctul b3 din procesul-verbal de constatare a

rezultatului votării va rezulta din însumarea numărului alegătorilor înscrişi

în lista electorală suplimentară cu numărul alegătorilor înscrişi în extrasul

de pe lista electorală suplimentară, care s-au prezentat la urne.

Art. 2. – Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri
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DECIZIA nr. 42

din 6 iunie 2009

privind posibilitatea realizării de copii 

de pe listele electorale suplimentare de către

reprezentanţii formaţiunilor politice 

în birourile electorale ale secţiilor de votare

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9) din Legea nr. 33/2007

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, cu modificările şi completările ulterioare, din care rezultă că

partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale au acces la

datele înscrise în listele electorale permanente, privind corpul electoral,

văzând dispoziţiile art. 9

2

din acelaşi act normativ privind alegătorii

care sunt înscrişi în listele electorale suplimentare,

luând în considerare faptul că, potrivit art. 21 alin. (5) din Legea nr.

33/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sesizările formaţiunilor

politice care participă la alegeri adresate Autorităţii Electorale

Permanente în vederea verificării listelor electorale pentru a descoperi

cazurile în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat

de mai multe ori în aceeaşi zi de referinţă, trebuie să fie însoţite de probe,

în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Articol unic. – (1) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor

electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

în birourile electorale ale secţiilor de votare pot realiza, prin orice

mijloace, pe cheltuiala lor, copii de pe listele electorale suplimentare.

(2) În acest sens, reprezentanţii partidelor politice, alianţelor

electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor

naţionale în birourile electorale ale secţiilor de votare trebuie să depună

o cerere scrisă la preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri
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DECIZIA nr. 46

din 7 iunie 2009

privind modalitatea de anulare 

a buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate 

la încheierea votării

Având în vedere prevederile art. 19

7

alin. (1) lit. b) din Legea nr.

33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru

Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14

1

alin. (5) din Legea nr. 33/2007, cu modificările şi

completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Articol unic. – Buletinele de vot rămase neîntrebuinţate la

încheierea votării se anulează după cum urmează:

a) pachetele de buletine de vot care nu au fost desfăcute şi au

rămas intacte la încheierea votării, respectiv în ambalajele în care au

fost primite, se anulează prin înscrierea menţiunii „ANULAT” şi

aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare, o singură dată pe

fiecare pachet;

b) buletinele de vot neîntrebuinţate din pachetele desfăcute,

respectiv al căror ambalaj a fost rupt, se anulează prin înscrierea pe

diagonala primei pagini a menţiunii „ANULAT” şi aplicarea ştampilei de

control a secţiei de votare pe fiecare buletin de vot.

Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Vasile Alixandri
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Alegerea 

Președintelui României

și

Referendum național 

22 noiembrie 2009





HOTĂRÂREA nr. 1

din 5 octombrie 2009

privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a birourilor

electorale constituite pentru alegerea

Președintelui României și a aparatului 

de lucru al acestora

Publicată în M. Of. nr. 667 din 6 octombrie 2009

Având în vedere prevederile art. 7

4

–7

17

din Legea nr. 370/2004 pentru

alegerea Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7

7

alin. (8) și al art. 7

8

alin. (2) și (4) din Legea 

nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a

birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României

și a aparatului de lucru al acestora, prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu

A�EXĂ

R E G U L A M E � T

de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru

alegerea Președintelui României și a aparatului de lucru al acestora

CAPITOLUL I

Dispoziții generale privind birourile electorale

Art. 1. – (1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de

vot. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și

reprezentanții Autorității Electorale Permanente în birourile electorale nu pot
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avea apartenență politică. Candidații în alegeri, soțul, soția, rudele și afinii

acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, membrii birourilor electorale

exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială

a funcției de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea

acestei obligații atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.

(3) Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multor

birouri electorale.

(4) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării

birourilor electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.

Art. 2. – (1) Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale nu

pot primi și nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.

(2) Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale pot fi

înlocuiți, la cererea celor care i-au propus, în condițiile art. 7

6

alin. (2) din

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și

completările ulterioare.

(3) Calitatea de membru al unui birou electoral încetează de drept în condițiile

art. 7

6

alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. – (1) Birourile electorale lucrează legal în prezența majorității

membrilor care le compun.

(2) Ședințele birourilor electorale sunt conduse de președinți.

(3) În lipsa președintelui biroului electoral, atribuțiile acestuia sunt

îndeplinite de locțiitorul său.

(4) Prezența la ședințe a membrilor birourilor electorale este obligatorie. În

cazuri justificate, președinții birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai

acestora să lipsească de la ședință.

Art. 4. – (1) Convocarea membrilor birourilor electorale în ședință se face

telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puțin 6 ore înainte, cu

excepția situațiilor urgente, când se face de îndată de către președinte.

(2) În convocare se precizează ora, motivul, locul de desfășurare a ședinței

și se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discuție.

Art. 5. – (1) Proiectul ordinii de zi a ședinței se propune de către președinte

și se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii

de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.

(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului electoral.

Dacă acestea sunt aprobate, președintele este obligat să le supună dezbaterii.

Art. 6. – (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea în

care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.
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(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi

se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea

președintelui, locțiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 7. – (1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea

înscrierii la cuvânt, care se acordă numai de către președinte.

(2) În luările de cuvânt, membrii birourilor electorale se limitează strict la

problema pusă în discuție.

(3) Președintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situația în care

vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuție. Dacă cel în cauză nu se

supune, președintele poate suspenda ședința.

Art. 8. – (1) Birourile electorale adoptă acte și iau măsuri, potrivit

competenței lor, numai cu votul majorității membrilor prezenți. Votul se

exprimă deschis și poate fi numai „pentru” sau „împotrivă”.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

(3) Actele adoptate se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia și de

membri.

(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea actului, dacă

acesta a fost adoptat în condițiile alin. (1) și cu respectarea dispozițiilor art. 3 alin. (1).

(5) Actele adoptate se aduc la cunoștința publică prin afișare sau prin orice

mijloc de publicitate.

Art. 9. – (1) Birourile electorale sunt obligate să țină evidența întâmpinărilor,

contestațiilor și a altor cereri privind procesul electoral, precum și a actelor

adoptate.

(2) După fiecare ședință, birourile electorale întocmesc un proces-verbal

de ședință, care se semnează de președinte și de persoana care l-a întocmit.

Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului electoral și nu

poate fi făcut public.

Art. 10. – (1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afișează la

sediile birourilor electorale și este respectată cu strictețe. Acesta nu poate avea

mai puțin de 6 ore și trebuie fixat între orele 10,00–17,00.

(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activități care țin de competența

lor, birourile electorale își încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.

(3) În ziua votării, birourile electorale asigură permanența.

CAPITOLUL II

Dispoziții speciale privind birourile electorale

Art. 11. – (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit prevederilor Legii

nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare, Biroul Electoral

Central adoptă decizii și hotărâri.
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(2) Deciziile Biroului Electoral Central se adoptă pentru aplicarea unitară a

prevederilor Legii nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru

admiterea sau respingerea protocolului de constituire a unei alianțe electorale,

pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor, pentru

înregistrarea sau respingerea înregistrării semnelor electorale, pentru soluționarea

întâmpinărilor și contestațiilor care sunt de competența sa, precum și pentru alte

cazuri prevăzute de Legea nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritățile,

instituțiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie

electorală, precum și pentru toți participanții la alegeri, se comunică părților

interesate și se aduc la cunoștința publică prin afișare pe pagina proprie de internet.

(4) Hotărârile Biroului Electoral Central se adoptă pentru interpretarea

unitară a Legii nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt

general obligatorii și se aduc la cunoștința publică prin afișare pe pagina proprie

de internet și prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Hotărârile se semnează de președinte, de locțiitorul acestuia și de

membri. Lipsa semnăturilor unor membri nu influențează valabilitatea

hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condițiile art. 7

5

alin. (1) și (5) din

Legea nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. – (1) Biroul Electoral Central are un purtător de cuvânt desemnat

din rândul membrilor săi prin votul majorității membrilor prezenți.

(2) Purtătorul de cuvânt este singurul membru al Biroului Electoral Central

abilitat să transmită punctul de vedere oficial al acestuia către mass-media.

Art. 13. – La propunerea Biroului Electoral Central, președintele poate

desemna unul sau mai mulți membri pentru întocmirea unor puncte de vedere

asupra problemelor în discuție.

Art. 14. – (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit prevederilor

Legii nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare, birourile

electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București

și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate adoptă decizii.

(2) Deciziile sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile publice,

birourile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală, precum și

pentru toți participanții la alegeri la care se referă, din raza teritorială de

competență a biroului, și se aduc la cunoștința publică prin afișare sau prin

orice alt mijloc de publicitate.

Art. 15. – Președinții birourilor electorale stabilesc care dintre problemele

cu care acestea au fost sesizate sunt de natură a fi supuse dezbaterii biroului
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electoral și rezolvabile prin decizie, respectiv decizie/hotărâre, în cazul Biroului

Electoral Central.

Art. 16. – Deciziile adoptate de birourile electorale județene, birourile

electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru

secțiile de votare din străinătate devin executorii de la datele la care expiră

termenele de contestare a acestora.

Art. 17. – (1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară nu pot

funcționa cu mai puțin de 5 membri, respectiv președinte, locțiitorul acestuia

și 3 reprezentanți ai formațiunilor politice care au propus candidați.

(2) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu pot

funcționa cu mai puțin de 3 membri, respectiv președintele și 2 reprezentanți

ai formațiunilor politice care au propus candidați.

Art. 18. – (1) Birourile electorale județene, birourile electorale ale

sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare

din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votare își încetează

activitatea la data validării rezultatului alegerilor pentru Președintele ales.

(2) Biroul Electoral Central își încetează activitatea în termen de 48 de ore

de la data validării rezultatului alegerilor pentru Președintele ales.

CAPITOLUL III

Aparatul de lucru al birourilor electorale

Art. 19.– (1) Pentru sprijinirea activității Biroului Electoral Central, a

birourilor electorale județene și a birourilor electorale ale sectoarelor

municipiului București, Ministerul Administrației și Internelor, împreună cu

Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul Național de Statistică și orice altă

autoritate publică desemnată, asigură personalul tehnic auxiliar necesar.

Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă,

cu sprijinul Institutului Național de Statistică și al oricărei alte autorități publice

desemnate, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru

secțiile de votare din străinătate.

(2) Personalul tehnic auxiliar necesar funcționării birourilor electorale se

consideră detașat și primește o indemnizație pe zi de activitate, stabilită prin

hotărâre a Guvernului.

(3) Pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și

desfășurarea alegerilor pentru Președintele României, personalul tehnic auxiliar

se subordonează birourilor electorale a căror activitate o sprijină, fiind degrevat

de sarcinile de serviciu.

Hotărârea nr. 1/2009
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(4) Personalul tehnic auxiliar are obligația de a respecta normele de

conduită profesională prevăzute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită

a funcționarilor publici, republicată.

Art. 20. – Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuții:

a) asigură lucrările de secretariat ale biroului electoral;

b) asigură redactarea proceselor-verbale de ședință, a deciziilor și a

celorlalte acte adoptate de birourile electorale;

c) asigură relația biroului electoral cu publicul;

d) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de birourile electorale, necesare

realizării acțiunilor prevăzute de lege.

HOTĂRÂREA nr. 2

din 26 octombrie 2009

pentru interpretarea dispozițiilor 

art. 19

4

alin. (1) din Legea nr. 370/2004 

pentru alegerea Președintelui României, 

cu modificările și completările ulterioare, 

privind obligativitatea existenței unei urne 

de vot speciale la fiecare local al secțiilor de votare

Publicată în M. Of. nr. 732 din 28 octombrie 2009

Având în vedere dispozițiile art. 7

2

alin. (1) și (2) din Legea nr.

370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și

completările ulterioare, privind delimitarea secțiilor de votare de către

primari, respectiv stabilirea secțiilor de votare speciale de către

Guvern, precum și prevederile art. 7

3

alin. (1) din același act normativ

privind organizarea secțiilor de votare din străinătate prin ordin al

ministrului afacerilor externe,

văzând prevederile art. 19

6

alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora pentru alegătorii

netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din țară,

președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la
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cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării,

însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care

să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă

formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu

o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea

VOTAT, buletine de vot și timbre autocolante necesare pentru a se

efectua votarea,

luând în considerare prevederile art. 19

6

alin. (1) din Legea nr.

370/2004, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că în

raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială și că

urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la

respectiva secție de votare,

ținând cont și de dispozițiile art. 19

5

alin. (4) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că alegătorii

care în ziua votării se află în altă comună, în alt oraș sau municipiu

decât cel de domiciliu votează numai la secțiile de votare speciale,

precum și de prevederile art. 19

5

alin. (5) din același act normativ

potrivit cărora alegătorii care în ziua votării se află în străinătate

votează la secțiile de votare organizate în străinătate,

constatând în urma interpretării sistematice a dispozițiilor art. 19

4

alin. (1) din Legea nr. 370/2004, cu modificările și completările

ulterioare, și a coroborării acestora cu prevederile sus-menționate că

obligativitatea posedării de către fiecare local al secțiilor de votare a

unei urne de vot speciale se referă numai la localurile secțiilor de

votare delimitate de către primari prin dispoziție,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) și (4) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – (1) Obligativitatea existenței unei urne de vot speciale la

fiecare local al secțiilor de votare, prevăzută de art. 19

4

alin. (1) din

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu

modificările și completările ulterioare, se referă numai la localurile

secțiilor de votare delimitate de către primari prin dispoziție.

(2) La secțiile de votare speciale stabilite de Guvern prin hotărâre

și la secțiile de votare organizate în străinătate prin ordin al ministrului

afacerilor externe nu vor exista urne de vot speciale.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu

Hotărârea nr. 2/2009
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HOTĂRÂREA nr. 3

din 28 octombrie 2009

privind interpretarea dispozițiilor 

art. 1

1

alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru

alegerea Președintelui României, 

cu modificările și completările ulterioare, 

privind posibilitatea folosirii titlului de

călătorie pentru exercitarea dreptului de vot

Publicată în M. Of. nr. 738 din 30 octombrie 2009

Având în vedere dispozițiile art. 1

1

alin. (1) lit. d) din Legea nr.

370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și

completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 19

5

alin. (6) din

același act normativ, potrivit cărora alegătorii votează numai în baza

actelor de identitate valabile în ziua votării,

văzând dispozițiile art. 23 și art. 23

1

alin. (2) din Legea nr. 248/2005

privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora valabilitatea titlului

de călătorie încetează de drept la data intrării titularului în România,

constatând, în urma coroborării dispozițiilor sus-menționate cu cele

ale art. 1

1

alin. (2) din Legea nr. 370/2004, cu modificările și completările

ulterioare, că titlul de călătorie poate fi folosit pentru exercitarea

dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate,

văzând totodată și prevederile art. 15

1

alin. (1) din Legea nr. 3/2000

privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și

completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) și (4) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – (1) Posibilitatea folosirii titlului de călătorie pentru exercitarea

dreptului de vot, prevăzută la art. 1

1

alin. (2) din Legea nr. 370/2004

pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și completările

ulterioare, aparține numai cetățenilor români care votează în străinătate.
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(2) La alegerile pentru Președintele României din anul 2009,

precum și la referendumul național din 22 noiembrie 2009 pot vota în

baza titlului de călătorie numai cetățenii români aflați în străinătate.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu

HOTĂRÂREA nr. 4

din 29 octombrie 2009

privind interpretarea sintagmelor 

„partid politic parlamentar” și „formațiune

politică reprezentată în Parlament” 

din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea

Președintelui României

Publicată în M. Of. nr. 742 din 2 noiembrie 2009

Având în vedere prevederile art. 4

1

alin. (2) și art. 7

7

alin. (4) din

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu

modificările și completările ulterioare, care utilizează sintagma „partid

politic parlamentar”,

ținând cont de prevederile art. 7

8

alin. (1) lit. c), art. 7

9

alin. (3) și art. 7

13

alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare,

care utilizează sintagma „formațiuni politice reprezentate în Parlament”,

văzând dispozițiile art. 2 pct. 6

1

din Legea nr. 35/2008 pentru

alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și

completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților

administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.

215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora prin partide politice
parlamentare se înțelege partidele politice și organizațiile cetățenilor

aparținând minorităților naționale ce au grup parlamentar propriu în

ambele Camere ale Parlamentului,
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în temeiul prevederilor art. 4

1

alin. (2), art. 7

7

alin. (4), art. 7

8

alin. (1)

lit. c), art. 7

9

alin. (3), art. 7

13

alin. (3), precum și ale art. 7

8

alin. (2) și

(4) din Legea nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. – Prin sintagmele „partid politic parlamentar” și „formațiune

politică reprezentată în Parlament” se înțelege partidele politice și

organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale ce au grup

parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului României.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu

DECIZIA nr. 1

din 6 octombrie 2009

privind documentele pe care trebuie 

să le conţină propunerile de candidatură 

care vor fi depuse la Biroul Electoral Central

la alegerile pentru Preşedintele României 

din anul 2009

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) şi ale art. 37 din

Constituţia României, republicată,

luând în considerare dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 370/2004 pentru

alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) În vederea înregistrării candidaturilor, partidele politice,

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele

politice, alianţele electorale, respectiv candidaţii independenţi trebuie

să depună la Biroul Electoral Central, până la data de 23 octombrie

2009, orele 24.00, patru dosare.
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(2) Primul dosar trebuie să cuprindă:

a) un exemplar original al cererii de înregistrare a candidaturii,

conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Autorităţii

Electorale Permanente nr. 10/2009;

b) o copie simplă a actului de identitate al candidatului;

c) un exemplar original al declaraţiei de acceptare a candidaturii

conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Autorităţii

Electorale Permanente nr. 10/2009;

d) un exemplar original al declaraţiei de avere şi un exemplar

original al declaraţiei de interese, conform modelelor stabilite în anexă

la Legea nr. 115/1996, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 şi în anexa la Hotărârea Guvernului

nr. 506/2003, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 14/2005;

e) un exemplar original al declaraţiei pe propria răspundere în

sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de

colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la

propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 293/2008.

(3) Fiecare din celelalte trei dosare trebuie să cuprindă:

a) o copie simplă a cererii de înregistrare a candidaturii, depusă

conform alin. (2) lit. a);

b) o copie simplă a actului de identitate al candidatului;

c) o copie simplă a declaraţiei de acceptare a candidaturii, depusă

conform alin. (2) lit. c);

d) o copie simplă a declaraţiei de avere şi o copie simplă a

declaraţiei de interese, depuse conform alin. (2) lit. d);

e) o copie simplă a declaraţiei pe propria răspundere în sensul că

a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al

acesteia, depusă conform alin. (2) lit. e).

(4) Fiecare dosar prevăzut la alin. (2)-(4) va fi însoţit de un opis al

documentelor existente în acesta.

(5) Prin exemplar original se înţelege documentul tehnoredactat

computerizat şi listat, documentul dactilografiat, formularul completat

olograf etc., semnate şi datate olograf de către persoanele îndreptăţite

să le semneze şi să le dateze.

(6) Primul şi al doilea dosar se păstrează de către Biroul Electoral

Central, al treilea se înaintează Curţii Constituţionale de către Biroul

Electoral Central, iar al patrulea, certificat de preşedintele Biroului Electoral

Central prin semnătură şi aplicarea ştampilei, se restituie depunătorului.

Decizia nr. 1/2009
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Art. 2. – (1) Dosarele prevăzute la art. 1 trebuie însoţite de listele

cuprinzând cel puţin 200.000 de susţinători, într-un singur exemplar

original, conform modelului stabilit în anexa nr. 1 la Legea nr. 370/2004,

cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Listele de susţinători vor fi îndosariate şi numerotate, iar filele ce

compun dosarul vor fi de asemenea numerotate. La începutul fiecărui

dosar se va anexa un opis în care vor fi declarate pe propria răspundere

de către persoana care a întocmit dosarul respectiv, numărul de

semnături, numărul dosarului, precum şi numărul de file al dosarului.

(3) Listele de susţinători prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite de un

opis centralizator, semnat şi datat olograf de către persoana

desemnată în acest sens de conducerea partidului, organizaţiei

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau

alianţei electorale care a făcut propunerea de candidatură sau, după

caz, de candidatul independent, care va avea formatul prevăzut în

anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. – Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare

pe pagina de internet a Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu

A�EXĂ
Semnul

Electoral

Opis centralizator al listelor de susţinători ai candidatului

__________________________ 

1
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Nr. crt. Numărul dosarului Număr de file Număr de semnături

Total

1

Se trec prenumele şi numele candidatului.

2

Se semnează şi se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului,

organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale care a făcut

propunerea de candidatură sau, după caz, de candidatul independent.

Data Semnătura

2

_________________                          _____________________   



DECIZIA nr. 3

din 9 octombrie 2009

privind procedura de acreditare la alegerile

pentru Preşedintele României din anul 2009 

a observatorilor interni propuşi de organizaţiile

neguvernamentale şi a reprezentanţilor interni

ai mass-media

Având în vedere prevederile art. 19

8

alin. (1) – (10) din Legea nr.

370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi

completările ulterioare,

văzând dispoziţiile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr.

11/2009 privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se

atestă îndeplinirea de către organizaţiile neguvernamentale şi

instituţiile mass-media a condiţiilor prevăzute de art. 19

8

alin. (3) şi (8)

din Legea 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României , cu

modificările şi completările ulterioare, şi procedura de acreditare

a observatorilor externi, precum şi a reprezentanţilor externi ai

mass-mediei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009,

în temeiul art. 7

8

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 370/2004, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Acreditarea observatorilor interni propuşi de către

organizaţiile neguvernamentale din România, în privinţa cărora

Autoritatea Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc condiţiile

prevăzute de art. 19

8 

alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările

şi completările ulterioare, se face de către birourile electorale judeţene,

birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul

electoral pentru secţiile de votare din străinătate la cererea scrisă a

conducerii organizaţiilor neguvernamentale din România, făcută până

cel mai târziu cu cinci zile înaintea datei alegerilor.

(2) Cererile de acreditare formulate de conducerile organizaţiilor

neguvernamentale vor fi însoţite de declaraţiile de neapartenenţă

politică alepersoanelor propuse ca observatori interni, precum şi de

adeverinţele prevăzutela anexa nr. 2 a Hotărârii Autorităţii Electorale

Permanente nr. 11/2009, în original sau în copie.
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(3) Acreditările sunt valabile la toate birourile electorale ale secţiilor

de votare din raza de competenţă a biroului electoral care le-a emis.

Acreditările permit accesul titularilor acestora şi în spaţiul special

amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului

municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare

din străinătate care a emis acreditările.

Art. 2. – (1) Acreditarea reprezentanţilor interni propuşi de către

instituţiile mass-media din România, în privinţa cărora Autoritatea

Electorală Permanentă a stabilit că îndeplinesc condiţiile prevăzute de

art. 19

8

alin. (8) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările

ulterioare, se face de către birourile electorale judeţene, birourile

electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral

pentru secţiile de votare din străinătate la cererea scrisă a conducerii

instituţiilor mass-media din România, făcută până cel mai târziu cu cinci

zile înaintea datei alegerilor.

(2) Cererile de acreditare formulate de conducerile instituţiilor mass-

media vor fi însoţite de declaraţiile de neapartenenţă politică ale

persoanelor propuse ca reprezentanţi interni ai acestora şi de

adeverinţele prevăzute la anexa nr. 4 a Hotărârii Autorităţii Electorale

Permanente nr. 11/2009, în original sau în copie.

(3) Acreditările sunt valabile la toate birourile electorale ale secţiilor

de votare din raza de competenţă a biroului electoral care le-a emis.

Acreditările permit accesul titularilor acestora şi în spaţiul special

amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului

municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare

din străinătate care a emis acreditările.

Art. 3. – Modelele cererilor de acreditare, modelul declaraţiei de

neapartenenţă politică şi modelele actelor de acreditare sunt prevăzute

în anexele nr. 1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 4. – În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin la alegerile

pentru Preşedintele României din anul 2009, acreditările emise pentru

primul turul de scrutin rămân valabile.

Art. 5. – Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare

pe pagina de internet a Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu
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Anexa nr. 1

Cerere de acreditare a observatorilor interni ai organizaţiei

neguvernamentale _________* la alegerile pentru Preşedintele României 

din anul 2009

Subsemnatul__________________**,__________________________***

în cadrul ______________ *, solicit acreditarea la alegerile pentru Preşedintele

României din anul 2009 a persoanelor ale căror prenume, nume, serie şi număr

de act de identitate sunt cuprinse în tabelul anexat la prezenta cerere.

Anexez declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor pentru

care solicit acreditarea, conform cărora acestea nu au apartenenţă politică.

Depun anexat

1

adeverinţa eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă,

conform căreia organizaţia neguvernamentală pe care o reprezint îndeplineşte

condiţiile prevăzute de art. 19

8

alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea

Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare.

____________________****

________________*****
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* se trece denumirea organizaţiei neguvernamentale

** se înscriu numele şi prenumele persoanei din conducerea organizaţiei neguvernamentale care 

face cererea

*** se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în organizaţia neguvernamentală

**** se semnează şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale

***** se trece data

1

Adeverinţa poate fi depusă în original sau în copie.



Anexa nr. 2

Cerere de acreditare a reprezentanţilor interni 

ai instituţiei mass-media_______________ *

la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009

Subsemnatul__________________**,__________________________***

în cadrul ______________ *, solicit acreditarea la alegerile pentru Preşedintele

României din anul 2009 a persoanelor ale căror prenume, nume, serie şi număr

de act de identitate sunt cuprinse în tabelul anexat la prezenta cerere.

Anexez declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor pentru

care solicit acreditarea, conform cărora acestea nu au apartenenţă politică.

Depun anexat

1

adeverinţa eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă,

conform căreia instituţia mass-media pe care o reprezint îndeplineşte condiţiile

prevăzute de art. 19

8 

alin. (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea

Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare.

____________________****

________________*****
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* se trece denumirea instituţiei mass-media

** se înscriu numele şi prenumele persoanei din conducerea instituţiei mass-media care face cererea

*** se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în instituţia mass-media

**** se semnează şi se aplică ştampila instituţiei mass-media

***** se trece data

1

Adeverinţa poate fi depusă în original sau în copie.



Anexa nr. 3

DECLARAŢIE DE �EAPARTE�E�ŢĂ POLITICĂ

Subsemnatul __________, posesor al actului de identitate serie _____,

nr.______, CNP____________________________, declar pe proprie

răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

declaraţii, că nu am apartenenţă politică.

__________________*                         ________________________**

* se trece data

** se trece semnătura

Anexa nr. 4
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BIROUL ELECTORAL _____________ *

ACREDITARE

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. _____ /____________ formulată

de___________________________**,

în temeiul prevederilor art. 19

8

alin. (5) din Legea nr. 370/2004 pentru

alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral __________* acreditează ca observatori interni ai _______**

la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 pe dna./dl.:

1._______________*** _______________****

2._______________***_______________ ****

3…

4…

PREŞEDI�TE,

_______________

* se trece denumirea biroului electoral județean, al sectorului municipiului București sau a biroului

electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz

** se înscrie denumirea organizației neguvernamentale care a formulat cererea

*** se înscriu numele și prenumele observatorului intern din partea organizației neguvernamentale

**** se înscriu seria și numărul actului de identitate



�otă:

Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând

cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii

biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor

votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil

şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea

alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în

cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi

încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale,

suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua

votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona

numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele

biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului

acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean,

al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de

votare din străinătate care a emis acreditarea.

Anexa nr. 5
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BIROUL ELECTORAL_____________________*

ACREDITARE

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. _____ /____________ formulată

de

___________________________

**,

în temeiul prevederilor art. 19

8

alin. (5) din Legea nr. 370/2004 pentru

alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral 

_________

* acreditează ca observatori interni ai 

_________

**

la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 pe dna./dl.:

1.______________*** ______________****

2.______________***_______________****

3…

4…

PREŞEDI�TE,

_______________

* se trece denumirea biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau a biroului

electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz

** se înscrie denumirea instituţiei mass-media care a formulat cererea

*** se înscriu numele şi prenumele observatorului intern al instituţiei mass-media

**** se înscriu seria şi numărul actului de identitate



�otă:

Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării,

începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către

membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare

a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de

acreditare, care este valabil şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod

în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în

scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi.

Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului

de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către

biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea

imediată a persoanei respective din secţia de votare.

La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona

numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele

biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului

acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean,

al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de

votare din străinătate care a emis acreditarea.

DECIZIA nr. 4

din 11 octombrie 2009

privind reluarea procedurii de desemnare 

a judecătorilor Tribunalului Vrancea în Biroul

Electoral Judeţean Vrancea

Având în vedere Procesul-verbal nr. 4.156/1A, încheiat în 7 octom -

brie 2009, ora 15.15, la sediul Tribunalului Vrancea în şedinţă publică,

luând în considerare că din cuprinsul acestui înscris nu rezultă că

s-au respectat prevederile art. 7

9

alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru

alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările

ulterioare, cu referire la indicarea rezultatului tragerii la sorţi, respectiv

a numelui, prenumelui şi a funcţiei celor trei judecători în exerciţiu ai

Tribunalului Vrancea extraşi din urnă pentru a putea fi desemnaţi ca

membri în Biroul Electoral Judeţean Vrancea,

Deciziile nr. 3–4/2009
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văzând adresele anterioare ale Tribunalul Vrancea înregistrate sub

nr. 7/C/B.E.C/PR/2009 din data de 05.10.2009, 14/C/B.E.C/PR/2009

din data de 08.10.2009 şi 26/C/B.E.C/PR/2009 din data de 09.10.2009,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Invalidează procedura desemnării judecătorilor în Biroul

Electoral Judeţean Vrancea consemnată în procesul-verbal cu 

nr. 4.156/1A, încheiat de preşedintele Tribunalului Vrancea la data de

7 octom brie 2009, ora 15.15, la sediul Tribunalului Vrancea.

Art. 2. – Obligă preşedintele Tribunalului Vrancea să reia procedura

de desemnare a judecătorilor Tribunalului Vrancea în Biroul Electoral

Judeţean Vrancea, după cum urmează:

a) în data de 12 octombrie 2009 va aduce la cunoştinţă publică,

prin presă, data şedinţei în care se va face desemnarea judecătorilor

în Biroul Electoral Judeţean Vrancea;

b) în data de 13 octombrie va proceda la desemnarea, prin tragere

la sorţi, a judecătorilor care vor face parte din Biroul Electoral Judeţean

Vrancea, cu indicarea numelui, a prenumelui şi a funcţiei acestora

conform art. 7

9

alin. (2) din Legea nr. 370/2004.

Art. 3. – Termenele de contestare a modului de formare şi a

componenţei Biroului Electoral Judeţean Vrancea curg de la data de 13

octombrie 2009.

Art. 4. – Prezenta decizie este obligatorie, se comunică

preşedintelui Tribunalului Vrancea şi se aduce la cunoştinţă publică

prin afişare pe pagina de internet a Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu
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DECIZIA nr. 46

din 26 octombrie 2009

privind procedura exercitării dreptului de vot

de către persoanele deţinute în baza unui

mandat de arestare preventivă şi persoanele

care execută o pedeapsă privativă de libertate

dar nu şi-au pierdut drepturile electorale, 

la alegerile pentru Preşedintele României 

din anul 2009 şi la referendumul naţional 

din 22 noiembrie 2009

Având în vedere dispoziţiile art. 19

6

alin. (1) şi (2) din Legea nr.

370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi

completările ulterioare, privind votarea prin intermediul urnei speciale,

luând în considerare Hotărârea Biroului Electoral Central nr.

2/26.10.2009, 

ţinând cont de prevederile art. 15

1

alin. (1) din Legea nr. 3/2000

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) şi (3), precum şi al art. 19

6

alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările

ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Directorii penitenciarelor şi ai locurilor de deţinere sunt

obligaţi să aducă la cunoştinţa persoanelor care sunt în executarea

unei pedepse privative de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile

electorale, respectiv persoanelor aflate în arest preventiv, faptul că pot

vota prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru Preşedintele

României şi la referendumul naţional din 22 noiembrie 2009, cu

suficient timp înaintea zilei votării.

(2) Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris

de persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate

care nu au fost lipsite de drepturile electorale sau de persoanele aflate

în arest preventiv şi se depun la directorii penitenciarelor sau ai

locurilor de deţinere, cel mai târziu cu două zile înaintea zilei votării.
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(3) Cel mai târziu în preziua votării, directorul penitenciarului sau al

locului de deţinere asigură depunerea cererilor întocmite potrivit alin.

(2) la biroul electoral al secţiei de votare în a cărei rază teritorială se

află penitenciarul sau locul de deţinere respectiv.

(4) În ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de

deţinere, după caz, permite accesul echipei biroului electoral al secţiei

de votare care se deplasează cu urna specială şi cu materialul necesar

votării, ştampilă cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot şi timbre

autocolante necesare pentru a se efectua votarea, în spaţiul anume

amenajat pentru votare care trebuie să beneficieze de dotări minime

pentru asigurarea secretului votului.

(5) Persoana aflată în executarea unei pedepse privative de

libertate care nu a fost lipsită de drepturile electorale sau persoana

aflată în arest preventiv poate vota numai în baza unui act de identitate.

în acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de deţinere, după

caz, îi eliberează temporar, numai pentru exercitarea dreptului de vot,

actul de identitate aflat în dosarul individual.

(6) Prevederile alin. (1)–(5) se aplică în mod corespunzător şi

persoanelor reţinute.

(7) Dispoziţiile alin. (1) – (6) se aplică atât la primul tur de scrutin

pentru alegerea Preşedintelui României şi referendumul naţional care

vor avea loc în 22 noiembrie 2009 cât şi la al doilea tur de scrutin

pentru alegerea Preşedintelui României care va avea loc în 6

decembrie 2009.

(8) La primul tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României

şi la referendumul naţional care vor avea loc în 22 noiembrie 2009

votarea se face pe baza tabelului prevăzut la anexa nr. 9 din Hotărârea

Guvernului nr. 1.049/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

La al doilea tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României care

va avea loc în 6 decembrie 2009 votarea se face pe baza tabelului

prevăzut la anexa nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.049/2009, cu

modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. – Prezenta decizie se afişează pe pagina de internet a

Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu
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DECIZIA nr. 47

din 26 octombrie 2009

pentru numerotarea birourilor electorale

judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor

municipiului Bucureşti şi a biroului electoral

pentru secţiile de votare din străinătate care

va fi utilizată la personalizarea 

proceselor-verbale de consemnare 

şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile

pentru Preşedintele României din anul 2009 

şi referendumul naţional din data 

de 22 noiembrie 2009

Având în vedere anexele 1A – 2C la Hotărârea Guvernului nr.

1.091/2009 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de

consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru

Preşedintele României din anul 2009, precum şi anexele 2 – 6 la Legea

nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu

modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de imperativul bunei desfăşurări a operaţiunilor de

centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele

României din anul 2009, precum şi la referendumul naţional din data

de 22 noiembrie 2009,

văzând necesitatea personalizării proceselor-verbale de

consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru

Preşedintele României din anul 2009 şi la referendumul naţional din

data de 22 noiembrie 2009, prin atribuirea câte unui număr fiecărui birou

electoral judeţean, fiecărui birou electoral al sectorului municipiului

Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate,

văzând ordinea alfabetică a judeţelor şi ordinea sectoarelor

municipiului Bucureşti,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1.– Se aprobă numerotarea birourilor electorale judeţene,

birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului
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electoral pentru secţiile de votare din străinătate care va fi utilizată la

personalizarea proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a

rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României din anul

2009 şi referendumul naţional din data de 22 noiembrie 2009.

Art. 2. – Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare

pe pagina de internet a Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu

A�EXĂ

�umerotarea birourilor electorale judeţene, birourilor electorale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a biroului electoral 

pentru secţiile de votare din străinătate care va fi utilizată 

la personalizarea proceselor-verbale de consemnare şi centralizare 

a rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României 

din anul 2009 şi referendumul naţional din data de 22 noiembrie 2009

1. Biroul electoral judeţean nr. 1 Alba ;

2. Biroul electoral judeţean nr. 2 Arad;

3. Biroul electoral judeţean nr. 3 Argeş;

4. Biroul electoral judeţean nr. 4 Bacău;

5. Biroul electoral judeţean nr. 5 Bihor;

6. Biroul electoral judeţean  nr. 6 Bistriţa-Năsăud;

7. Biroul electoral judeţean nr. 7 Botoşani;

8. Biroul electoral judeţean nr. 8 Braşov;

9. Biroul electoral judeţean nr. 9 Brăila;

10. Biroul electoral judeţean nr. 10 Buzău;

11. Biroul electoral judeţean  nr. 11 Caraş-Severin;

12. Biroul electoral judeţean nr. 12 Călăraşi;

13. Biroul electoral judeţean nr. 13 Cluj;

14. Biroul electoral judeţean nr. 14 Constanţa;

15. Biroul electoral judeţean nr. 15 Covasna;

16. Biroul electoral judeţean nr. 16 Dâmboviţa;

17. Biroul electoral judeţean nr. 17 Dolj;

18. Biroul electoral judeţean nr. 18 Galaţi;

19. Biroul electoral judeţean nr. 19 Giurgiu;
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20. Biroul electoral judeţean nr. 20 Gorj;

21. Biroul electoral judeţean nr. 21 Harghita;

22. Biroul electoral judeţean nr. 22 Hunedoara;

23. Biroul electoral judeţean nr. 23 Ialomiţa;

24. Biroul electoral Judeţean nr. 24 Iaşi;

25. Biroul electoral judeţean nr. 25 Ilfov;

26. Biroul electoral judeţean nr. 26 Maramureş;

27. Biroul electoral judeţean nr. 27 Mehedinţi;

28. Biroul electoral judeţean nr. 28 Mureş;

29. Biroul electoral judeţean nr. 29 Neamţ;

30. Biroul electoral judeţean nr. 30 Olt;

31. Biroul electoral judeţean nr. 31 Prahova;

32. Biroul electoral judeţean nr. 32 Satu-Mare;

33. Biroul electoral judeţean nr. 33 Sălaj;

34. Biroul electoral judeţean nr. 34 Sibiu;

35. Biroul electoral judeţean nr. 35 Suceava;

36. Biroul electoral judeţean nr. 36 Teleorman;

37. Biroul electoral judeţean nr. 37 Timiş;

38. Biroul electoral judeţean nr. 38 Tulcea;

39. Biroul electoral judeţean nr. 39 Vaslui;

40. Biroul electoral judeţean nr. 40 Vâlcea;

41. Biroul electoral judeţean nr. 41 Vrancea;

42. Biroul electoral nr. 42 al sectorului 1 al municipiului Bucureşti;

43. Biroul electoral nr. 43 al sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

44. Biroul electoral nr. 44 al sectorului 3 al municipiului Bucureşti;

45. Biroul electoral nr. 45 al sectorului 4 al municipiului Bucureşti;

46. Biroul electoral nr. 46 al sectorului 5 al municipiului Bucureşti;

47. Biroul electoral nr. 47 al sectorului 6 al municipiului Bucureşti;

48. Biroul electoral nr. 48 pentru secţiile de votare din străinătate.

Decizia nr. 47/2009
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DECIZIA nr. 49

din 29 octombrie 2009

privind unele măsuri pentru buna organizare

şi desfăşurare a celor două tururi de scrutin

pentru alegerea Preşedintelui României 

din 22 noiembrie, respectiv 6 decembrie 2009,

precum şi a referendumului naţional 

din 22 noiembrie 2009, cu modificările 

şi completările ulterioare

– versiune actualizată –

Având în vedere dispoziţiile art. 6, art. 7

15

alin. (1)-(3) şi (5) lit. b),

art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 19

4

alin. (5), art. 19

5

alin. (4) – (6),

art. 23 alin. (5), art. 26 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea

Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 15

1

alin. (1) din Legea nr. 3/2000

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2009

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din 22

noiembrie 2009,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) şi (3), precum şi al art. 19

6

alin.

(3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) La primul tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui

României şi referendumul naţional care vor avea loc la data de 22

noiembrie 2009, operaţiunile de votare vor decurge cu respectarea

următoarei proceduri:

a) alegătorul îşi va prezenta actul de identitate biroului electoral

al secţiei de votare;

b) în cazul secţiilor de votare speciale sau organizate în străinătate,

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul

desemnat de acesta îi va înmâna alegătorului, în vederea completării,

formularele declaraţiilor pe propria răspundere privind faptul că nu a
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mai votat şi nu va mai vota la altă secţie de votare nici pentru alegerea

Preşedintelui României, nici la referendumul naţional din 22 noiembrie;

c) după verificarea actului de identitate şi completarea declaraţiilor

pe propria răspundere în cazul secţiilor de votare speciale şi a secţiilor

de votare din străinătate, respectiv după verificarea actului de identitate

în cazul celorlalte secţii de votare, preşedintele biroului electoral al

secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta va întreba

alegătorul dacă doreşte să-şi exercite dreptul de vot atât pentru

alegerea Preşedintelui României cât şi pentru referendum sau numai

pentru unul din aceste scrutine;

d) alegătorul care doreşte să-şi exercite dreptul de vot la

referendumul naţional va primi în mod obligatoriu ambele buletine de

vot corespunzătoare celor două întrebări de la referendum, neavând

posibilitatea de a opta pentru una sau alta din întrebări;

e) preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul

desemnat de acesta va verifica dacă alegătorul este înscris în copia de

pe lista electorală permanentă după care, în funcţie de opţiunea

exprimată, alegătorul va semna în listă sau în tabel la poziţia destinată

acestuia, atât pentru alegerea Preşedintelui României cât şi pentru

referendum sau numai pentru unul din aceste scrutine;

f) în cazul în care alegătorul optează pentru participarea la un singur

eveniment electoral şi va semna, după caz, fie în rubrica destinată

semnăturii pentru exprimarea dreptului de vot la alegerile pentru

Preşedintele României, fie în rubrica destinată semnăturii pentru

exercitarea dreptului de vot la referendumul naţional, preşedintele

biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de către

acesta va bara, în prezenţa alegătorului, cu o linie orizontală, acea

rubrică de semnătură rămasă neutilizată;

g) în baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă

sau în tabel, după caz, pentru alegerea Preşedintelui României,

alegătorul va primi un singur buletin de vot, respectiv buletinul de vot

destinat alegerii Preşedintelui României; în situaţia în care alegătorul

semnează în copia de pe lista electorală permanentă sau în tabel,

după caz, numai pentru referendum va primi cele două buletine de vot

conţinând cele două probleme supuse consultării, iar în cazul în care

alegătorul semnează în copia de pe lista electorală permanentă sau în

tabel, după caz, atât pentru alegerea Preşedintelui României cât şi

pentru referendum, va primi cele trei buletine de vot.
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(2) Buletinele de vot conţinând cele două probleme supuse

referendumului vor fi tipărite în culori diferite, respectiv buletinul de vot

nr. 1 în culoarea negru, iar buletinul de vot nr. 2 în culoarea albastru.

(3) Primarii, împreună cu prefecţii vor asigura dotarea localurilor

secţiilor de votare cu câte trei urne de vot, câte una pentru fiecare tip

de buletin de vot. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

vor lua măsuri pentru inscripţionarea vizibilă corespunzătoare a urnelor

şi vor da îndrumări alegătorilor pentru a introduce buletinele de vot în

urnele special destinate acestora.

(4) Introducerea unui buletin de vot în altă urnă decât cea special

destinată nu atrage nulitatea acestuia.

Art. 2. – Alegătorii care şi-au exercitat dreptul de vot la alegerile

pentru Preşedintele României şi la referendumul naţional din data de

22 noiembrie 2009, pentru ambele evenimente electorale sau pentru

unul singur dintre acestea, şi cărora li s-a aplicat pe actul de identitate

timbrul autocolant sau, după caz, ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi

data scrutinului, nu-şi vor mai putea exercita încă o dată dreptul de vot

în data de 22 noiembrie 2009.

Art. 3. – (1) Materialele necesare votării (ştampile cu menţiunea

votat, ştampila de control a secţiei de votare, tuşierele, copia de pe lista

electorală permanentă folosită pentru consultarea de către alegători,

timbrele autocolante nefolosite) folosite la primul tur de scrutin pentru

alegerea Preşedintelui României şi referendumul naţional din 22

noiembrie 2009 se predau de către birourile electorale ale secţiilor de

votare, sigilate, pe bază de proces-verbal, biroului electoral judeţean,

biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau misiunii

diplomatice, care le păstrează într-un spaţiu amenajat corespunzător,

sub pază, urmând a le restitui în situaţia organizării unui al doilea tur de

scrutin, cu două zile înaintea desfăşurării acestuia. Celelalte materiale

se vor preda conform procedurii prevăzute de art. 7

15

alin. (5) din Legea

nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru al doilea tur de scrutin pentru Preşedintele României,

Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa

Persoanelor, prin structurile sale teritoriale, va tipări şi pune gratuit la

dispoziţia primarilor, într-un singur exemplar, copii de pe listele

electorale permanente, conform modelului aprobat prin anexele nr. 1

şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.049/2009 pentru aprobarea

modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor

tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere,
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care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul

2009, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea vor fi predate

birourilor electorale ale secţiilor de votare cu două zile înaintea

desfăşurării celui de-al doilea tur de scrutin.

Art. 4. – (1) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi ai

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile

electorale ale secţiilor de votare speciale sau organizate în străinătate pot

realiza, prin orice mijloace, pe cheltuiala lor, copii de pe tabele electorale.

(2) În acest sens, reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice

şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în

birourile electorale ale secţiilor de votare speciale sau organizate în

străinătate trebuie să depună o cerere scrisă la preşedintele biroului

electoral al secţiei de votare.

Art. 5. – Prezenta decizie se afişează pe pagina de internet a

Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu

DECIZIA nr. 50

din 29 octombrie 2009

privind soluţionarea de către birourile

electorale judeţene, birourile electorale 

ale sectoarelor Municipiului Bucureşti 

şi biroul electoral pentru secţiile de votare 

din străinătate a contestaţiilor cu privire 

la operaţiunile şi activitatea birourilor

electorale ale secţiilor de votare, 

precum şi la procesul de votare

Având în vedere prevederile art. 7

10

alin. (1) lit. c) şi 7

11

alin. (3) lit.

c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu

modificările şi completările ulterioare,

Deciziile nr. 49–50/2009
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văzând dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi

completările ulterioare, privind operaţiunile efectuate de birourile

electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea buletinelor de vot şi

consemnarea rezultatului votării,

ţinând cont de prevederile art. 15

1

alin. (1) din Legea nr. 3/2000

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) şi (3), precum şi al art. 19

6 

alin.

(3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – În îndeplinirea atribuţiilor de soluţionare a contestaţiilor cu privire

la operaţiunile şi activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare,

precum şi la procesul de votare, prevăzute la art. 7

10

alin. (1) 

lit. c) şi art. 7

11

alin. (3) lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea

Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, birourile

electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului

Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate pot dispune

inclusiv renumărarea voturilor exprimate în secţiile de votare, operaţiune ce

va fi efectuată de către birourile electorale ale secţiilor de votare.

Art. 2. – Prezenta decizie se afişează pe pagina de internet a

Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu

Jurisprudența Biroului Electoral Central 2007–2009

272



DECIZIA nr. 85

din 13 noiembrie 2009

privind participarea delegaţilor partidelor

politice neparlamentare care au propus

candidaţi şi nu au reprezentanţi în biroul

electoral judeţean, biroul electoral 

al sectorului municipiului Bucureşti 

sau biroul electoral pentru secţiile de votare

din străinătate, la tragerea la sorţi pentru

completarea birourilor electorale ale secţiilor

de votare cu reprezentanţii partidelor politice

neparlamentare

Având în vedere prevederile art. 7

13

alin. (3) din Legea nr. 370/2004

pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările

ulterioare, potrivit cărora completarea birourilor electorale ale secţiilor

de votare se face în prima etapă cu reprezentanţii formaţiunilor politice

reprezentate în Parlament care au propus candidaţi, iar în a doua

etapă, prin tragere la sorţi, pentru fiecare secţie de votare, cu

reprezentanţii celorlalte formaţiuni politice care au propus candidaţi,

de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului

municipiului Bucureşti, după caz,

luând în considerare dispoziţiile art. 7

14

alin. (2) din Legea 

nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora

completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate cu

reprezentanţii formaţiunilor politice care au propus candidaţi se face de

către preşedintele biroului electoral pentru secţiile de votare din

străinătate, prevederile art. 7

13 

alin. (2) – (4) din Legea nr. 370/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod cores punzător,

ţinând cont de prevederile art. 7

9

alin. (3) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că birourile

electorale judeţene sau birourile electorale ale sectoarelor municipiului

Bucureşti se completează de către preşedintele biroului electoral

judeţean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti,

după caz, cu reprezentanţii formaţiunilor politice neparlamentare care

au propus candidaţi, în limita numărului maximum de reprezentanţi,
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prin tragere la sorţi, dacă este cazul, în prezenţa membrilor biroului şi

a candidaţilor sau a persoanelor delegate de către conducerile

formaţiunilor politice care au propus candidaţii,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) La tragerea la sorţi pentru completarea birourilor

electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor politice

neparlamentare care au propus candidaţi, efectuată de preşedintele

biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului

Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din

străinătate, după caz, pot asista şi delegaţii partidelor politice

neparlamentare care au propus candidaţi şi nu au reprezentanţi în

biroul electoral care efectuează completarea.

(2) Data tragerii la sorţi pentru completarea birourilor electorale ale

secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare care

au propus candidaţi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul

biroului electoral judeţean, biroului electoral al sectorului municipiului

Bucureşti sau al biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate,

după caz, cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea acesteia.

Art. 2. – Prezenta decizie se afişează pe pagina de internet a

Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu
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DECIZIA nr. 86

din 13 noiembrie 2009

privind operaţiunile tehnice ce se vor realiza

de către birourilor electorale pentru

organizarea şi desfăşurarea simultană 

a celor două procese electorale din data 

de 22 noiembrie 2009, cu modificările 

şi completările ulterioare

– versiune actualizată –

Având în vedere prevederile art. 3 al Decretului nr. 1.507/2009 şi

dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 985/2009 privind stabilirea datei

alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009,

în conformitate cu prevederile art. 15

1

alin. (1) din Legea nr. 3/2000

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2009

privind stabilirea măsurilor pentru buna desfăşurare a alegerilor pentru

Preşedintele României din anul 2009, respectiv ale Hotărârii

Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea şi desfăşurarea

referendumului naţional,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Biroul Electoral Central, conform art. 7

8

alin. (1) lit. f) din

Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

organizează şi implementează un sistem de colectare date şi de

informare a opiniei publice şi mass-mediei privind prezenţa populaţiei

la vot, pe baza unui eşantion reprezentativ la nivel judeţean şi naţional,

atât pentru alegerile prezidenţiale cât şi pentru referendum.

(2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare cuprinse în

eşantion au obligaţia de a transmite, în ziua votării, date în structura şi

periodicitatea solicitate de către Biroul Electoral Central privind

numărul alegătorilor care au votat în secţia respectivă, de la ora 7

00

până la ora de referinţă pentru care se face raportarea.
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(3) Numărul alegătorilor care au votat pentru alegerea Preşedintelui

României se stabileşte prin numărarea semnăturilor înscrise în copia

listei electorale permanente şi în tabelele electorale pentru alegerea

Preşedintelui României, existente în cadrul secţiei de votare

respective; numărul alegătorilor care au votat la referendum se

determină prin numărarea semnăturilor înscrise în copia listei

electorale permanente precum şi în tabelele electorale pentru

referendum, existente în cadrul secţiei de votare respective.

(4) Pentru transmiterea datelor va fi utilizat telefonul mobil primit în

dotare de la reprezentanţii STS în teritoriu. Preşedintele biroului

electoral al secţiei de votare sau persoana desemnată de către acesta

să transmită informaţiile are obligaţia de a păstra telefonul deschis pe

toată perioada desfăşurării procesului electoral.

(5) Orarul stabilit pentru transmiterea de date conţine 5 ore de

referinţă a prezenţei la vot, comune pentru cele două evenimente ce se

vor desfăşura pe 22 noiembrie a.c.:
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Ora de referință 10,00 13,00 16,00 19,00 21,00

Ora de maximă comunicare 10,15 13,15 16,15 19,15 21,15

* Reprezintă ora maximă până la care secțiile de votare au obligația

să transmită SMS-ul.

(6) Formatul standard de transmitere a datelor prin SMS:

hh:

(ora)

PPPP:

(nr. alegători 

care au votat 

pentru alegerea

Președintelui

României)

RRRR 

(nr. alegători 

care au votat 

pentru referendum)

(7) Reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ai

Institutului Naţional de Statistică din teritoriu vor asigura instruirea

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare cuprinse în eşantion.

(8) În data de 20 noiembrie a.c., între orele 12

00

– 18

00

, se vor

desfăşura două sesiuni de verificare, în condiţii reale, a modului de

funcţionare a sistemului de colectare date, motiv pentru care, toate

persoanele cu obligaţii în transmiterea informaţiilor privind prezenţa la

vot vor avea telefoanele mobile deschise.

Art. 2. – (1) După închiderea votării, preşedintele, în prezenţa

membrilor biroului electoral al secţiei de votare, efectuează operaţiunile

preliminare de numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a

rezultatelor votării, după cum urmează:



a) verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta

urnelor de votare, introduce ştampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un

plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de

votare. Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează la

punctul (1) al procesului-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1) din Legea

nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările

şi completările ulterioare, respectiv punctul h) al proceselor-verbale

prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi

desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare;

b) anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe

diagonala primei pagini a menţiunii „ANULAT” şi aplicarea ştampilei de

control a secţiei de votare; în cazul în care există pachete intacte cu

buletine de vot, menţiunea „ANULAT” se înscrie o singură dată pe

pachetul respectiv şi se aplică o singură dată ştampila de control;

c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale

permanente; este interzis, sub sancţiunea legii, ca pe aceste

documente să existe ştersături, modificări sau completări;

d) stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea

semnăturilor înscrise pe copiile listelor electorale permanente existente

în secţia de votare şi separat pe cele înscrise în tabelele electorale

pentru alegerea Preşedintelui României, respectiv pentru referendum;

e) desigilează urnele, una câte una, separă şi numără cele 3 tipuri

de buletine de vot găsite în urnă;

f) deschide buletinele de vot pentru alegerea Preşedintelui

României unul câte unul; la deschiderea fiecărui buletin, preşedintele

citeşte cu voce tare numele şi prenumele candidatului votat şi arată

buletinul de vot celor prezenţi; buletinele de vot deschise se grupează

pe candidaţi, se numără şi se leagă separat;

g) deschide şi prezintă buletinele de vot, unul câte unul, pentru

referendum, cu întrebarea nr. 1 (tipărite cu tuş negru), le grupează pe

cele două opţiuni, le numără şi le leagă separat; la fel se va proceda

şi cu buletinele de vot cu întrebarea nr. 2 (tipărite cu tuş albastru)

pentru referendum.

(2) Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil

exprimate.

Art. 3. – După completarea celor 3 tipuri de procese-verbale,

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare verifică:

a) dacă în cele trei exemplare ale fiecărui tip de proces-verbal sunt

trecute aceleaşi date;

b) dacă sunt respectate condiţiile de control aritmetice şi logice,

înscrise pe fiecare tip de proces-verbal;
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c) dacă în procesele-verbale întocmite pentru consemnarea

rezultatelor votării în secţiile de votare speciale sau în cele organizate

în străinătate, la punctul „a” respectiv punctul „b1” şi „b3” nu s-au

completat date;

d) dacă „numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale

permanente” trecut la punctul „a” este acelaşi în fiecare tip de proces-verbal;

e) dacă datele trecute la pct. b, respectiv cele trecute la pct. b1, pct.

b2, pct. b3 sunt identice în cele două tipuri de proces-verbal pentru

referendum, RPU respectiv RNP.

Art. 4. – (1) După consemnarea rezultatelor celor 2 scrutine

electorale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:

a) semnează împreună cu ceilalţi membri ai biroului electoral al

secţiei de votare procesele-verbale şi aplică ştampila de control a

biroului electoral. Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului secţiei de

votare nu influenţează valabilitatea proceselor-verbale. Preşedintele

menţionează motivele care au împiedicat semnarea;

b) asigură afişarea la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secţiei

de votare, a unui exemplar din fiecare tip de proces-verbal; procesul-

verbal rămâne afişat la sediul secţiei de votare până la expirarea

termenului de contestare a rezultatului alegerilor;

c) eliberează membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare,

la cerere, o copie de pe fiecare tip de proces-verbal, certificată de către

toţi cei care au semnat originalul.

Art. 5. – (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

alcătuieşte cinci dosare, după cum urmează:

a) un dosar pentru alegerea preşedintelui României, cuprinzând

următoarele documente în ordinea de mai jos:

1. două exemplare originale ale procesului-verbal pentru consemnarea

rezultatelor votării la alegerile pentru Preşedintele României;

2. buletinele de vot nule pentru alegerea Preşedintelui României;

3. buletinele de vot contestate pentru alegerea Preşedintelui

României;

b) un dosar pentru referendum, cuprinzând următoarele documente

în ordinea de mai jos:

1. două exemplare originale ale procesului-verbal pentru

consemnarea rezultatelor votării la referendumul naţional privind

problema trecerii la un Parlament unicameral;

2. buletinele de vot nule privind problema trecerii la un Parlament

unicameral;

3. buletinele de vot contestate privind problema trecerii la un

Parlament unicameral;
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4. două exemplare original ale procesului-verbal pentru

consemnarea rezultatelor votării la referendumul naţional privind

problema reducerii numărului de parlamentari la maximum 300 de

persoane;

5. buletinele de vot nule privind problema reducerii numărului de

parlamentari la maximum 300 de persoane;

6. buletinele de vot contestate privind problema reducerii numărului

de parlamentari la maximum 300 de persoane;

c) un dosar cuprinzând toate contestaţiile, plângerile şi sesizările

privitoare la operaţiunile efectuate de biroul electoral al secţiei de

votare pentru alegerile prezidenţiale şi pentru referendumul din 

22 noiembrie 2009;

d) un dosar format din copia de pe lista electorală permanentă

utilizată pentru votare, precum şi din tabelele electorale utilizate pentru

votare în cadrul secţiei de votare respective, pentru alegerea

Preşedintelui României; în cazul secţiilor de votare speciale şi din

străinătate acest dosar este format din tabelele electorale utilizate

pentru votare în cadrul secţiei de votare respective pentru alegerea

Preşedintelui României, precum şi din declaraţiile pe propria

răspundere ale alegătorilor, date pentru alegerea Preşedintelui

României;

e) un dosar format din copia de pe lista electorală permanentă

utilizată pentru votare, precum şi din tabelele electorale utilizate pentru

votare în cadrul secţiei de votare respective pentru referendumul

naţional din 22 noiembrie 2009; în cazul secţiilor de votare speciale şi

din străinătate acest dosar este format din tabelele electorale utilizate

pentru votare în cadrul secţiei de votare respective pentru

referendumul naţional din 22 noiembrie 2009, precum şi din declaraţiile

pe propria răspundere ale alegătorilor, date pentru referendumul

naţional din 22 noiembrie 2009.

(2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare speciale

introduc într-un plic sigilat CD-urile sau DVD-urile conţinând

înregistrările video, pe care îl semnează şi aplică ştampila de control

a secţiei de votare. Plicul sigilat însoţeşte dosarul format din tabelele

electorale utilizate pentru votare în cadrul secţiei de votare respective

şi declaraţiile pe propria răspundere ale alegătorilor.

(3) Câte un exemplar din fiecare tip de proces-verbal pentru

referendum, respectiv pentru alegerea Preşedintelui României, după

validare de către membrii birourilor electorale judeţene, ale sectoarelor

municipiului Bucureşti, după caz, va fi înmânat reprezentanţilor

Institutului Naţional de Statistică pentru prelucrare.
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(4) Membrii birourilor electorale judeţene, respectiv ale sectoarelor

municipiului Bucureşti, vor pune la dispoziţia reprezentanţilor

Institutului Naţional de Statistică, în vederea arhivării la nivelul direcţiilor

judeţene de statistică, câte o copie certificată a procesului-verbal

pentru alegerea Preşedintelui României şi câte o copie certificată a

proceselor verbale pentru referendumul naţional, întocmite de birourile

electorale ale secţiilor de votare.

Art. 6. – (1) Dosarele sunt înaintate biroului electoral judeţean sau,

după caz, biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti de către

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu pază înarmată,

însoţit, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv, în cel

mult 24 de ore.

(2) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor

de votare din străinătate, însoţite de toate întâmpinările şi contestaţiile

privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de

votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral

pentru secţiile de votare din străinătate, prin grija reprezentanţelor

diplomatice, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea

datelor din aceste procese-verbale este confirmată telefonic de către

preşedintele sau locţiitorul preşedintelui biroului electoral pentru secţiile

de votare din străinătate, care contrasemnează şi ştampilează

documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate în

centralizarea rezultatelor votării.

(3) În cazul în care constată neconcordanţe între datele conţinute

de un proces-verbal primit de la un birou electoral al unei secţii de

votare, biroul electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti

trebuie să solicite preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare

respective să efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate

valabile numai dacă au fost atestate prin semnătura preşedintelui

biroului şi a celorlalţi membri care îl însoţesc şi prin aplicarea ştampilei

de control a secţiei de votare.

(4) În cazul în care constată neconcordanţe între datele conţinute

de procesele-verbale primite de la secţiile de votare organizate în

străinătate, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate

trebuie să solicite preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare

să facă corecturile necesare. Acestea sunt considerate valabile numai

dacă sunt atestate prin semnătura preşedintelui biroului şi a celorlalţi

membri şi prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.

(5) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate

vor rămâne la biroul electoral de la momentul transmiterii procesului
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verbal, până la momentul validării acestuia de către Biroul electoral

pentru secţiile de votare din străinătate.

(6) Este interzisă efectuarea de corecturi asupra rubricilor dedicate

voturilor valabil exprimate pentru competitorii electorali sau rubricilor „DA”

respectiv „NU” din procesele-verbale pentru referendum, altfel decât dacă

aceste corecturi sunt rezultatul admiterii unor contestaţii de către biroul

electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau

biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz.

(7) Corecturile efectuate pe procesele-verbale, respectiv

semnăturile aplicate pe acestea în vederea validării, nu vor putea fi

făcute decât folosind instrumente de scris cu culoarea neagră sau

albastră.

Art. 7. – Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu

DECIZIA nr. 87

din 13 noiembrie 2009

privind centralizarea rezultatelor alegerilor

pentru Preşedintele României 

şi a rezultatelor referendumului naţional 

din 22 noiembrie 2009

Având în vedere prevederile art. 20 – 23 din Legea nr. 370/2004

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele

României, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 15

1

alin. (1) din Legea nr. 3/2000

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare;

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2009

privind stabilirea măsurilor pentru buna desfăşurare a alegerilor pentru

Preşedintele României din anul 2009, respectiv ale Hotărârii

281

Deciziile nr. 86–87/2009



Guvernului nr. 1.259/2009 privind organizarea şi desfăşurarea

referendumului naţional,

în temeiul art. 7

8

alin. (2) şi (4) din Legea nr. 370/2007, cu

modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1.– (1) În conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea

Guvernului nr. 1.045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna

organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României

din anul 2009 şi ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2009,

Institutul Naţional de Statistică asigură dotarea cu echipamente a

staţiilor de prelucrare de pe lângă birourile electorale judeţene, birourile

electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru

secţiile de votare din străinătate şi Biroul Electoral Central. Dotarea

constă în echipamente şi tehnică de calcul, precum şi personalul de

specialitate necesar efectuării operaţiunilor tehnice pentru stabilirea

rezultatului pentru alegerea Preşedintelui României din 22 noiembrie,

precum şi a rezultatului referendumului naţional din 22 noiembrie 2009.

(2) Sistemul de comunicaţii date şi voce între staţiile de prelucrare

organizate pe lângă birourile electorale judeţene, birourile electorale

ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile

de votare din străinătate şi Biroul Electoral Central este asigurat de

către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 2. – În cadrul staţiilor de prelucrare, personalul Institutului

Naţional de Statistică realizează operaţiunile tehnice de:

a) monitorizare a prezenţei populaţiei la urne în ziua desfăşurării

celor două scrutinuri electorale, respectiv alegerea Preşedintelui

României şi referendumul naţional;

b) verificare şi prelucrare automată a celor 3 tipuri de proceselor-

verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare pentru

consemnarea rezultatelor pentru alegerea Preşedintelui României şi a

rezultatelor referendumului naţional; 

c) editare automată a proceselor-verbale la nivel de judeţ, sector al

municipiului Bucureşti, precum şi la nivelul tuturor secţiilor de votare din

străinătate pentru prezentarea rezultatelor celor două scrutinuri

electorale.

Art. 3. – (1) Întreaga activitate a staţiilor de prelucrare se desfăşoară

sub directa coordonare a preşedinţilor birourilor electorale judeţene, ai

birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, al biroului

electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi, respectiv, a

preşedintelui Biroului Electoral Central.
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(2) Responsabilitatea organizării activităţii de verificare şi centralizare

a celor 3 tipuri de procese-verbale în cadrul staţiei de prelucrare revine

directorilor coordonatori ai direcţiilor teritoriale de statistică nominalizaţi

prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

(3) Echipamentele IT din cadrul staţiilor de prelucrare vor fi grupate

pe linii de prelucrare distincte care să asigure verificarea şi centralizarea

în condiţii de calitate şi siguranţă a celor 3 tipuri de procese-verbale

întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare. Procesele-verbale

pentru referendum vor fi grupate şi supuse prelucrării, pentru fiecare

întrebare, pe echipamente IT diferite, special marcate; procesele-verbale

tipărite cu tuş negru vor fi prelucrate pe echipamentele marcate cu bulină

neagră, iar procesele-verbale tipărite cu tuş albastru vor fi prelucrate pe

echipamentele marcate cu bulină albastră.

(4) Accesul în incinta staţiilor de prelucrare a altor persoane decât

membrii Biroului Electoral Central, a birourilor electorale judeţene, de

sector sau pentru secţiile de votare din străinătate este permis numai

cu acordul preşedintelui biroului electoral respectiv.

(5) La nivelul fiecărei staţii de prelucrare, reprezentanţii Institutului

Naţional de Statistică vor organiza un sistem unitar de înregistrare a

circuitului proceselor-verbale, a intrărilor şi ieşirilor acestor documente

în cadrul desfăşurării operaţiunilor tehnice de constatare a rezultatelor

celor două procese electorale.

Art. 4. – (1) Biroul Electoral Central stabileşte următorul program

de monitorizare şi de informare a opiniei publice şi a reprezentanţilor

mass-media asupra prezenţei la vot în data de 22 noiembrie 2009:

Ore

Ora de referință a datelor 10,00 13,00 16,00 19,00 21,00

Ora până la care secțiile de votare cuprinse în

eșantion vor transmite informații la birourile

electorale

10,30 13,30 16,30 19,30 21,30

Ora la care informațiile vor fi disponibile și date

publicității

11,30 14,30 17,30 20,30 22,30

(2) Informaţiile sunt obţinute dintr-un eşantion de secţii de votare

reprezentativ atât la nivel naţional, cât şi judeţean, respectiv al

municipiului Bucureşti, determinat de reprezentanţii Institutului Naţional

de Statistică. Aplicaţia IT pentru colectarea şi validarea datelor privind

prezenţa la urne este realizată şi asistată tehnic de personalul

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
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(3) Serviciul Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul birourilor

electorale judeţene şi a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului

Bucureşti va asigura dotarea preşedinţilor birourilor electorale ale

secţiilor de votare cuprinse în eşantion cu mijloace de transmitere a

datelor în ziua de referinţă, precum şi instruirea acestora.

(4) Instruirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

sau a persoanelor desemnate de aceştia, cuprinse în eşantion, se va

desfăşura în două etape: 

a) la data când aceste persoane sunt chemate la instruire cu privire

la organizarea şi desfăşurarea celor două scrutinuri electorale;

b) la data de 20 noiembrie a.c. între orele 12

00

– 18

00

, când persoanele

nominalizate la lit. a) vor avea telefoanele mobile sau cartelele primite în

dotare deschise/funcţionale pentru a putea fi contactate.

(5) Birourile electorale ale secţiilor de votare cuprinse în eşantion au

obligaţia să transmită informaţii privind prezenţa populaţiei la urne,

distinct, pentru alegerea Preşedintelui României şi pentru referendumul

naţional, conform calendarului de termene menţionat la alin. (1).

Art. 5. – (1) Datele înscrise în cele 3 tipuri de procese-verbale vor fi

verificate de către membrii birourilor electorale judeţene şi ai birourilor

electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în prezenţa

reprezentanţilor biroului electoral al secţiei de votare; exactitatea datelor

din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de

votare din străinătate este confirmată telefonic de către preşedintele

biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate sau locţiitorul

acestuia care contrasemnează şi ştampilează documentele primite.

(2) Pentru validarea datelor trebuie respectate condiţiile de control

aritmetice şi logice înscrise pe fiecare tip de proces-verbal.

(3) Ţinând cont de desfăşurarea simultană a două procese electorale

în aceleaşi secţii de votare, se impune ca, în plus faţă de cheile trecute

în procesele-verbale, să se verifice şi următoarele corelaţii:

a) „numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente”

trecut la punctul „a” este acelaşi în fiecare tip de proces-verbal;

b) numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală

permanentă (pct. a), numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne din

cei înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă (pct. b1), respectiv

numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială (pct.

b3) în procesele-verbale întocmite pentru secţiile de votare speciale

precum şi cele din străinătate este egal cu zero;

c) datele trecute la pct. b, respectiv cele trecute la pct. b1, pct. b2,

pct. b3, sunt identice în cele două tipuri de proces-verbal pentru

referendum, RPU respectiv RNP.
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(4) Reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică asigură, la

cererea membrilor birourilor electorale judeţene şi ai birourilor

electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, asistenţă tehnică

pentru verificarea proceselor-verbale.

(5) Reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică asigură, în urma

prelucrării proceselor-verbale, cuprinderea în centralizare a variantei

definitive a rezultatelor înscrise în procesul-verbal întocmit de biroul

electoral al secţiei de votare.

Art. 6. – (1) Cele 3 tipuri de procese-verbale întocmite la nivelul

birourilor electorale ale secţiilor de votare validate vor fi înaintate

reprezentanţilor Institutului Naţional de Statistică, sub semnătură, de

către preşedinţii birourilor electorale judeţene şi ai birourilor electorale

ale sectoarelor Municipiului Bucureşti ori de membrii desemnaţi de

aceştia, în vederea prelucrării electronice. Procesele-verbale întocmite

de birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt

transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru secţiile de

votare din străinătate, prin grija misiunilor diplomatice şi a consulatelor,

în cel mult 24 de ore de la primirea acestora.

(2) Câte o copie certificată a fiecărui tip de proces-verbal primit de

la biroul electoral al secţiei de votare validat de către biroul electoral

judeţean, biroul electoral ai sectorului municipiului Bucureşti, respectiv

de biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate va rămâne

în staţia de prelucrare până la terminarea operaţiunilor de verificare şi

omologare a rezultatului pentru alegerea Preşedintelui României şi a

rezultatului referendumului naţional, iar ulterior va fi arhivat, în

conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu

modificările şi completările ulterioare, de către direcţia teritorială a

Institutului Naţional de Statistică.

(3) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor

naţionale, alianţele politice sau electorale dintre acestea care au

participat la alegeri, precum şi candidaţii independenţi pot obţine copii

de pe exemplarele proceselor-verbale întocmite de birourile electorale

ale secţiilor de votare.

(4) În termen de 24 de ore de la primirea dosarelor, biroul electoral

judeţean sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti trimite câte

un exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale

ale secţiilor de votare la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi

desfăşoară activitatea; biroul electoral pentru secţiile de votare din

străinătate transmite câte o copie, contrasemnată şi ştampilată, a

fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secţiilor de

votare din străinătate, Tribunalului Bucureşti.
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Art. 7. – (1) Biroul Electoral Central aprobă ca pe durata primirii,

verificării şi centralizării proceselor-verbale întocmite de birourile

electorale să fie date publicităţii, distinct, atât pentru alegerea

Preşedintelui României cât şi pentru referendumul naţional, de către

birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor

municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din

străinătate, informaţii parţiale rezultate din prelucrarea proceselor-

verbale validate şi centralizate până la ora de referinţă.

(2) Structura informaţiilor parţiale date publicităţii va urmări întocmai

formatul proceselor-verbale întocmite de biroul electoral al secţiei de votare.

(3) Birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor

municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din

străinătate vor furniza zilnic rezultate parţiale, distinct, pentru fiecare

proces electoral, începând cu ora 6

00

– din data de 23 noiembrie a.c.,

conform următorului grafic:

Ora de referință a datelor 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00

Ora la care informațiile vor fi disponibile și date

publicității

8,00 11,00 14,00 17,00 20,00

(4) Informaţii privind participarea populaţiei la vot, precum şi cele

legate de rezultatele celor două scrutinuri electorale, se vor comunica

de către preşedinţii sau după caz, de purtătorii de cuvânt ai birourilor

electorale şi vor fi afişate, distinct, pe site-ul Biroului Electoral Central,

www.bec2009p.ro.

Art. 8 . – Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a

Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu



DECIZIA nr. 88

din 13 noiembrie 2009

privind utilizarea mijloacelor de înregistrare

video în secţiile de votare speciale

Având în vedere prevederile art. 19

4

, 19

5

şi art. 26

5

din Legea 

nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările

şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile 10 alin. (4) şi (4

1

) din Hotărârea

Guvernului nr. 1.045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna

organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României

din anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale

judeţene sau al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului

Bucureşti, care asigură asistenţa tehnică şi operarea mijloacelor de

înregistrare video şi a computerelor la secţiile de votare speciale, are

acces în localurile de vot ale acestora numai în baza unui document

scris eliberat de biroul electoral judeţean sau de sector la care este

detaşat, cuprinzând datele sale personale (nume, prenume, CNP,
denumirea actului de identitate, seria şi numărul acestuia, precum şi
domiciliul) şi numărul secţiei de votare speciale la care este repartizat.

(2) Personalul tehnic auxiliar prevăzut la alin. (1) poate staţiona în

localurile de vot ale secţiilor de votare speciale numai pe durata

necesară asigurării asistenţei tehnice şi/sau a operării mijloacelor de

înregistrare video şi a computerelor din dotarea acestora.

Art. 2. – Mijloacele de înregistrare video vor fi îndreptate spre interiorul

localului de vot astfel încât să poată surprinde şi identifica cetăţenii care

îşi exercită dreptul de vot în momentul în care introduc buletinele de vot

în urne, cu respectarea prevederilor legale referitoare la secretul votului.

Art. 3. – Prezenta decizie se afişează pe pagina de internet a

Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu
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DECIZIA nr. 91

din 15 noiembrie 2009

privind modificarea şi completarea Deciziilor

Biroului Electoral Central nr. 49/D/29.10.2009

şi nr. 86/D/13.11.2009

Având în vedere prevederile art. 3 al Decretului nr. 1.507/2009 şi

dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 985/2009 privind stabilirea datei

alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009,

în conformitate cu prevederile art. 15

1

alin. (1) din Legea nr. 3/2000

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi

completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2009

privind stabilirea măsurilor pentru buna desfăşurare a alegerilor pentru

Preşedintele României din anul 2009, respectiv ale Hotărârii Guvernului

nr. 1.259/2009 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional,

văzând prevederile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2009

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2009 privind

organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 

22 noiembrie 2009, potrivit cărora la nivelul secţiilor de votare vor

exista 2 exemplare ale copiei de pe lista electorală permanentă pentru

referendumul naţional din 22 noiembrie 2009, separat de cele două

exemplare de copie de pe lista electorală permanentă folosite la

alegerile pentru Preşedintele României, tabele electorale separate

pentru referendum şi alegerea Preşedintelui României, precum şi

declaraţii pe propria răspundere la secţiile de votare speciale şi la

secţiile din străinătate separate pentru alegerea Preşedintelui

României şi pentru referendumul naţional,

văzând că prin Sentinţa civilă nr. 3.872/12.11.2009 a Curţii de Apel

Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal, pronunţată

în Dosarul nr. 10.250/2/2009, s-a dispus suspendarea efectelor

Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2009,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. I. – La alineatul (1) al articolului 1 din Decizia Biroului Electoral

Central nr. 49/D/29.10.2009 privind unele măsuri pentru buna organizare
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şi desfăşurare a celor două tururi de scrutin pentru alegerea Preşedintelui

României din 22 noiembrie, respectiv 6 decembrie 2009, precum şi a

referendumului naţional din 22 noiembrie 2009, adoptată în data de 

29 octombrie 2009, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„

b) în cazul secţiilor de votare speciale sau organizate în străinătate,

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul

desemnat de acesta îi va înmâna alegătorului, în vederea completării,

formularele declaraţiilor pe propria răspundere privind faptul că nu a

mai votat şi nu va mai vota la altă secţie de votare, nici pentru alegerea

Preşedintelui României, nici la referendumul naţional din 22 noiembrie;

c) după verificarea actului de identitate şi completarea declaraţiilor

pe propria răspundere în cazul secţiilor de votare speciale şi a secţiilor

de votare din străinătate, respectiv după verificarea actului de identitate

în cazul celorlalte secţii de votare, preşedintele biroului electoral al

secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta va întreba

alegătorul dacă doreşte să-şi exercite dreptul de vot atât pentru

alegerea Preşedintelui României cât şi pentru referendum sau numai

pentru unul din aceste scrutine;”.

Art. II. – Decizia Biroului Electoral Central nr. 86/D/13.11.2009

privind operaţiunile tehnice ce se vor realiza de către birourilor

electorale pentru organizarea şi desfăşurarea simultană a celor două

procese electorale din data de 22 noiembrie 2009, adoptată în data de

13 noiembrie 2009, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul

cuprins:

„(3) Numărul alegătorilor care au votat pentru alegerea

Preşedintelui României se stabileşte prin numărarea semnăturilor

înscrise în copia listei electorale permanente şi în tabelele electorale

pentru alegerea Preşedintelui României, existente în cadrul secţiei de

votare respective; numărul alegătorilor care au votat la referendum se

determină prin numărarea semnăturilor înscrise în copia listei

electorale permanente precum şi în tabelele electorale pentru

referendum, existente în cadrul secţiei de votare respective.”

2. Alineatele (1) şi (5) ale articolului 2 se modifică şi vor avea

următorul cuprins:

„Art. 2. – (1) După închiderea votării preşedintele, în prezenţa

membrilor biroului electoral al secţiei de votare, efectuează operaţiunile

preliminare de numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a

rezultatelor votării, după cum urmează:

�����������������������������
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(5) Stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea

semnăturilor înscrise pe copiile listelor electorale permanente existente

în secţia de votare şi separat pe cele înscrise în tabelele electorale

pentru alegerea Preşedintelui României, respectiv pentru referendum.”

3. Prima teză a alineatului (1) al articolului 5 se modifică şi va

avea următorul cuprins:

„Art. 5 – (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

alcătuieşte cinci dosare, după cum urmează:”.

4. La alineatul (1) al articolului 5, litera d) se modifică şi va avea

următorul cuprins:

„d) un dosar format din copia de pe lista electorală permanentă

utilizată pentru, votare, precum şi din tabelele electorale utilizate pentru

votare în cadrul secţiei de votare respective, pentru alegerea

Preşedintelui României; în cazul secţiilor de votare speciale şi din

străinătate acest dosar este format din tabelele electorale utilizate pentru

votare în cadrul secţiei de votare respective pentru alegerea

Preşedintelui României, precum şi din declaraţiile pe propria răspundere

ale alegătorilor, date pentru alegerea Preşedintelui României;”.

5. La alineatul (1) al articolului 5, după litera d), se introduce o

nouă literă, lit. e) cu următorul cuprins:

„e) un dosar format din copia de pe lista electorală permanentă utilizată

pentru votare, precum şi din tabelele electorale utilizate pentru votare în

cadrul secţiei de votare respective pentru referendumul naţional din 

22 noiem brie 2009; în cazul secţiilor de votare speciale şi din străinătate

acest dosar este format din tabelele electorale utilizate pentru votare în

cadrul secţiei de votare respective pentru referendumul naţional din 

22 noiembrie 2009, precum şi din declaraţiile pe propria răspundere ale

alegătorilor, date pentru referendumul naţional din 22 noiembrie 2009;”.

Art. III. – După adoptarea prezentei decizii, textele deciziilor Biroului

Electoral Central nr. 49/D/29.10.2009 şi nr. 86/D/13.11.2009 se

actualizează, dându-se textelor o nouă numerotare şi se afişează pe

pagina de internet a Biroului Electoral Central.

Art. IV. – Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a

Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu
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DECIZIA nr. 103

din 18 noiembrie 2009

privind modalitatea de semnare şi de aplicare

a ştampilei de control a secţiei de votare 

pe procesele-verbale de consemnare 

a rezultatelor votării la nivelul secţiilor 

de votare la alegerile pentru Preşedintele

României din anul 2009

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 370/2004

pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările

ulterioare,

văzând modelele proceselor-verbale privind constatarea rezultatului

votării pentru alegerea Preşedintelui României la nivelul secţiilor de

votare organizate pe raza teritorială a judeţelor, la nivelul secţiilor de

votare organizate pe raza teritorială a sectoarelor municipiului Bucureşti,

respectiv în străinătate, prevăzute în anexele nr. 1A, 1B, respectiv 1C la

Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2009, privind stabilirea modelelor

proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la

alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009,

ţinând cont şi de prevederile art. 4 din Decizia Biroului Electoral

Central nr. 86/D/13.11.2009 privind operaţiunile tehnice ce se vor

realiza de către birourilor electorale pentru organizarea şi desfăşurarea

simultană a celor două procese electorale din data de 22 noiembrie

2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi

ceilalţi membri se semnează atât pe partea stângă a primei pagini a

procesului-verbal, în afara rubricaţiei în care se înscriu datele, cât şi pe

rubricile destinate semnăturilor din ultima pagină a acestuia.

(2) Pe prima pagină a procesului-verbal, în afara rubricaţiei în care se

înscriu datele, precum şi pe rubricile destinate semnăturilor din ultima

pagină a procesului-verbal se aplică ştampila de control a secţiei de votare.
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(3) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului secţiei de votare nu

influenţează valabilitatea procesului-verbal. Preşedintele va menţiona

motivele care au împiedicat semnarea.

Art. 2. – Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu

DECIZIA nr. 109

din 18 noiembrie 2009

privind afişajul electoral în alte locuri decât

cele stabilite de primari

Având în vedere dispoziţiile art. 19

2

alin. (5) din Legea nr. 370/2004

pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările

ulterioare, care instituie două condiţii cumulative pentru afişajul

electoral în alte locuri decât cele speciale stabilite de primari, respectiv

acordul scris al proprietarului/deţinătorului locului, precum şi asigurarea

siguranţei cetăţenilor,

ţinând cont de faptul că dispoziţiile art. 19

2

alin. (5) din Legea 

nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările

şi completările, sunt dispoziţii speciale în raport de cele ale Legii 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

republicată, şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru

aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului

nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public şi privat de interes local,

văzând şi că dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, privesc conţinutul mesajelor

electorale şi mijloacele electorale folosite care nu trebuie să contravină

dispoziţiilor legale, noţiunea de ordine de drept, în aceste cazuri,

neputând fi extinsă la autorizaţii, avize sau alte acte premergătoare,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările şi completările ulterioare,
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Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite

de primari numai cu acordul scris ai proprietarilor sau, după caz, al

deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare

pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor, fără a fi necesară obţinerea de

autorizaţii/avize şi/sau efectuarea altor acte premergătoare.

Art. 2. – Prezenta decizie se afişează pe pagina de internet a

Biroului Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu

DECIZIA nr. 134

din 21 noiembrie 2009

privind exercitarea dreptului de vot în baza

titlului de călătorie de către cetăţenii români

care votează în străinătate

Având în vedere dispoziţiile art. I

1

alin. (1) lit. d) din Legea nr.

370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi

completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 19

5

alin. (6) din

acelaşi act normativ, potrivit cărora alegătorii aflaţi în străinătate pot

vota în baza titlului de călătorie,

ţinând cont de dispoziţiile art. 22 – 24 din Legea nr. 248/2005 privind

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, referitoare

ia regimul juridic al titlului de călătorie,

văzând anexa nr. 2 la Capitolul III – Documentele de călătorie şi

actele de identitate din Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr.

229/16.02.2009 pentru aprobarea manualului de proceduri consulare,

potrivit căreia titlul de călătorie nu conţine codul numeric personal,

în temeiul prevederilor art. 7

8

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 370/2004,

cu modificările şi completările ulterioare,

Deciziile nr. 109 și nr. 134/2009



Biroul Electoral Central decide:

Art. 1. – (1) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot vota în baza

titlului de călătorie.

(2) La înscrierea alegătorului în tabelul electoral, preşedintele

biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta

barează rubrica „codul numeric personal” cu o linie orizontală şi trece

în rubrica „tipul, seria şi numărul actului de identitate” menţiunea titlu

de călătorie, numărul şi data emiterii acestuia.

Art. 2. – Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Biroului

Electoral Central.

Președintele Biroului Electoral Central,

judecător Ana Hermina Iancu
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