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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea datei alegerilor pentru Camera Deputaþilor,
Senat ºi Preºedintele României
În temeiul art. 6 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului ºi al art. 4 din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se stabileºte ziua de duminicã, 3 noiembrie 1996, pentru
alegerea Camerei Deputaþilor, a Senatului ºi a Preºedintelui României.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare începând cu data de
3 septembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 iulie 1996.
Nr. 578.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea numãrului de ordine al scrutinului
din cartea de alegãtor, pentru alegerile parlamentare
ºi prezidenþiale din anul 1996
În temeiul art. 6 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea
Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Scrutinul pentru alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din
3 noiembrie 1996 are numãrul de ordine 1 în cartea de alegãtor.
Art. 2. Ñ În cartea de alegãtor, ºtampila cu menþiunea ”VOTATÒ se va
aplica în patrulaterul ”Scrutin nr. 1Ò.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 iulie 1996.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind mãsurile referitoare la pregãtirea, organizarea ºi desfãºurarea alegerii Camerei Deputaþilor,
a Senatului ºi a Preºedintelui României din anul 1996
În temeiul Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, precum ºi al Legii nr. 69/1992
pentru alegerea Preºedintelui României,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Se constituie Secretariatul Tehnic Central întreaga perioadã a campaniei electorale, ºi, în mod deopentru coordonarea ºi urmãrirea îndeplinirii sarcinilor care sebit, în ziua votãrii, precum ºi în zilele care premerg ºi
revin Guver nului, ministerelor ºi celorlalte organe de succed acestei zile.
(2) Ministerul de Interne ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale
specialitate ale administraþiei publice centrale, precum ºi
prefecturilor, din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea vor asigura paza secþiilor de votare ºi a dosarelor întocCamerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi din Legea nr. 69/1992 mite de birourile electorale pe timpul transportului acestora
pentru alegerea Preºedintelui României, potrivit anexei nr. 1 la birourile electorale de circumscripþie, respectiv la Biroul
Electoral Central, precum ºi paza necesarã pe timpul tipãla prezenta hotãrâre.
(2) Componenþa nominalã a Secretariatului Tehnic ririi, transportului ºi depozitãrii buletinelor de vot ºi celorlalte materiale necesare votãrii.
Central se stabileºte prin decizie a primului-ministru.
(3) Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi Ministerul de Interne
(3) La reuniunile Secretariatului Tehnic Central pot participa, ca invitaþi, reprezentanþi ai partidelor politice parla- vor sprijini autoritãþile administraþiei publice locale pentru
organizarea de secþii de votare pe lângã unitãþile militare
mentare.
Art. 2. Ñ (1) În fiecare judeþ ºi în municipiul Bucureºti ºi pentru dotarea acestora cu cele necesare exercitãrii
se constituie, prin ordin al prefectului, în termen de cel dreptului la vot.
Art. 8. Ñ (1) Comisia Naþionalã pentru Statisticã va asimult 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri,
secretariatul tehnic judeþean, alcãtuit din conducãtorii servi- gura numãrul de statisticieni ºi dotarea necesarã pentru
ciilor publice descentralizate ale ministerelor ºi ale celorlalte efectuarea operaþiunilor tehnice privind stabilirea rezultateautoritãþi ale administraþiei publice centrale, organizate la lor alegerilor.
(2) Comisia Naþionalã pentru Statisticã va organiza
nivelul judeþului ºi al municipiului Bucureºti, potrivit anexei
instruirea conducerilor direcþiilor judeþene pentru statisticã
nr. 2 la prezenta hotãrâre.
(2) La ºedinþele secretariatului tehnic judeþean pot parti- privind participarea specialiºtilor ºi a personalului auxiliar la
cipa, ca invitaþi, reprezentanþi ai partidelor politice parla- efectuarea operaþiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor
alegerilor.
mentare.
(3) Secretariatul General al Guver nului ºi Comisia
Art. 3. Ñ Secretariatul Tehnic Central ºi secretariatele
tehnice judeþene vor asigura aplicarea prevederilor legale ºi Naþionalã pentru Statisticã vor asigura tipãrirea proceselora mãsurilor cuprinse în Programul calendaristic pentru rea- verbale pentru stabilirea rezultatelor alegerilor, precum ºi a
lizarea acþiunilor prevãzute în Legea nr. 68/1992 pentru celorlalte formulare necesare.
Art. 9. Ñ (1) Ministerul Învãþãmântului va dispune
alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, precum ºi în
Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României. mãsurile necesare pentru a pune la dispoziþia primãriilor
Art. 4. Ñ (1) Ministerul de Interne ºi Comisia Naþionalã spaþii corespunzãtoare în unitãþile de învãþãmânt, în vedede Informaticã vor lua mãsuri urgente, împreunã cu prima- rea organizãrii de secþii de votare, precum ºi pentru sprijinirea cu cadre didactice a operaþiunilor tehnice la secþiile
rii, pentru actualizarea listelor electorale permanente.
(2) Comisia Naþionalã de Informaticã va sprijini primãriile de votare.
(2) Ministerul Sãnãtãþii, Ministerul Transporturilor ºi
pentru completarea cãrþilor de alegãtor, asigurând mijloacele tehnice necesare în vederea încheierii acþiunii de eli- Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale au obligaþia de a
sprijini organizarea de secþii de votare în unitãþile sanitare
berare a acestora pânã la data de 15 octombrie 1996.
Art. 5. Ñ (1) Ministerul Finanþelor, Ministerul Industriilor ºi de ocrotire socialã, precum ºi în gãri, aerogãri ºi porturi.
Art. 10. Ñ Ministerul Sãnãtãþii va lua mãsurile necesare
ºi Administraþia Naþionalã a Rezervelor Materiale vor asigura mijloacele materiale ºi financiare necesare pregãtirii ºi pentru asigurarea asistenþei medicale la secþiile de votare.
Art. 11. Ñ (1) Ministerul Afacerilor Externe va asigura
desfãºurãrii alegerilor.
(2) Secretariatul General al Guvernului va asigura fon- personalul necesar acþiunilor de protocol de la Biroul
durile necesare pentru plata drepturilor legale cuvenite Electoral Central ºi pentru acreditarea, în condiþiile legii, a
membrilor birourilor electorale, specialiºtilor, statisticienilor ºi observatorilor ºi delegaþiilor mass-media din strãinãtate.
(2) Ministerul Turismului ºi Ministerul Transporturilor vor
personalului tehnic auxiliar, pe perioada în care aceºtia
sunt desemnaþi pentru executarea acþiunilor legate de orga- asigura personalul necesar sprijinirii Biroului Electoral
nizarea ºi desfãºurarea alegerilor parlamentare ºi preziden- Central pentru soluþionarea unor probleme privitoare la
rezervarea locurilor de cazare ºi la procurarea mijloacelor de
þiale.
Art. 6. Ñ Ministerul Comunicaþiilor va asigura buna transport, potrivit reglementãrilor în vigoare, pentru obserfuncþionare a legãturilor telefonice ºi, dupã caz, prin fax, vatorii ºi reprezentanþii mass-media din strãinãtate.
Art. 12. Ñ (1) Ministerul Afacerilor Externe va furniza,
între birourile electorale ale secþiilor de votare, birourile
în timp util, datele necesare pentru organizarea ºi numeroelectorale de circumscripþie ºi Biroul Electoral Central.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul de Interne, cu sprijinul tarea secþiilor de votare din strãinãtate.
(2) Ministerul Afacerilor Externe ºi Ministerul
Ministerului Apãrãrii Naþionale, va lua mãsuri pentru asiguobligate
sã sprijine
organizareaOnly
de
rarea ordinii ºi liniºtii
publice în toate
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secþii de votare pentru cetãþenii români care se aflã, în
ziua alegerilor, în afara graniþelor þãrii.
Art. 13. Ñ (1) Departamentul pentru Administraþie
Publicã Localã va organiza instruirea tehnicã a prefecþilor,
directorilor generali de prefecturã ºi a secretarilor judeþelor,
cu privire la pregãtirea, organizarea ºi desfãºurarea alegerilor pentru Camera Deputaþilor, Senat ºi Preºedintele
României.
(2) Prefecþii vor organiza, în mod operativ, instruirea primarilor ºi a secretarilor comunelor, oraºelor ºi municipiilor
cu privire la obligaþiile legale ºi sarcinile ce le revin în
vederea pregãtirii ºi desfãºurãrii în bune condiþii a alegerilor.
(3) În perioada campaniei electorale, Departamentul pentru Administraþie Publicã Localã va acorda sprijin de specialitate prefecturilor ºi primãriilor în vederea realizãrii în
bune condiþii ºi la termen a acþiunilor cuprinse în Programul
calendaristic prevãzut la art. 3.

Art. 14. Ñ (1) Secretariatul General al Guvernului va
asigura condiþiile corespunzãtoare Ñ sediu, dotare tehnicã
ºi materialã, personal auxiliar Ñ pentru funcþionarea
Biroului Electoral Central.
(2) Prefecturile judeþelor ºi a municipiului Bucureºti vor
asigura condiþii corespunzãtoare pentru funcþionarea birourilor electorale ale circumscripþiilor judeþene ºi a municipiului
Bucureºti.
Art. 15. Ñ (1) Secretariatul tehnic judeþean va informa,
sãptãmânal, Secretariatul Tehnic Central privind stadiul pregãtirii ºi al organizãrii alegerilor parlamentare ºi prezidenþiale.
(2) Secretariatul Tehnic Central va informa, sãptãmânal,
Guvernul în legãturã cu stadiul îndeplinirii acþiunilor privind
pregãtirea ºi organizarea alegerilor parlamentare ºi prezidenþiale.
Art. 16. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 iulie 1996.
Nr. 580.
ANEXA Nr. 1
SECRETARIATUL TEHNIC CENTRAL

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Secretariatul General al Guvernului
Departamentul pentru Administraþie Publicã Localã
Comisia Naþionalã pentru Statisticã
Ministerul Justiþiei
Ministerul Finanþelor
Ministerul Apãrãrii Naþionale
Ministerul de Interne
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Industriilor
Ministerul Învãþãmântului

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ministerul Comunicaþiilor
Ministerul Transporturilor
Ministerul Sãnãtãþii
Administraþia Naþionalã a Rezervelor Materiale
Comisia Naþionalã de Informaticã
Departamentul Informaþiilor Publice
Agenþia Naþionalã de Presã ”RompresÒ
Societatea Naþionalã de Televiziune
Societatea Naþionalã de Radiodifuziune
Consiliul pentru Problemele Minoritãþilor Naþionale

NOTÃ:
Lucrãrile operative ale Secretariatului Tehnic Central vor fi asigurate de cãtre Departamentul pentru Administraþie
Publicã Localã.
Fiecare minister sau instituþie din Secretariatul Tehnic Central va desemna câte un specialist care va lucra efectiv la Biroul Electoral Central ºi, respectiv, la Guvern.
ANEXA Nr. 2

SECRETARIATUL TEHNIC JUDEÞEAN

Ñ Prefectul judeþului
Ñ Inspectorul-ºef al Inspectoratului judeþean de poliþie
Ñ Directorul general al prefecturii
Ñ ªeful Centrului militar judeþean
Ñ Secretarul judeþului
Ñ Inspectorul general al Inspectoratului ºcolar judeþean
Ñ Directorul Direcþiei judeþene pentru statisticã
Ñ Directorul sucursalei judeþene a Regiei Autonome
Ñ Directorul general al Direcþiei generale judeþene a
finanþelor publice ºi
financiar
de stat
”Rom-TelecomÒ
Compression
bycontrolului
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Ñ Directorul Direcþiei sanitare judeþene
Ñ Directorul sucursalei judeþene a Regiei Autonome de
Electricitate ”RenelÒ

5

Ñ Directorul Societãþii de Servicii Informatice
Ñ Corespondentul judeþean al Agenþiei Naþionale de
Presã ”RompresÒ

NOTÃ:
Pentru urmãrirea ºi soluþionarea operativã a problemelor curente din circumscripþia electoralã, pe lângã secretariatul tehnic judeþean se constituie un grup tehnic de lucru, condus de directorul general al prefecturii, format din specialiºti desemnaþi de conducãtorii serviciilor publice ale ministerelor ºi ale celorlalte autoritãþi ale administraþiei publice
centrale, organizate la nivelul judeþului, respectiv al municipiului Bucureºti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte ºi
2Ð3 specialiºti din aparatul consiliilor judeþene.
Pe timpul cât îºi desfãºoarã activitatea în cadrul grupului tehnic de lucru, membrii acestuia vor fi degrevaþi de
sarcinile de serviciu.
Condiþiile materiale necesare funcþionãrii grupului tehnic de lucru se asigurã prin grija prefecturii. Salariile ºi celelalte drepturi bãneºti cuvenite salariaþilor delegaþi în grupul tehnic de lucru se achitã de cãtre unitãþile de la care provin
aceºtia.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea
acþiunilor prevãzute în Legea nr. 68/1992 pentru alegerea
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, precum ºi în Legea
nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Programul calendaristic pentru realizarea
acþiunilor prevãzute în Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului, precum ºi în Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României, prevãzut în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 iulie 1996.
Nr. 581.

ANEXÃ
PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea acþiunilor prevãzute în Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor
ºi a Senatului, precum ºi în Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României
Ñ 3 noiembrie 1996 Ñ
Termenul de realizare
potrivit legii
(articolul)

Acþiunea

Cine realizeazã
acþiunea

Modalitatea
de realizare

1

2

3

4

I. Pentru Camera Deputaþilor ºi Senat
¥ 3 septembrie
¥ 4 septembrie

Ñ Aducerea la cunoºtinþã publicã
a datei alegerilor
Ñ Începerea campaniei electorale

[art. by
44 CVISION
alin. (1)]
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1

2

3

¥ Cel mai târziu
Ñ Solicitarea timpilor de antenã
în ziua de
6 septembrie,
ora 24,00
[art. 46 alin. (3)]

Partidele
ºi formaþiunile
politice care
participã la alegeri

¥ Cu 48 de ore
înainte, dar nu
mai târziu de
7 septembrie
[art. 24 alin. (2)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Publicarea în presã a datei
la care se va efectua
tragerea la sorþi a celor
7 judecãtori de la Curtea
Supremã de Justiþie,
care vor face parte din
Biroul Electoral Central

Preºedintele Curþii
Supreme de Justiþie

¥ Cu 48 ore înainte,
dar nu mai târziu
de 7 septembrie
[art. 26 alin. (2)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Publicarea în presã
a datei la care se va
efectua tragerea la sorþi
a celor 3 judecãtori de la
tribunalele judeþene,
respectiv de la Tribunalul
Municipiului Bucureºti,
care vor face parte din
birourile electorale
de circumscripþie

Preºedintele
tribunalului judeþean,
respectiv
al Tribunalului
Municipiului Bucureºti

¥ Pânã în ziua
Ñ Desemnarea judecãtorilor
de 9 septembrie Ñ Curþii Supreme de Justiþie
inclusiv [art. 24 Ñ în Biroul Electoral Central
alin. (2)]

Preºedintele
Curþii Supreme
de Justiþie

¥ Pânã în ziua
Ñ Asigurarea sediului ºi dotarea
desemnãrii
Ñ Biroului Electoral Central
judecãtorilor
în Biroul Electoral
Central, dar nu
mai târziu de
9 septembrie
[art. 83 alin. (2)]

Guvernul

¥ În termen de
Ñ Alegerea preºedintelui
24 de ore de la Ñ Biroului Electoral Central
învestirea
judecãtorilor
în Biroul Electoral
Central [art. 24
alin. (3)]

Judecãtorii
desemnaþi
în Biroul Electoral
Central

4

Prin tragere la sorþi

Prin vot secret

¥ Pânã în ziua
Ñ Desemnarea judecãtorilor
de 9 septembrie Ñ în birourile electorale
inclusiv [art. 26 Ñ de circumscripþie
alin. (2)]

Compression by CVISION Technologies’

Preºedintele
Prin tragere la sorþi
tribunalului judeþean, dintre judecãtorii în
respectiv
exerciþiu ai tribunaal Tribunalului
lului judeþean, resMunicipiului
pectiv al Tribunalului
Bucureºti
Municipiului Bucureºti
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1

2

3

7
4

¥ Pânã în ziua
Ñ Asigurarea sediului
desemnãrii
Ñ ºi dotarea birourilor electorale
judecãtorilor
Ñ de circumscripþie
în birourile
electorale
de circumscripþie,
dar nu mai târziu
de 9 septembrie
[art. 83 alin. (2)]

Prefecþii

¥ În termen de
Ñ Alegerea preºedintelui biroului
24 de ore de la Ñ electoral de circumscripþie
desemnarea
judecãtorilor
[art. 26 alin. (2)]

Judecãtorii
desemnaþi
în biroul electoral
de circumscripþie

¥ În termen de
Ñ Comunicarea la Biroul
3 zile de la
Ñ Electoral Central a semnelor
constituirea
Ñ electorale
Biroului Electoral
Central [art. 39
alin. (1)]

Partidele, formaþiunile
politice ori coaliþiile
acestora; candidaþii
independenþi

¥ În termen de
Ñ Tragerea la sorþi a atribuirii
24 de ore de la Ñ semnelor electorale în cazurile
expirarea
Ñ în care mai multe partide,
termenului
Ñ formaþiuni politice ori coaliþii
de depunere
Ñ ale acestora, sau candidaþi
a semnelor
Ñ independenþi solicitã acelaºi
electorale
Ñ semn ºi nu se poate stabili
[art. 39 alin. (3)] Ñ prioritatea depunerii acestuia

Preºedintele
Biroului Electoral
Central

Prin tragere la sorþi

¥ A doua zi dupã Ñ Aducerea la cunoºtinþã
expirarea
Ñ publicã a semnelor
termenului
Ñ electorale
de depunere
a semnelor
electorale [art. 39
alin. (5)]

Biroul Electoral
Central

Prin publicarea
în Monitorul Oficial
al României ºi prin
editarea unei broºuri

¥ În zilele de 10
ºi 11 septembrie,
ora 24,00
[art. 32 alin. (1)]

Partidele
ºi formaþiunile
politice
care participã
la alegeri; candidaþii
independenþi

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Formularea de contestaþii
împotriva modului de formare
ºi a componenþei Biroului
Electoral Central sau
a biroului electoral
de circumscripþie

Prin vot secret

¥ În termen de
Ñ Soluþionarea contestaþiilor
Biroul Electoral
Hotãrâre definitivã
2 zile de la
Central sau Curtea
înregistrarea
Supremã de Justiþie,
contestaþiei,
dupã caz
dar nu mai târziu
de 13 septembrie
[art. by
32 alin.
(2)]
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2

¥ Pânã la data
Ñ Stabilirea orarului pentru
de 9 septembrie Ñ campania electoralã ºi
inclusiv
Ñ repartizarea timpilor de antenã
[art. 46 alin. (4)]

3

4

Comisia parlamentarã
specialã, împreunã
cu reprezentanþii
serviciilor publice
de radio ºi de
televiziune

¥ Pânã la data
de 9 septembrie
inclusiv
[art. 47 alin. (1)
ºi (9)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Stabilirea locurilor speciale
Primarii
pentru afiºaj electoral
Poliþia va asigura integritatea Organele de poliþie
panourilor ºi afiºelor electorale

¥ În termen de
3 zile de la
înregistrare
(art. 48)
(art. 17 din
Legea nr. 69/1992
pentru alegerea
Preºedintelui
României)

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Soluþionarea plângerilor
referitoare la împiedicarea unui
partid, formaþiune politicã,
coaliþie a acestora ori candidat
independent de a-ºi desfãºura
campania electoralã;
soluþionarea contestaþiilor
împotriva soluþiilor date
cu ocazia rezolvãrii plângerilor

Birourile electorale
Prin hotãrâri care
de circumscripþie,
se publicã în presã
în ceea ce priveºte ºi se afiºeazã la
plângerile;
sediul biroului elecBiroul Electoral
toral.
Central, în ceea
Soluþia datã asupra
ce priveºte
contestaþiei este
contestaþiile;
definitivã
Curtea Constituþionalã,
în ceea ce priveºte
alegerea Preºedintelui
României

¥ Pânã în ziua de
14 septembrie
inclusiv
[art. 22 alin. (1)
ºi (3)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Delimitarea secþiilor de votare
Numerotarea secþiilor
de votare; aducerea
la cunoºtinþã publicã
a delimitãrii ºi numerotãrii
secþiilor de votare

Consiliile locale
Prefecþii

¥ Pânã în ziua
Ñ Actualizarea listelor electorale
de 19 septembrie Ñ permanente
inclusiv (art. 9)

Prin dispoziþie

Prin hotãrâre
Prin ordin
Numerotarea secþiilor
de votare se
face pe întreaga
circumscripþie electoralã, începând cu
localitatea de reºedinþã a judeþului ºi
continuând cu cele
din municipii,
celelalte oraºe ºi
apoi din comune,
în ordinea alfabeticã
a acestora

Primarii comunelor,
oraºelor, municipiilor
sau subdiviziunilor
administrativ-teritoriale
ale municipiului
Bucureºti

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For
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3

9
4

persoanelor care
împlinesc 18 ani
pânã în ziua alegerilor inclusiv ºi a
celor care redobândesc drepturile electorale
¥ În termen de

Ñ Soluþionarea întâmpinãrilor la

Primarii

3 zile de la

Ñ omisiunile, înscrierile greºite

ªeful misiunii

înregistrare

Ñ sau a oricãror erori cuprinse

diplomatice sau

[art. 12 alin. (1)

Ñ în listele electorale

înlocuitorul sãu

¥ În termen de

Ñ Soluþionarea contestaþiilor

Judecãtoriile

3 zile de la

Ñ împotriva dispoziþiilor date

înregistrare

Ñ cu ocazia rezolvãrii

[art. 12 alin. (2)

Ñ întâmpinãrilor

Prin dispoziþie

ºi (3)]
Prin hotãrâre

ºi (3)]
¥ În termen de

Ñ Formularea de recursuri

Persoana interesatã

48 de ore de la Ñ împotriva hotãrârilor pronunþate
pronunþarea

Ñ de judecãtoriile care au

hotãrârii

Ñ soluþionat contestaþiile

[art. 12 alin. (2)]
¥ În termen de

Ñ Soluþionarea recursului

Tribunalele

Prin hotãrâre

Partidele

Propunerile se fac

3 octombrie,

ºi formaþiunile

în scris în 4 exem-

ora 24,00

politice

plare, semnate de

[art. 33 alin. (1)

care participã

conducerile partide-

ºi (2)]

la alegeri; candidaþii lor sau formaþiunilor

3 zile de la
înregistrare
[art. 12 alin. (2)]
¥ Pânã în ziua de Ñ Depunerile de candidaturi

independenþi

politice. În cazul
candidaþilor independenþi, propunerile se
fac pe baza listei
de susþinãtori

¥ În termen de

Ñ Afiºarea candidaturilor

24 de ore de la Ñ înregistrate

Biroul electoral

Afiºarea se face la

de circumscripþie

sediul biroului

înregistrare
(cel mai târziu
în ziua de
4 octombrie,
ora 24,00)
[art. by
36 CVISION
alin. (2)]
Compression
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4

¥ Dupã data de
3 octombrie
[art. 46 alin. (4)
ºi (5) coroborat
cu art. 33
alin. (1)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Întocmirea unui nou orar
Comisia parlamentarã
ºi a unei noi repartizãri
specialã
a timpilor de antenã
proporþional cu numãrul listelor
depuse în întreaga þarã

¥ Cel mai târziu
în ziua de
5 octombrie,
ora 24,00
[art. 24 alin. (4)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Comunicarea, în scris,
la Biroul Electoral Central,
a numãrului listelor de candidaþi,
precum ºi a prenumelui
ºi numelui reprezentanþilor
partidelor, formaþiunilor politice
ºi coaliþiilor acestora, care vor
face parte din Biroul Electoral
Central

¥ Cel mai târziu
în ziua de
5 octombrie,
ora 24,00
[art. 26 alin. (3)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Comunicarea, în scris,
Partidele,
Adresã semnatã ºi
la birourile electorale de
formaþiunile politice ºtampilatã
circumscripþie a numãrului
ºi coaliþiile acestora,
candidaturilor de pe listele
care au depus
de candidaþi depuse
candidaturi
în circumscripþia electoralã
în circumscripþia
respectivã, precum ºi a
electoralã respectivã
prenumelui ºi numelui
reprezentanþilor partidelor,
formaþiunilor politice ºi coaliþiilor
acestora, care vor face parte
din birourile electorale
de circumscripþie

¥ În ziua de
Ñ Completarea Biroului
6 octombrie
Ñ Electoral Central
[art. 24 alin. (8)] Ñ cu reprezentanþii partidelor,
Ñ formaþiunilor politice
Ñ ºi ai coaliþiilor acestora

¥ În ziua de
6 octombrie
[art. 26 alin. (5)
coroborat cu
art. 24 alin. (6)
ºi (8)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Partidele,
Adresã semnatã ºi
formaþiunile politice ºtampilatã
ºi coaliþiile acestora,
care participã
la alegeri

Preºedintele
Biroului Electoral
Central, asistat
de 3 judecãtori,
în prezenþa
persoanelor delegate
de partide,
formaþiunile politice
ºi coaliþiile acestora,
care au comunicat
reprezentanþi

Operaþiunile se consemneazã în proces-verbal, care
constituie actul de
atestare a calitãþii
de membru al
Biroului Electoral
Central

Completarea birourilor
electorale de circumscripþie
cu reprezentanþii partidelor,
formaþiunilor politice
ºi ai coaliþiilor acestora

Compression by CVISION Technologies’
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¥ 7 ºi 8 octombrie,
ora 24,00
[art. 32 alin. (1)
ºi (2), art. 24
alin. (8) ºi
art. 26 alin. (5)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Formularea de contestaþii
împotriva modului
de completare a Biroului
Electoral Central ºi a birourilor
electorale de circumscripþie
cu reprezentanþii partidelor
ºi ai formaþiunilor politice

¥ Pânã cel mai
târziu în ziua
de 13 octombrie
[art. 28
alin. (2)Ñ(4)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Întocmirea ºi comunicarea
Prefecþii
la preºedintele tribunalului
judeþean sau al Tribunalului
Municipiului Bucureºti a listei
magistraþilor sau a altor juriºti
din care vor fi desemnaþi, prin
tragere la sorþi, preºedintele
biroului electoral al secþiei de
votare ºi locþiitorul acestuia
Prefectul va întocmi lista
persoanelor cu reputaþie
neºtirbitã, pentru situaþia
în care magistraþii sau alþi
juriºti sunt insuficienþi

11
4

Partidele
ºi formaþiunile
politice care participã
la alegeri; candidaþii
independenþi

Soluþioneazã Biroul
Electoral Central
sau Curtea
Supremã de Justiþie,
dupã caz, în termen
de 2 zile de la
înregistrare
Hotãrârea este
definitivã

¥ Pânã în ziua
Ñ Formularea de contestaþii
de 13 octombrie, Ñ împotriva înregistrãrii sau
ora 24,00
Ñ respingerii candidaturilor
[art. 36 alin. (1)]

Cetãþenii,
Contestaþia se face
partidele ºi celelalte la tribunalul în a
formaþiuni politice
cãrui razã teritorialã
se aflã circumscripþia electoralã

¥ În cel mult 2
Ñ Soluþionarea contestaþiilor
zile de la
Ñ împotriva înregistrãrii sau
primirea
Ñ respingerii candidaturilor
contestaþiei
(cel mai târziu
la data de
15 octombrie,
ora 24,00)
[art. 36 alin. (3)]

Tribunalul în a cãrui Prin hotãrâre care
razã teritorialã
nu se comunicã
se aflã circumscripþia
electoralã

¥ În termen de
24 de ore
de la pronunþare
(cel mai târziu
la data de
16 octombrie,
ora 24,00)
[art. 36 alin. (4)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Formularea de recursuri
Partea nemulþumitã
împotriva hotãrârilor
de soluþie
judecãtoreºti prin care au fost
soluþionate contestaþiile
împotriva înregistrãrii sau
respingerii candidaturilor

¥ În termen
Ñ Soluþionarea recursurilor
Curtea Supremã
de 2 zile
Ñ
de Justiþie
de la înregistrare
(cel mai târziu
la data de
18 octombrie,
ora 24,00)
[art. by
36 alin.
(4)]
Compression
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¥ În ziua de
Ñ Desemnarea preºedinþilor
18 octombrie
Ñ birourilor electorale ale secþiilor
[art. 28 alin. (2)] Ñ de votare ºi a locþiitorilor
Ñ acestora

3

4

Preºedintele
Prin tragere la sorþi
tribunalului judeþean,
respectiv
al municipiului
Bucureºti

¥ În termen de
24 de ore de la
desemnarea
preºedintelui
biroului electoral
al secþiei
de votare Ñ
19 octombrie,
ora 24,00
[art. 28 alin. (8)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Comunicarea la preºedinþii
Preºedintele
birourilor electorale ale secþiilor biroului electoral
de votare a numãrului de
de circumscripþie
candidaþi propuºi de fiecare
partid, formaþiune politicã
ºi coaliþie a acestora

¥ În termen de
24 de ore de la
desemnarea
preºedintelui
biroului electoral
al secþiei
de votare Ñ
19 octombrie,
ora 24,00
[art. 28 alin. (8)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Comunicarea la preºedinþii
Partidele,
birourilor electorale ale secþiilor formaþiunile politice
de votare a reprezentanþilor
ºi coaliþiile acestora
partidelor, formaþiunilor politice
sau coaliþiilor acestora, care
vor face parte din aceste birouri

¥ 19 octombrie,
Ñ Rãmânerea definitivã
Biroul electoral
ora 24,00
Ñ a candidaturilor. Afiºarea
de circumscripþie
[art. 36 alin. (7)] Ñ candidaturilor definitive.
Ñ Se trece la tipãrirea buletinelor
Ñ de vot

Se încheie procesverbal

¥ În termen de
Ñ
24 de ore de la Ñ
comunicarea
Ñ
numãrului
Ñ
de candidaþi
Ñ
ºi a reprezenÑ
tanþilor partidelor, Ñ
formaþiunilor
politice ºi
coaliþiilor acestora
Ñ 20 octombrie
[art. 28 alin. (6)
ºi (11)]

Se încheie procesverbal, care constituie actul de atestare a calitãþii de
membru al biroului

Constituirea (completarea)
Preºedintele
birourilor electorale ale secþiilor biroului electoral
de votare, prin desemnarea
al secþiei de votare
membrilor acestora
(reprezentanþilor partidelor,
formaþiunilor ºi coaliþiilor
acestora)

¥ În zilele de 19
ºi 20 octombrie,
ora 24,00
[art. 32 alin. (1)
ºi art. 28 alin. (2)]

Compression by
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3

¥ În zilele de 21
ºi 22 octombrie,
ora 24,00
[art. 32 alin. (1)
coroborat cu
art. 28 alin. (6)
ºi (11)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Formularea de contestaþii
împotriva modului de constituire
a birourilor electorale
ale secþiilor de votare,
prin desemnarea
reprezentanþilor partidelor
ºi formaþiunilor politice,
ca membri ai acestor birouri

¥ În termen de
2 zile
de la înregistrare
[art. 32 alin. (2)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Soluþionarea contestaþiilor
Biroul
privitoare la modul de formare electoral
ºi la componenþa birourilor
de circumscripþie
electorale ale secþiilor de votare

¥ Pânã în ziua
Ñ Trimiterea unei copii de pe
de 21 octombrie Ñ listele electorale la birourile
[art. 13 alin. (1)] Ñ electorale ale secþiilor
Ñ de votare
¥ În termen de
24 de ore de la
aprobarea
modificãrii
[art. 13 alin. (2)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

13
4

Partidele
ºi formaþiunile
politice
care participã
la alegeri;
candidaþii
independenþi

Prin hotãrâre
definitivã

Primarii

Comunicarea la biroul
Primarii
electoral al secþiei de votare
a modificãrilor intervenite
în liste dupã trimiterea acestora

¥ Cel mai târziu
Ñ Imprimarea buletinelor de vot
pânã în ziua
de 23 octombrie
inclusiv [art. 41
alin. (2)]

Birourile electorale
de circumscripþie,
prin intermediul
prefecþilor

¥ Imediat
Ñ Predarea buletinelor de vot
dupã tipãrire
Ñ preºedintelui biroului electoral
[art. 42 alin. (1)] Ñ de circumscripþie

Prefecþii

Pe bazã de procesverbal

¥ Cel mai târziu
Ñ Distribuirea buletinelor de vot
la data de
Ñ preºedinþilor birourilor electorale
31 octombrie,
Ñ ale secþiilor de votare
ora 24,00
[art. 42 alin. (1)]

Preºedintele
biroului electoral
de circumscripþie

Pe bazã de procesverbal, în pachete
sigilate de câte 100
de bucãþi

¥ În ziua de
Ñ Afiºarea a câte 2 exemplare
1 noiembrie
Ñ din buletinele de vot, vizate
[art. 42 alin. (2)] Ñ ºi anulate de preºedintele
Ñ biroului electoral
Ñ de circumscripþie, la sediul
Ñ judecãtoriilor ºi la fiecare
Ñ secþie de votare

Preºedintele biroului
electoral
de circumscripþie,
preºedintele
judecãtoriei
ºi preºedintele
biroului electoral
al secþiei de votare

¥ În ziua de
30 octombrie
[art. 16 alin (2)
lit. c)]

Ñ Predarea la biroul
Primarii
Ñ electoral al secþiei de votare
Ñ a cãrþilor de alegãtor neridicate

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For
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¥ 31 octombrie,
Ñ Încheierea campaniei electorale
ora 24,00
[art. 44 alin. (1)]
¥ Cel mai târziu
la data de
31 octombrie
[art. 49 alin. (3)
ºi (4)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Confecþionarea ºi predarea
Primarii
la preºedinþii birourilor
electorale ale secþiilor de votare
a ºtampilelor, celorlalte
materiale necesare votãrii,
urnelor ºi cabinelor de vot

Pe bazã de procesverbal sau borderou
de predare-primire

¥ 2 noiembrie,
ora 18,00
[art. 49 alin. (5),
art. 51 alin. (6)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Prezentarea preºedintelui
biroului electoral al secþiei
de votare, la sediul acesteia,
pentru luarea mãsurilor
de asigurare a ordinii
ºi corectitudinii alegerilor

Mijloacele pentru
pãstrarea ordinii la
secþiile de votare vor
fi asigurate de cãtre
prefect împreunã cu
Ministerul de Interne

¥ 3 noiembrie,
Ñ Preºedintele biroului
ora 5,00
Ñ electoral al secþiei de votare,
[art. 50 alin. (1)] Ñ în prezenþa celorlalþi membri
Ñ ai biroului, verificã urnele,
Ñ existenþa buletinelor de vot,
Ñ a listelor electorale
Ñ ºi a ºtampilelor; închide
Ñ ºi sigileazã urnele, aplicând
Ñ ºtampila de control a secþiei
Ñ de votare
¥ 3 noiembrie,
Ñ Începerea votãrii
ora 6,00 (art. 52)
¥ 3 noiembrie,
ora 21,00, sau,
dupã caz,
22,00 Ñ 24,00
(art. 52)

Ñ Încheierea votãrii

¥ Pânã
Ñ Înaintarea la biroul
Preºedintele
cel mai târziu
Ñ electoral de circumscripþie
ºi membrii
la data de
Ñ a dosarului conþinând
biroului electoral
4 noiembrie,
Ñ procesele-verbale
al secþiei
ora 21,00 sau,
Ñ ºi contestaþiile privitoare
de votare
dupã caz,
Ñ la operaþiunile electorale,
22,00 Ñ 24,00
Ñ precum ºi buletinele nule
[art. 64 alin. (1)] Ñ ºi cele contestate
[art. 21 alin. (5)
din Legea
nr. 69/1992
pentru alegerea
Preºedintelui
României]
Compression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For
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¥ În termen
de 24 de ore
de la primirea
dosarelor
de la birourile
electorale
ale secþiilor
de votare
Ñ 5 noiembrie,
ora 21,00 sau,
dupã caz,
22,00 Ñ 24,00
[art. 64 alin. (2)]
[art. 21 alin. (6)
din Legea
nr. 69/1992
privind
alegerea
Preºedintelui
României]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Trimiterea a câte un exemplar
Biroul electoral
din procesul-verbal la
de circumscripþie
tribunalul în a cãrui razã
teritorialã se aflã circumscripþia
electoralã

¥ 6 noiembrie
[art. 65 alin. (1)
ºi (2)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Trimiterea la Biroul Electoral
Biroul electoral
Central a procesului-verbal
de circumscripþie
încheiat de biroul electoral
de circumscripþie, pe baza
proceselor-verbale de la
secþiile de votare, în vederea
stabilirii partidelor, formaþiunilor
politice sau coaliþiilor acestora,
care nu au întrunit procentul
minim de voturi valabil exprimate
pe întreaga þarã (distinct pentru
Camera Deputaþilor ºi pentru
Senat)

¥ În termen
de 24 de ore
de la constatare
[art. 25 alin. (1)
lit. c)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Comunicarea la birourile
Biroul
electorale de circumscripþie
Electoral Central
ºi publicarea partidelor,
formaþiunilor politice sau
coaliþiilor acestora, care
nu au întrunit procentul minim
de voturi valabil exprimate
pe întreaga þarã

15
4

¥ Pânã în ziua
Ñ Formularea cererilor
Partidele,
de 5 noiembrie, Ñ de anulare a alegerilor
formaþiunile politice,
orele
Ñ dintr-o circumscripþie electoralã coaliþiile acestora
21,00 Ñ 24,00,
sau candidaþii
dupã caz
independenþi,
[art. 25 alin. (3)
care participã
coroborat cu
la alegeri
art. by
52)] CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation
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¥ Pânã la data
Ñ Soluþionarea cererilor
publicãrii
Ñ de anulare a alegerilor
rezultatului
alegerilor
în Monitorul
Oficial
al României
[art. 25 alin. (3)]
[art. 24 alin. (4)
din Legea
nr. 69/1992
pentru alegerea
Preºedintelui
României]

Biroul
Electoral Central;
Curtea
Constituþionalã,
pentru alegerea
Preºedintelui
României

¥ În termen
Ñ Eliberarea certificatului
de 24 de ore
Ñ doveditor al alegerii
de la încheierea Ñ deputaþilor ºi senatorilor
fiecãrei operaþiuni
de atribuire
a mandatelor
[art. 66 alin. (8)]

Birourile electorale
de circumscripþie

¥ În termen
Ñ
de 48 de ore
Ñ
de la primirea
Ñ
de la Biroul
Ñ
Electoral Central Ñ
a comunicãrii
Ñ
referitoare
Ñ
la desfãºurarea Ñ
pe circumscripþii
electorale
a mandatelor
repartizate,
centralizat, pe þarã
[art. 67 alin. (3)]

Înaintarea la Biroul Electoral
Central a dosarelor întocmite
de birourile electorale
de circumscripþie, cuprinzând
procesul-verbal, întâmpinãrile,
contestaþiile ºi procesele-verbale
primite de la birourile electorale
ale secþiilor de votare

Birourile electorale
de circumscripþie

¥ În termen util
pentru
respectarea
prevederilor
art. 60 alin. (3)
din Constituþie
(art. 69)

Publicarea rezultatului
alegerilor în presã
ºi în Monitorul Oficial
al României

Biroul
Electoral Central

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

¥ În termen util
Ñ Asigurarea birourilor electorale Guvernul
pentru
Ñ cu statisticieni ºi personal
buna funcþionare Ñ tehnic auxiliar
a birourilor
electorale
[art. by
84 alin.
(1)]
Compression
CVISION
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¥ Pe întreaga
duratã
a campaniei
electorale
ºi a alegerilor
[art. 86 alin. (2)]

2

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Asigurarea permanenþei
activitãþii birourilor electorale
ºi a instanþelor judecãtoreºti
în vederea exercitãrii
de cãtre cetãþeni
a drepturilor electorale

3

17
4

Preºedinþii
birourilor electorale
ºi preºedinþii
instanþelor
de judecatã

II. Pentru alegerea Preºedintelui României
¥ Pânã în ziua
Ñ Depunerile de candidaturi
de 3 octombrie, Ñ ºi declararea semnelor
ora 24,00 [art. 9 Ñ electorale
alin. (1) ºi art. 13
alin. (1)]

Se fac
la Biroul Electoral
Central
de cãtre partide,
formaþiuni politice
sau de candidaþii
independenþi

¥ În termen
de 5 zile
de la primirea
comunicãrii
de la Biroul
Electoral Central
[art. 6 lit. a)]

Biroul electoral
de circumscripþie

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Efectuarea publicaþiilor
ºi afiºãrilor privind candidaturile
înregistrate la Biroul Electoral
Central pentru funcþia
de Preºedinte al României

¥ În termen
Ñ Aducerea la cunoºtinþã
de 24 de ore
Ñ publicã, prin presã ºi afiºaj,
de la înregistrare Ñ a propunerilor de candidaþi
[art. 11 alin. (1)]

Biroul
Electoral Central

¥ Pânã în ziua
Ñ Formularea de contestaþii
de 13 octombrie, Ñ împotriva înregistrãrii
ora 24,00
Ñ sau neînregistrãrii candidaturii
[art. 11 alin. (2)]

Candidatul,
partidele,
formaþiunile politice
sau cetãþenii

¥ În termen
de 24 de ore
de la
înregistrarea
contestaþiei
(cel mai târziu
la data de
14 octombrie,
ora 24,00)
[art. 11 alin. (2)]

Biroul
Electoral Central

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Înaintarea contestaþiei
împreunã cu dosarul
candidaturii la Curtea
Constituþionalã

¥ În termen
Ñ Soluþionarea contestaþiei
Curtea
de 48 de ore
Constituþionalã
de la înregistrare
(cel mai târziu
la data de
16 octombrie,
ora 24,00)
[art. by
11 alin.
(3)]
Compression
CVISION
Technologies’ PdfCompressor. For
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1

¥ A doua zi
dupã expirarea
termenului
de soluþionare
a contestaþiilor
(cel mai târziu
în ziua de
17 octombrie,
ora 24,00)
[art. 11 alin. (4)]

2

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Comunicarea la birourile
electorale de circumscripþie
a candidaturilor definitive
înregistrate

¥ Cel târziu
Ñ Imprimarea buletinelor de vot
pânã în ziua
de 23 octombrie
inclusiv
[art. 12 alin. (3)]
¥ În termen
de 48 de ore
de la primirea
ultimului
proces-verbal
al birourilor
electorale
ale secþiilor
de votare
[art. 22 alin. (3)]
¥ În termen
de 24 de ore
de la
înregistrarea
ultimului dosar
primit
de la comisiile
electorale
de circumscripþie
[art. 23 alin. (3)]
¥ Dupã data
de 3 octombrie
[art. 9 alin. (1)
ºi art. 16 alin. (2)]

3

4

Biroul
Electoral Central

Birourile electorale
de circumscripþie,
prin intermediul
prefecþilor

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Trimiterea la Biroul Electoral
Biroul electoral
Central a dosarului conþinând de circumscripþie
procesul-verbal încheiat
de comisia electoralã
de circumscripþie, întâmpinãrile,
contestaþiile ºi procesele-verbale
primite de la birourile electorale
ale secþiilor de votare

Dosarul va fi sigilat
ºi semnat de membrii biroului electoral.
Trimiterea se face
cu pazã militarã

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Înaintarea la Curtea
Biroul
Constituþionalã a procesuluiElectoral Central
verbal încheiat de Biroul
Electoral Central împreunã cu
dosarele primite de la birourile
electorale de circumscripþie

Cu pazã militarã

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Stabilirea orarului pentru
desfãºurarea campaniei
electorale la radio
ºi televiziune ºi repartizarea
timpilor de antenã

Birourile permanente
reunite ale celor
douã Camere

NOTÃ:
Termenele cuprinse în capitolul I din prezentul program calendaristic, privitoare la listele electorale, numerotarea ºi delimitarea secþiilor de votare, modul de formare a birourilor electorale, predarea ºi distribuirea buletinelor de vot ºi a materialelor necesare votãrii, campania electoralã,
operaþiunile de votare, întocmirea proceselor-verbale ºi înaintarea acestora etc. se aplicã în mod
corespunzãtor
ºi la alegerea
Preºedintelui României.
Compression
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind participarea observatorilor interni
la alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din anul 1996
În vederea asigurãrii participãrii observatorilor interni la alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din anul 1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ La alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din anul 1996 pot
participa, ca observatori interni, numai persoanele anume împuternicite de
organizaþiile neguvernamentale care au ca unic scop apãrarea drepturilor
omului, constituite legal pânã la data deschiderii campaniei electorale, dacã
sunt acreditate de Biroul Electoral Central.
Art. 2. Ñ Condiþiile de acreditare, drepturile ºi obligaþiile observatorilor
interni sunt cele prevãzute la art. 51 alin. (5) ºi la art. 93 alin. (2) din
Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, precum ºi la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 iulie 1996.
Nr. 582.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acoperirea cheltuielilor pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerii Camerei Deputaþilor,
a Senatului ºi a Preºedintelui României din anul 1996
În temeiul Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi al Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Cheltuielile pentru organizarea ºi desfãºurarea
(3) Pentru centralizarea ºi prelucrarea rezultatelor alegealegerilor parlamentare ºi prezidenþiale din anul 1996 se rilor parlamentare ºi prezidenþiale, se suplimenteazã bugetul
suportã din bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 83 Comisiei Naþionale pentru Statisticã cu suma de
alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei 150 milioane lei pentru cheltuieli materiale ºi servicii, din
Deputaþilor ºi a Senatului ºi ale art. 28 alin. (2) din Legea Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Art. 3. Ñ (1) Cheltuielile pentru prelucrarea ºi distribuinr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României.
rea
pe suport magnetic a datelor necesare pentru actualiArt. 2. Ñ (1) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare
zarea listelor electorale permanente cu cetãþenii care au
pregãtirii ºi desfãºurãrii alegerilor parlamentare ºi prezidendrept de vot Ñ potrivit art. 9 din Legea nr. 68/1992 Ñ se
þiale din anul 1996 se suplimenteazã bugetul Secretariatului
suportã de cãtre Secretariatul General al Guvernului.
General al Guvernului, din Fondul de rezervã bugetarã la
(2) Cheltuielile pentru tipãrirea listelor electorale permadispoziþia Guvernului, cu suma de 25,0 miliarde lei, din nente actualizate se asigurã de cãtre prefecturi, prin suplicare: 9,0 miliarde lei pentru cheltuieli de personal ºi mentarea alocaþiilor bugetare de cãtre Secretariatul General
16,0 miliarde lei pentru cheltuieli materiale ºi servicii.
al Guvernului, prin încredinþare directã.
(2) Secretariatul General al Guvernului va defalca, pe
(3) Cheltuielile pentru realizarea copiilor de pe listele
prefecturi, sumele cu care se majoreazã alocaþiile bugetare electorale actualizate Ñ care vor cuprinde numele alegãtoale acestora pentru cheltuielile aferente alegerilor parlamen- rilor din fiecare secþie de votare Ñ se asigurã de cãtre
prefecturi, prin suplimentarea
alocaþiilor Purposes
bugetare de cãtre
tare ºi prezidenþiale
anul 1996. Technologies’ PdfCompressor.
Compression
bydinCVISION
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Secretariatul General al Guver nului, prin încredinþare
directã.
Art. 4. Ñ (1) Pentru asigurarea tipãririi buletinelor de vot
necesare desfãºurãrii alegerilor, Administraþia Naþionalã a
Rezervelor Materiale va achiziþiona cantitatea corespunzãtoare de hârtie.
(2) Secretariatul General al Guvernului ºi Administraþia
Naþionalã a Rezervelor Materiale vor repartiza, prin prefecturi, cantitãþile necesare de hârtie pe judeþe ºi municipiul
Bucureºti.
(3) Prefecturile vor asigura imprimarea buletinelor de
vot, prin încredinþare directã, în vederea garantãrii securitãþii acestor documente.
(4) Secretariatul General al Guvernului va deconta contravaloarea hârtiei cãtre Administraþia Naþionalã a
Rezervelor Materiale.
Art. 5. Ñ (1) Cheltuielile necesare transportului buletinelor de vot, al listelor electorale, al proceselor-verbale ºi al
altor documente prevãzute de lege se asigurã de cãtre
prefecturi, prin suplimentarea alocaþiilor bugetare de cãtre
Secretariatul General al Guvernului.
(2) Consumul de carburanþi pentru transporturile care se
efectueazã de cãtre instituþiile publice în legãturã cu alegerile parlamentare ºi prezidenþiale se excepteazã de la normativele prevãzute de reglementãrile în vigoare.
Art. 6. Ñ Cheltuielile pentru confecþionarea ºtampilelor
necesare desfãºurãrii alegerilor se asigurã de cãtre
Secretariatul General al Guvernului, prin încredinþare
directã.
Art. 7. Ñ (1) Sediul ºi dotarea Biroului Electoral Central
se asigurã de cãtre Guvern, ale birourile electorale de circumscripþie, de cãtre prefecþi, iar ale secþiilor de votare, de
cãtre primari împreunã cu prefecþii, potrivit prevederilor
art. 83 alin. (2) din Legea nr. 68/1992.
(2) Pentru asigurarea condiþiilor necesare desfãºurãrii
alegerilor parlamentare ºi prezidenþiale, se vor utiliza, în
principal, bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare.
Art. 8. Ñ (1) Membrii birourilor electorale, precum ºi
specialiºtii statisticieni ºi personalul tehnic auxiliar beneficiazã de drepturile salariale cuvenite, potrivit legii, de la
unitãþile la care sunt angajaþi, pe perioada exercitãrii acestor atribuþii.
(2) Membrii birourilor electorale beneficiazã de o indemnizaþie zilnicã brutã de 15.000 lei pentru fiecare zi de activitate prestatã în perioada alegerilor, începând cu data
constituirii birourilor electorale, pe baza listelor de prezenþã
avizate de preºedinþii birourilor electorale respective; de
aceeaºi indemnizaþie beneficiazã specialiºtii ºi statisticienii
care elaboreazã programele de prelucrare a datelor ºi cen-

tralizeazã rezultatele pentru birourile electorale ºi Biroul
Electoral Central.
(3) Membrii Biroului Electoral Central beneficiazã de o
indemnizaþie zilnicã brutã de 25.000 lei.
(4) Prin zi de activitate prestatã se înþelege munca desfãºuratã pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de
numãrul orelor prestate, dar nu mai puþin de 4 ore.
(5) Pe lângã drepturile prevãzute la alin. (1) ºi (2),
membrii birourilor electorale care domiciliazã în alte localitãþi beneficiazã, pe perioada delegãrii de la unitãþile la care
sunt angajaþi, de indemnizaþia de delegare, precum ºi de
decontarea cheltuielilor de transport ºi de cazare, potrivit
reglementãrilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi
pentru personalul din instituþiile publice.
(6) Membrii birourilor electorale, care nu au calitatea de
salariaþi, beneficiazã de prevederile alin. (2), iar cei care
domiciliazã în alte localitãþi beneficiazã ºi de prevederile
alin. (5).
Art. 9. Ñ Plata drepturilor prevãzute la art. 8 alin. (2),
(3) ºi (6) din prezenta hotãrâre se asigurã de cãtre
Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, pentru
membrii Biroului Electoral Central ºi de cãtre prefecturi,
pentru membrii celorlalte birouri electorale.
Art. 10. Ñ Specialiºtii, statisticienii ºi personalul tehnic
auxiliar, care nu beneficiazã de indemnizaþiile prevãzute la
art. 8 alin. (2), dar participã la realizarea acþiunilor legate
de organizarea ºi desfãºurarea alegerilor parlamentare ºi
prezidenþiale, au dreptul, pe lângã salariu, ºi la plata orelor
suplimentare, potrivit legii, iar cheltuielile aferente se
suportã din bugetele unitãþilor la care sunt angajaþi.
Art. 11. Ñ Membrilor birourilor electorale, specialiºtilor,
statisticienilor ºi personalului tehnic auxiliar, care participã
la realizarea acþiunilor legate de alegerile parlamentare ºi
prezidenþiale, li se vor acorda, în ziua votãrii, bãuturi rãcoritoare, cafea ºi gustãri, în limita sumei de pânã la
10.000 lei de persoanã.
Art. 12. Ñ Sumele puse la dispoziþia Secretariatului
General al Guver nului ºi Comisiei Naþionale pentru
Statisticã, potrivit art. 2 din prezenta hotãrâre, rãmase neutilizate, se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, pânã la data de
25 decembrie 1996.
Art. 13. Ñ La încheierea operaþiunilor privind alegerile
parlamentare ºi prezidenþiale, primarii municipiilor, oraºelor
ºi comunelor vor asigura recuperarea, depozitarea ºi conservarea cabinelor ºi urnelor de vot, a panourilor,
drapelelor ºi altor asemenea bunuri, în vederea reutilizãrii
acestora.
Art. 14. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri în
structura bugetului de stat pe anul 1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretarul general al Guvernului,
Viorel Hrebenciuc
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 iulie 1996.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea modelului listei electorale speciale
pentru alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din anul 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Listele electorale speciale prevãzute în art. 11 din
Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului se
vor întocmi potrivit modelului prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 iulie 1996.
Nr. 584.
ANEXÃ
Modelul listei electorale speciale

ROMÂNIA
JUDEÞUL**) ..........................................................
Municipiul ..............................................................
Oraºul ....................................................................
Comuna .................................................................
Satul ......................................................................

Circumscripþia electoralã nr. .........................
Secþia de votare*) .........................................

LISTA ELECTORALÃ SPECIALÃ
Nr.
crt.

Numele
ºi prenumele

Domiciliul

Data
naºterii

Numãrul ºi seria
actului de identitate

Semnãtura

Preºedintele
biroului electoral al secþiei de votare,
*) În cazul secþiilor de votare organizate în strãinãtate, se va scrie: ”organizatã în localitatea .........................Ò, dupã
care se trece denumirea þãrii, iar în cazul secþiilor de votare organizate pe nave, se scrie: ”organizatã pe nava
....................................Ò.
**) În cazul municipiului Bucureºti, se va scrie: ”Municipiul BucureºtiÒ.
În cazul secþiilor de votare organizate pe lângã misiunile diplomatice ºi oficiile consulare, se va scrie: ”Municipiul
BucureºtiÒ, iar în cazul navelor, se va scrie denumirea judeþului în care este înregistratã nava.
Ñ Format
A4 Ñ
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea modelelor proceselor-verbale ºi a altor formulare necesare constatãrii
rezultatelor pentru alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din anul 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã modelele de procese-verbale ºi
comunicãri privind constatarea rezultatelor votãrii, centralizarea voturilor ºi atribuirea mandatelor pentru Camera
Deputaþilor, dupã cum urmeazã:
a) Proces-verbal privind constatarea rezultatului votãrii
pentru Camera Deputaþilor, încheiat de biroul electoral al
secþiei de votare, potrivit anexei nr. 1A;
b) Proces-verbal privind centralizarea voturilor pentru
Camera Deputaþilor, încheiat de biroul electoral al circumscripþiei electorale, potrivit anexei nr. 1B;
c) Comunicare privind partidele ºi alianþele care au
întrunit pragul electoral pentru Camera Deputaþilor,
încheiatã de Biroul Electoral Central, potrivit anexei nr. 1C;
d) Comunicare privind voturile obþinute ºi mandatele atribuite, voturile neutilizate sau inferioare coeficientului electoral ºi mandatele neatribuite pentru Camera Deputaþilor,
întocmitã de biroul electoral al circumscripþiei electorale,
potrivit anexei nr. 1D;
e) Comunicare privind desfãºurarea pe partide ºi alianþe
a mandatelor rezultate din repartizarea la nivel de þarã
pentru Camera Deputaþilor, întocmitã de Biroul Electoral
Central, potrivit anexei nr. 1E;
f) Proces-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru
Camera Deputaþilor, întocmit de biroul electoral al circumscripþiei electorale, potrivit anexei nr. 1F.
Art. 2. Ñ Se aprobã modelele de procese-verbale ºi
comunicãri privind constatarea rezultatelor votãrii, centralizarea voturilor ºi atribuirea mandatelor pentru Senat, astfel:

a) Proces-verbal privind constatarea rezultatului votãrii
pentru Senat, încheiat de biroul electoral al secþiei de
votare, potrivit anexei nr. 2A;
b) Proces-verbal privind centralizarea voturilor pentru
Senat, întocmit de biroul electoral al circumscripþiei electorale, potrivit anexei nr. 2B;
c) Comunicare privind partidele ºi alianþele care au
întrunit pragul electoral pentru Senat, întocmitã de Biroul
Electoral Central, potrivit anexei nr. 2C;
d) Comunicare privind voturile obþinute ºi mandatele atribuite, voturile neutilizate sau inferioare coeficientului electoral ºi mandatele neatribuite pentru Senat, întocmitã de
biroul electoral al circumscripþiei electorale, potrivit anexei
nr. 2D;
e) Comunicare privind desfãºurarea pe partide ºi alianþe
a mandatelor rezultate din repartizarea la nivel de þarã
pentru Senat, întocmitã de Biroul Electoral Central, potrivit
anexei nr. 2E;
f) Proces-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru
Senat, întocmit de biroul electoral al circumscripþiei electorale, potrivit anexei nr. 2F.
Art. 3. Ñ Se aprobã modelul procesului-verbal privind
constatarea rezultatului votãrii, precum ºi al procesului-verbal privind centralizarea voturilor pentru alegerea
Preºedintelui României, potrivit anexelor nr. 3A ºi 3B.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1A Ñ 1F, 2A Ñ 2F, 3A ºi 3B
fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Preºedintele Comisiei Naþionale
pentru Statisticã,
Alexandru Radocea

Bucureºti, 17 iulie 1996.
Nr. 585.
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ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI:
ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie
1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor
atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
pentru a fi informaþi cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de
afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate prevãzute de lege, Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1,
sectorul 2, invitã societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum
ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,00Ñ15,00, iar vinerea,
între orele 8,00Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1996, preþurile practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale
sau la filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES Ñ
S.R.L. (telefon 643.93.90) ºi GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon 628.33.73), sunt urmãtoarele:

Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului anual
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

121.000

30.250

33.275

36.600

40.260

75.000

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

221.000

55.250

55.250

55.250

55.250

415.000

103.750

103.750

103.750

103.750

76.800

19.200

19.200

19.200

19.200

400.000
48.000
108.000

100.000
12.000
27.000

100.000
13.200
29.700

100.000
14.520
32.670

100.000
15.970
35.900

21.000
8.000
27.000

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, în limba
românã, numere bis, de dimensiunea
unei cãrþi (de peste 48 pagini/exemplar),
care nu se includ în abonamentul de la
nr. crt. 1
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a
5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a
6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
9. Repertoriul actelor publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

Foarte important!
Abonamentul anual vã conferã informaþii complete ºi prompte cu privire la legislaþie ºi o
economie importantã în bugetul dumneavoastrã.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã vã adresaþi la telefon 614.24.29 sau
fax 312.47.03.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 171/1996
conþine 48 de pagini.
Preþul 1.152 lei
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