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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea achiziþionãrii dintr-o singurã sursã a unor materiale necesare pentru organizarea
ºi desfãºurarea alegerii Camerei Deputaþilor, a Senatului, precum ºi a Preºedintelui României
din anul 2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 16 lit. j) din Ordonanþa Guvernului nr. 12/1993
privind achiziþiile publice, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã achiziþionarea dintr-o singurã
sursã de cãtre Ministerul Funcþiei Publice a unui numãr de
115.000 ºtampile cu menþiunea ”VotatÒ, necesare pentru
buna desfãºurare a alegerii Camerei Deputaþilor, a
Senatului, precum ºi a Preºedintelui României din anul
2000.
(2) Achiziþionarea ºtampilelor prevãzute la alin. (1) se va
face de la Regia Autonomã ”Monetãria StatuluiÒ.
Art. 2. Ñ (1) Se aprobã achiziþionarea dintr-o singurã
sursã de cãtre Ministerul Funcþiei Publice a unui numãr de
25.000 de exemplare ale broºurii ”Alegeri parlamentare ºi
prezidenþiale 2000Ò, cuprinzând actele normative care regle-

menteazã organizarea ºi desfãºurarea alegerii Camerei
Deputaþilor, a Senatului, precum ºi a Preºedintelui
României ºi actele normative emise de Guvern pentru
organizarea alegerilor parlamentare ºi prezidenþiale din anul
2000.
(2) Se aprobã achiziþionarea dintr-o singurã sursã de
cãtre Ministerul Funcþiei Publice a unui numãr de 1.500 de
exemplare ale broºurii ”Alegeri parlamentare ºi prezidenþiale
2000Ò, în ediþie bilingvã, francezã ºi englezã, cuprinzând
actele normative care reglementeazã organizarea ºi
desfãºurarea alegerii Camerei Deputaþilor, a Senatului, precum ºi a Preºedintelui României din anul 2000.
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(3) Achiziþionarea broºurilor menþionate la alin. (1) ºi (2)
se va face de la Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ.
Art. 3. Ñ Fondurile necesare pentru achiziþionarea
materialelor prevãzute la art. 1 ºi 2 se suportã din bugetul
Ministerului Funcþiei Publice pe anul 2000, suplimentat din

Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, conform art. 2 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 778/2000
privind cheltuielile pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerii Camerei Deputaþilor, a Senatului ºi a Preºedintelui
României din anul 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 5 octombrie 2000.
Nr. 906.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea datei alegerilor pentru Camera Deputaþilor, Senat ºi Preºedintele României
din anul 2000, precum ºi a numãrului de ordine al scrutinului din cartea de alegãtor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 6 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 4 din Legea nr. 69/1992 pentru
alegerea Preºedintelui României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se stabileºte ziua de duminicã, 26 noiembrie
2000, pentru alegerea Camerei Deputaþilor, a Senatului ºi a
Preºedintelui României.

Art. 2. Ñ Scrutinul pentru alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din data de 26 noiembrie 2000 are numãrul de
ordine 1 în cartea de alegãtor. ªtampila cu menþiunea ”VotatÒ
se va aplica în patrulaterul ”Scrutin 1Ò din cartea de alegãtor.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 10 octombrie 2000.
Nr. 910.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acþiunilor prevãzute
în Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi în Legea nr. 69/1992
pentru alegerea Preºedintelui României
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul calendaristic pentru realizarea acþiunilor referitoare la organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor pentru Camera Deputaþilor,

Senat ºi Preºedintele României din 26 noiembrie
2000, potrivit anexei care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
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Art. 2. Ñ Pe baza programului calendaristic prevãzut la
art. 1 prefecþii vor întocmi ºi vor aproba prin ordin programe

calendaristice proprii privind organizarea ºi desfãºurarea alegerilor pentru Camera Deputaþilor, Senat ºi Preºedintele României.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 10 octombrie 2000.
Nr. 911.
ANEXÃ

PROGRAMUL CALENDARISTIC
pentru realizarea acþiunilor prevãzute în Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor
ºi a Senatului ºi în Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României
Termenul de realizare
potrivit legii
(articolul)

Acþiunea

Cine realizeazã
acþiunea

Modalitatea
de realizare

1

2

3

4

I. Pentru Camera Deputaþilor ºi Senat,
conform prevederilor Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului
ºi ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României
¥ Cel mai târziu
la data de
12 octombrie
(art. 6)

Ñ Aducerea la cunoºtinþã publicã
Ñ a datei alegerilor

Guvernul Ñ
Ministerul Funcþiei
Publice

¥ 12 octombrie
[art. 44 alin. (1)]

Ñ Începerea campaniei electorale

¥ Cel mai târziu
în ziua de
14 octombrie,
ora 24,00
[art. 46 alin. (3)]

Ñ Solicitarea timpilor de antenã

Partidele
ºi formaþiunile
politice
care participã
la alegeri

¥ Cu 48 de ore
înainte, dar
nu mai târziu
de 15 octombrie
[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 de ore
înainte, dar
nu mai târziu
de 15 octombrie
[art. 26 alin. (2)]

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
Bucureºti, care vor face
parte din birourile electorale
de circumscripþie

Preºedintele
tribunalului
judeþean,
respectiv
al Tribunalului
Bucureºti

¥ Pânã în ziua
de 15 octombrie
inclusiv
[art. 22 alin. (1)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Efectuarea ultimelor modificãri
privind delimitarea secþiilor
de votare ºi comunicarea
acestora prefectului

Primarii

Prin dispoziþie
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1

2

3

4

¥ Pânã în ziua
de 17 octombrie
inclusiv
[art. 24 alin. (2)]

Ñ Desemnarea judecãtorilor
Ñ Curþii Supreme de Justiþie
Ñ în Biroul Electoral Central

Preºedintele
Curþii Supreme
de Justiþie

¥ Pânã în ziua
desemnãrii
judecãtorilor
în Biroul Electoral
Central,
dar nu mai târziu
de 17 octombrie
[art. 83 alin. (2)]

Ñ Asigurarea sediului ºi
Ñ dotarea Biroului Electoral
Ñ Central
Ñ

Guvernul Ñ
Ministerul Funcþiei
Publice

¥ Pânã în ziua
de 17 octombrie
inclusiv
[art. 22 alin. (2)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Prefecþii

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

Ñ Alegerea preºedintelui
Ñ Biroului Electoral Central

Judecãtorii
desemnaþi
în Biroul Electoral
Central

Prin vot secret

¥ Pânã în ziua
de 17 octombrie
inclusiv
[art. 26 alin. (2)]

Ñ Desemnarea judecãtorilor
Ñ în birourile electorale
Ñ de circumscripþie
Ñ

Preºedintele
tribunalului judeþean,
respectiv al
Tribunalului
Bucureºti

Prin tragere la sorþi
dintre judecãtorii în
exerciþiu ai
tribunalului
judeþean, respectiv
ai Tribunalului
Bucureºti

¥ Pânã în ziua
desemnãrii
judecãtorilor
în birourile
electorale de
circumscripþie,
dar nu mai târziu
de 17 octombrie
[art. 83 alin. (2)]

Ñ Asigurarea sediului ºi dotarea
Ñ birourilor electorale de
Ñ circumscripþie
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Prefecþii
Preºedinþii consiliilor
judeþene, respectiv
primarul general al
municipiului
Bucureºti

¥ În termen
de 24 de ore
de la desemnarea
judecãtorilor
[art. 26 alin. (2)]

Ñ Alegerea preºedintelui
Ñ biroului electoral
Ñ de circumscripþie
Ñ

Judecãtorii
desemnaþi
în biroul electoral
de circumscripþie

Comunicarea cãtre
formaþiunile judeþene de
evidenþa informatizatã
a persoanei a ultimelor
modificãri privind delimitarea
secþiilor de votare ºi
numerotarea acestora

¥ În termen
Ñ Depunerea la Biroul Electoral
de 48 de ore
Ñ Central a protocolului de
de la desemnarea Ñ constituire a alianþei electorale
judecãtorilor
[art. 51 alin. (2)]

Partidele, alianþele
politice

¥ În termen
de 24 de ore
de la depunerea
protocolului de
constituire a
alianþei electorale
[art. 51 alin. (3)]

Biroul Electoral
Central

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Pronunþarea asupra
admiterii sau respingerii
protocolului de constituire
a alianþei electorale

Prin tragere la sorþi

Prin vot secret

Prin hotãrâre
pronunþatã în
ºedinþã publicã
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1

2

3

4

¥ În termen
de 24 de ore
de la pronunþarea
hotãrârii de
admitere a
protocolului de
constituire a
alianþei electorale
[art. 51 alin. (4)]

Ñ Contestarea admiterii
Ñ protocolului de constituire
Ñ a alianþei electorale
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Orice persoanã
fizicã sau juridicã
interesatã

Se depune la
Curtea Supremã
de Justiþie.

¥ În termen
de 24 de ore
de la pronunþarea
hotãrârii de
respingere
a protocolului
de constituire
a alianþei
electorale
[art. 51 alin. (5)]

Ñ Contestarea respingerii
Ñ protocolului de constituire
Ñ a alianþei electorale
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Alianþa electoralã

Se depune la
Curtea Supremã
de Justiþie.

¥ În termen
Ñ Soluþionarea contestaþiilor
de 24 de ore
de la depunerea
contestaþiei la
hotãrârea de
admitere sau de
respingere a
protocolului de
constituire a
alianþei electorale
[art. 51 alin. (6)]

Curtea Supremã
de Justiþie

Prin hotãrâre
irevocabilã

¥ În termen
de 3 zile de la
constituirea
Biroului Electoral
Central
[art. 39 alin. (1)]

Ñ Comunicarea la Biroul
Ñ Electoral Central a semnelor
Ñ electorale
Ñ
Ñ

Partidele,
formaþiunile politice
ori alianþele politice;
candidaþii
independenþi

¥ În termen
de 24 de ore
de la expirarea
termenului de
depunere a
semnelor
electorale
[art. 39 alin. (3)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Tragerea la sorþi a atribuirii
semnelor electorale în cazurile
în care mai multe partide,
formaþiuni politice ori alianþe
politice sau candidaþi
independenþi solicitã acelaºi
semn ºi nu se poate stabili
prioritatea depunerii acestuia

Preºedintele
Biroului Electoral
Central

Prin tragere la sorþi

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

Ñ Aducerea la cunoºtinþã publicã
Ñ a semnelor electorale
Ñ
Ñ

Biroul
Electoral Central

Prin publicarea în
Monitorul Oficial
al României

¥ În termen
de 48 de ore
de la constituire,
dar nu mai târziu
de 19 octombrie,
ora 24,00
[art. 32 alin. (1)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Partidele, formaþiunile
politice ºi alianþele
politice care participã
la alegeri; candidaþii
independenþi

Formularea de contestaþii
împotriva modului de formare
ºi componenþei Biroului
Electoral Central sau a biroului
electoral de circumscripþie
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1

2

3

4

¥ În termen
Ñ Soluþionarea contestaþiilor
de 2 zile
de la înregistrarea
contestaþiei,
dar nu mai târziu
de 21 octombrie
[art. 32 alin. (2)]

Biroul Electoral
Hotãrâre definitivã
Central sau Curtea
Supremã de Justiþie,
dupã caz

¥ Pânã la data
de 17 octombrie
inclusiv
[art. 46 alin. (4)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Stabilirea orarului pentru
campania electoralã ºi
repartizarea timpilor de
antenã

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

¥ Pânã la data
de 17 octombrie
inclusiv
[art. 47 alin. (1)
ºi (9)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Stabilirea locurilor speciale
pentru afiºaj electoral
Poliþia va asigura integritatea
panourilor ºi afiºelor electorale.

Primarii

¥ În termen
de 3 zile
de la înregistrare
[art. 48 alin. (4),
respectiv 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, unei formaþiuni
politice, alianþe politice ori unui
candidat independent de a-ºi
desfãºura campania electoralã;
soluþionarea contestaþiilor
împotriva soluþiilor date cu
ocazia rezolvãrii plângerilor

Birourile electorale
de circumscripþie
în ceea ce priveºte
plângerile; Biroul
Electoral Central
în ceea ce priveºte
contestaþiile; Curtea
Constituþionalã în
ceea ce priveºte
alegerea
Preºedintelui
României

¥ Pânã în ziua
de 22 octombrie
inclusiv
[art. 22 alin. (2)
ºi (3)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Aducerea la cunoºtinþã
publicã a delimitãrii ºi
numerotãrii secþiilor de votare
ºi a locului unde se desfãºoarã
votarea

Prefecþii

¥ Pânã în ziua
de 27 octombrie
inclusiv
(art. 9)

Ñ Actualizarea listelor electorale
Ñ permanente ºi comunicarea
Ñ lor primãriei ºi judecãtoriei

Ministerul de Interne

¥ În termen
de 3 zile
de la înregistrare
[art. 12 alin. (1)
ºi (3)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Soluþionarea întâmpinãrilor
împotriva omisiunilor,
înscrierilor greºite sau
oricãror erori cuprinse
în listele electorale

ªefii formaþiunilor
judeþene de evidenþã
informatizatã
a persoanei
ªeful misiunii
diplomatice sau
înlocuitorul sãu

¥ În termen
de 24 de ore
de la comunicare
[art. 12 alin. (2)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Formularea de contestaþii
Persoanele interesate
împotriva soluþiei prin care s-au
rezolvat întâmpinãrile împotriva
omisiunilor, înscrierilor greºite
ºi oricãror erori din listele
electorale

¥ În termen
de 3 zile
de la înregistrare
[art. 12 alin. (2)
ºi (3)]

Ñ Soluþionarea contestaþiilor
Ñ împotriva dispoziþiilor date cu
Ñ ocazia rezolvãrii întâmpinãrilor
Ñ

Prin dispoziþie

Organele de poliþie

Judecãtoriile

Prin hotãrâri
care se publicã în
presã ºi se
afiºeazã la sediul
biroului electoral
Soluþia datã asupra
contestaþiei este
definitivã.

Prin hotãrâre
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1

¥ În termen
de 24 de ore
de la pronunþare
[art. 12 alin. (2)]

2

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Comunicarea hotãrârii
judecãtoreºti prin care s-au
soluþionat contestaþiile la
dispoziþiile date cu ocazia
rezolvãrii întâmpinãrilor

3

4

Judecãtoriile

¥ Pânã în ziua
Ñ Depunerile de candidaturi
de 26 octombrie,
ora 24,00
[art. 33 alin. (1)
ºi (2)]

Partidele
ºi formaþiunile
politice care
participã la alegeri;
candidaþii
independenþi

Propunerile se fac
în scris în
4 exemplare
semnate de
conducerile
partidelor sau
formaþiunilor politice.
În cazul candidaþilor
independenþi
propunerile se fac
pe baza listei de
susþinãtori.

¥ În termen
Ñ Afiºarea candidaturilor
de 24 de ore
Ñ înregistrate
de la înregistrare
(cel mai târziu
în ziua de
27 octombrie,
ora 24,00)
[art. 36 alin. (2)]

Biroul electoral
de circumscripþie

Afiºarea se face la
sediul biroului.

¥ Dupã data
de 26 octombrie
[art. 46 alin. (5),
coroborat
cu art. 33
alin. (1)]
¥ Cel mai târziu
în ziua
de 28 octombrie,
ora 24,00
[art. 24 alin. (4)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Comisia
parlamentarã
specialã

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 alianþelor acestora, care vor
face parte din Biroul Electoral
Central

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

¥ Cel mai târziu
în ziua
de 28 octombrie,
ora 24,00
[art. 26 alin. (3)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Comunicarea, în scris,
la birourile electorale de
circumscripþie a numãrului
candidaturilor de pe listele
de candidaþi depuse în
circumscripþia electoralã
respectivã, precum ºi a
prenumelui ºi numelui
reprezentanþilor partidelor,
formaþiunilor politice ºi alianþelor
acestora, care vor face parte
din birourile electorale
de circumscripþie

Partidele,
Adresã semnatã ºi
formaþiunile politice ºtampilatã
ºi alianþele acestora,
care au depus
candidaturi
în circumscripþia
electoralã
respectivã

¥ În ziua
de 29 octombrie
[art. 24 alin. (8)]

Ñ Completarea Biroului Electoral
Ñ Central cu reprezentanþii
Ñ partidelor, formaþiunilor
politice ºi ai alianþelor acestora

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

Operaþiunile se
consemneazã
în proces-verbal,
care constituie
actul de atestare
a calitãþii
de membru
al Biroului
Electoral Central
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1

¥ În ziua
de 29 octombrie
[art. 26 alin. (5),
coroborat
cu art. 24 alin. (6)
ºi (8)]

2

3

4

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Preºedintele
Operaþiunile se
biroului electoral
consemneazã în
de circumscripþie,
proces-verbal, care
în prezenþa
constituie actul de
persoanelor
atestare a calitãþii
delegate de partidele, de membru al
formaþiunile politice biroului electoral de
ºi alianþele acestora, circumscripþie
care au comunicat
reprezentanþi

¥ În termen
Ñ
de 48 de ore
Ñ
de la completare, Ñ
dar nu mai târziu Ñ
de 31 octombrie, Ñ
ora 24,00
Ñ
[art. 32 alin. (1), Ñ
coroborat
cu art. 24 alin. (8)
ºi art. 26 alin. (5)]

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

Partidele,
formaþiunile politice
ºi alianþele acestora,
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.

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

Biroul
Hotãrârea este
Electoral Central
definitivã.
sau Curtea
Supremã de Justiþie,
dupã caz

¥ În ziua
Ñ Desemnarea magistraþilor
de 5 noiembrie
Ñ la oficiile electorale ale
[art. 271 alin. (2)] Ñ sectoarelor municipiului
Bucureºti

Preºedintele
Tribunalului
Bucureºti

¥ În termen
de 48 de ore
de la desemnare,
dar nu mai târziu
de 7 noiembrie
[art. 32 alin. (1)]

Partidele,
formaþiunile politice
ºi alianþele
acestora, care
participã la alegeri;
candidaþii
independenþi

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Formularea de contestaþii
împotriva modului de
desemnare a preºedinþilor
oficiilor electorale ºi a
locþiitorilor acestora

¥ În termen
Ñ Soluþionarea contestaþiilor
de 2 zile
de la înregistrare
[art. 32 alin. (2)]
¥ Pânã
cel mai târziu
în ziua
de 5 noiembrie
[art. 28
alin. (2)Ñ(4)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

¥ Pânã în ziua
de 5 noiembrie,
ora 24,00
[art. 36 alin. (1)]

Ñ Formularea de contestaþii
Ñ împotriva înregistrãrii sau
Ñ respingerii candidaturilor

Biroul electoral
de circumscripþie
a municipiului
Bucureºti

Prin tragere la sorþi

Hotãrârea este
definitivã.

Întocmirea ºi comunicarea
Prefecþii
cãtre preºedintele tribunalului
judeþean, respectiv al
Tribunalului Bucureºti, a listei
cuprinzând magistraþii sau alþi
juriºti dintre care vor fi desemnaþi
prin tragere la sorþi preºedintele
biroului electoral al secþiei
de votare ºi locþiitorul acestuia
Prefectul va întocmi lista
cuprinzând persoanele
cu reputaþie neºtirbitã,
în situaþia în care magistraþii
sau alþi juriºti sunt insuficienþi.
Cetãþenii, partidele, Contestaþia se face
formaþiunile politice, la tribunalul în a
alianþele politice
cãrui razã teritorialã
se aflã
circumscripþia
electoralã.
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2

3

4

¥ În cel mult
2 zile de la
primirea
contestaþiei
(cel mai târziu
la data de
7 noiembrie,
ora 24,00)
[art. 36 alin. (3)]

Ñ Soluþionarea contestaþiilor
Ñ împotriva înregistrãrii sau
Ñ respingerii candidaturilor

Tribunalul
în a cãrui razã
teritorialã se aflã
circumscripþia
electoralã

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

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Partea nemulþumitã Recursul se face la
de soluþie
instanþa ierarhic
superioarã.

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

Prin hotãrâre
care nu se comunicã

¥ În termen
Ñ Soluþionarea recursurilor
de 2 zile
de la înregistrare
(cel mai târziu
la data de
10 noiembrie,
ora 24,00)
[art. 36 alin. (4)]
¥ În termen
Ñ
de 24 de ore
Ñ
de la desemnarea Ñ
preºedinþilor
Ñ
oficiilor electorale Ñ
ale sectoarelor
Ñ
municipiului
Ñ
Bucureºti
[art. 271 alin. (2)
ºi art. 28 alin. (8)]

Comunicarea în scris
cãtre preºedinþii oficiilor
electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureºti a
numãrului de candidaþi propuºi
de fiecare partid, formaþiune
politicã sau alianþã a acestora

Preºedintele
biroului electoral
de circumscripþie

¥ În termen
Ñ
de 24 de ore de Ñ
la desemnarea
Ñ
preºedinþilor
Ñ
oficiilor electorale Ñ
ale sectoarelor
Ñ
municipiului
Ñ
Bucureºti
[art. 271 alin. (2)
ºi art. 28 alin. (8)]

Comunicarea cãtre preºedinþii
oficiilor electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureºti
a reprezentanþilor partidelor,
formaþiunilor politice sau
alianþelor acestora, care vor
face parte din aceste oficii

Partidele,
formaþiunile politice
ºi alianþele acestora

¥ În termen
Ñ
de 24 de ore
Ñ
de la comunicarea Ñ
numãrului de
Ñ
candidaþi ºi a
Ñ
reprezentanþilor
Ñ
partidelor,
Ñ
formaþiunilor
Ñ
politice ºi
Ñ
alianþelor
acestora
[art. 271 alin. (2)
ºi art. 28
alin. (6)Ð(11)]

Constituirea (completarea)
oficiilor electorale ale
sectoarelor municipiului
Bucureºti prin desemnarea
membrilor acestora
(reprezentanþii partidelor,
formaþiunilor politice ºi
alianþelor acestora)

Preºedintele
oficiului electoral
al sectorului
municipiului
Bucureºti

Se încheie un
proces-verbal care
constituie actul de
atestare a calitãþii
de membru al
oficiului electoral.
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¥ În termen
de 48 de ore
de la expirarea
termenului
de completare
a oficiilor
electorale
[art. 32 alin. (1)]

2

Ñ Formularea de contestaþii
Ñ împotriva modului de completare
Ñ a oficiilor electorale
Ñ
Ñ
Ñ

3

4

Partidele,
formaþiunile politice
ºi alianþele politice
care participã
la alegeri; candidaþii
independenþi

¥ În termen
Ñ
de 2 zile
Ñ
de la înregistrarea Ñ
contestaþiilor
Ñ
[art. 32 alin. (2)]

Soluþionarea contestaþiilor
formulate la modul de
completare a oficiilor
electorale

Biroul electoral
de circumscripþie

¥ În ziua
de 10 noiembrie
[art. 28 alin. (2)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Desemnarea preºedinþilor
birourilor electorale ale secþiilor
de votare ºi a locþiitorilor
acestora

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

¥ În termen
de 24 de ore
de la desemnarea
preºedintelui
biroului electoral
al secþiei de
votare, dar
nu mai târziu
de 11 noiembrie,
ora 24,00
[art. 28 alin. (8)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Comunicarea cãtre preºedinþii
birourilor electorale ale secþiilor
de votare a numãrului de
candidaþi propuºi de fiecare
partid, formaþiune politicã
ºi alianþã a acestora

Preºedintele
biroului electoral
de circumscripþie

¥ În termen
de 24 de ore
de la desemnarea
preºedintelui
biroului electoral
al secþiei
de votare, dar
nu mai târziu de
11 noiembrie,
ora 24,00
[art. 28 alin. (8)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Comunicarea cãtre preºedinþii
birourilor electorale ale secþiilor
de votare a reprezentanþilor
partidelor, formaþiunilor politice
sau alianþelor acestora, care
vor face parte din aceste
birouri

Partidele,
formaþiunile politice
ºi alianþele
acestora

¥ 11 noiembrie,
ora 24,00
[art. 36 alin. (7)]

Ñ Rãmânerea definitivã
Ñ a candidaturilor.
Ñ Afiºarea candidaturilor
definitive. Se trece la
tipãrirea buletinelor de vot.

¥ În termen
Ñ
de 24 de ore
Ñ
de la comunicarea Ñ
numãrului de
Ñ
candidaþi ºi a
Ñ
reprezentanþilor
Ñ
partidelor,
Ñ
formaþiunilor politice Ñ
ºi ai alianþelor
Ñ
acestora Ñ
12 noiembrie
[art. 28 alin. (6) Ð (11)]

Constituirea (completarea)
birourilor electorale ale secþiilor
de votare prin desemnarea
membrilor acestora
(reprezentanþi ai partidelor,
formaþiunilor politice
ºi alianþelor acestora)

Biroul electoral
de circumscripþie

Prin hotãrâre
definitivã

Se încheie procesverbal.

Preºedintele
Se încheie procesbiroului electoral
verbal care
al secþiei de votare constituie actul de
atestare a calitãþii
de membru al
biroului.
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1

¥ În termen
de 48 de ore
de la desemnare,
dar nu mai târziu
de 12 noiembrie,
ora 24,00
[art. 32
alin. (1)
ºi art. 28
alin. (2)]

2

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Formularea de contestaþii
împotriva modului de desemnare
a preºedinþilor birourilor electorale
ale secþiilor de votare ºi a
locþiitorilor acestora

3

Partidele
ºi formaþiunile
politice care
participã la
alegeri; candidaþii
independenþi

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

Biroul electoral
de circumscripþie

¥ În termen
de 48 de ore
de la completare,
dar nu mai târziu
de 14 noiembrie,
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

Partidele
ºi formaþiunile
politice care
participã la
alegeri; candidaþii
independenþi

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

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Biroul electoral
de circumscripþie

Trimiterea unei copii de pe
listele electorale permanente
la birourile electorale ale
secþiilor de votare

Primarii

¥ În termen
Ñ
de 24 de ore
Ñ
de la constituirea Ñ
birourilor
Ñ
electorale ale
Ñ
secþiilor de votare,Ñ
dar nu mai târziu
de 13 noiembrie
[art. 13 alin. (2)]

4

Hotãrârea este
definitivã.

Prin hotãrâre
definitivã

¥ În termen
de 24 de ore
de la aprobarea
modificãrii
[art. 13 alin. (3)]

Ñ Comunicarea cãtre primar
Ñ a modificãrilor intervenite în
Ñ listele electorale permanente

Formaþiunile
judeþene
de evidenþã
informatizatã
a persoanei

¥ Cel mai târziu
pânã în ziua
de 22 noiembrie
inclusiv
[art. 41 alin. (2)]

Ñ Imprimarea buletinelor de vot

Birourile electorale
de circumscripþie,
prin intermediul
prefecþilor

¥ Imediat
dupã tipãrire
[art. 42 alin. (1)]

Ñ Predarea buletinelor de vot
Ñ preºedintelui biroului electoral
Ñ de circumscripþie

Prefecþii

Pe bazã de procesverbal

¥ Cel mai târziu
la data
de 23 noiembrie,
ora 24,00
[art. 42 alin. (1)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Preºedintele
biroului electoral
de circumscripþie
a municipiului
Bucureºti

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

Predarea buletinelor de vot
preºedinþilor oficiilor electorale
ale sectoarelor municipiului
Bucureºti
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2

¥ Cel mai târziu
la data
de 22 noiembrie
[art. 16 alin. (3);
art. 8 alin. (1)
lit. c) din
Hotãrârea
Guvernului
nr. 697/2000
privind cartea
de alegãtor]

Ñ Trimiterea cãtre primari
Ñ a cãrþilor de alegãtor
Ñ neridicate

¥ 23 noiembrie,
ora 24,00
[art. 44 alin. (1)]

Ñ Încheierea campaniei electorale

¥ Cel mai târziu
la data
de 24 noiembrie,
ora 24,00
[art. 42 alin. (1)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

¥ În ziua
de 24 noiembrie
[art. 16 alin. (3)]

3

4

Formaþiunile
judeþene de
evidenþã
informatizatã
a persoanei

Pe bazã de procesverbal încheiat între
primar ºi
formaþiunile
judeþene
de evidenþã
informatizatã
a persoanei

Preºedintele
biroului electoral
de circumscripþie,
respectiv
preºedintele oficiului
electoral
al sectorului
municipiului
Bucureºti

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

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

Primarii

Pe bazã de procesverbal încheiat
între biroul electoral
al secþiei de votare
ºi primar

¥ Cel mai târziu
la data
de 24 noiembrie
[art. 49 alin. (2),
(3) ºi (4)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Prefecþii, primarii,
Pe bazã de procespreºedinþii
verbal
birourilor
electorale de
circumscripþie,
respectiv ai oficiilor
electorale
ale sectoarelor
municipiului
Bucureºti

¥ În ziua
de 25 noiembrie
[art. 42 alin. (2)]

Ñ Afiºarea a câte douã exemplare
Ñ ale buletinelor de vot, vizate ºi
Ñ anulate de preºedintele biroului
electoral de circumscripþie,
la sediul judecãtoriilor ºi la
fiecare secþie de votare

¥ 25 noiembrie,
ora 18,00
[art. 49 alin. (5);
art. 51 alin. (6)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

¥ 26 noiembrie,
ora 6,00
[art. 50 alin. (1)]

Ñ Preºedintele biroului electoral
Ñ al secþiei de votare, în
Ñ prezenþa celorlalþi membri
ai biroului, verificã urnele,
existenþa buletinelor de vot,
a listelor electorale ºi a
ºtampilelor, închide ºi
sigileazã urnele, aplicând
ºtampila de control a
secþiei de votare.

Distribuirea buletinelor de vot
cãtre preºedinþii birourilor
electorale ale secþiilor
de votare

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

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

Preºedintele
biroului electoral
de circumscripþie,
preºedintele
judecãtoriei ºi
preºedintele biroului
electoral al secþiei
de votare
Mijloacele pentru
pãstrarea ordinii la
secþiile de votare
vor fi asigurate de
prefect împreunã cu
Ministerul de
Interne.
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2

3

¥ 26 noiembrie,
ora 7,00
(art. 52)

Ñ Începerea votãrii

¥ 26 noiembrie,
ora 21,00
(art. 52)

Ñ Încheierea votãrii

¥ Pânã
cel mai târziu
la data de
27 noiembrie,
ora 21,00
[art. 62 ºi art. 64
alin. (1)]
[art. 21 alin. (1)
ºi (5) din Legea
nr. 69/1992
pentru alegerea
Preºedintelui
României]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Încheierea procesului-verbal,
separat pentru Camera
Deputaþilor, Senat ºi
Preºedintele României, ºi
înaintarea la biroul electoral
de circumscripþie, respectiv
la oficiul electoral, a dosarului
conþinând procesele-verbale ºi
contestaþiile privitoare la
operaþiunile electorale, precum
ºi buletinele nule ºi cele
contestate

Preºedintele
ºi membrii
biroului electoral
al secþiei
de votare

¥ În termen
de 24 de ore
de la primire Ñ
28 noiembrie
(art. 641)

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Încheierea procesului-verbal
cuprinzând rezultatul numãrãrii
voturilor, separat pentru
Camera Deputaþilor, Senat ºi
Preºedintele României, ºi
înaintarea acestuia la biroul
electoral de circumscripþie

Oficiul electoral
al sectorului
municipiului
Bucureºti

¥ În termen
de 24 de ore
de la primirea
dosarelor de la
birourile electorale
ale secþiilor
de votare Ñ
28 noiembrie,
respectiv
29 noiembrie
pentru municipiul
Bucureºti,
ora 21,00
[art. 64 alin. (2)]
[art. 21 alin. (6)
din Legea
nr. 69/1992
privind alegerea
Preºedintelui
României]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Trimiterea a câte unui exemplar Biroul electoral
al procesului-verbal la tribunalul
de circumscripþie
în a cãrui razã teritorialã
se aflã circumscripþia electoralã

¥ 29, respectiv
30 noiembrie
[art. 65 alin. (1)
ºi (2)]

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, respectiv de la
oficiile electorale, în vederea
stabilirii partidelor, formaþiunilor
politice sau alianþelor acestora,
care nu au întrunit procentul
minim de voturi valabil
exprimate pe întreaga þarã
(distinct pentru Camera
Deputaþilor ºi pentru Senat)

4

Înaintarea dosarului
se face cu pazã
militarã.
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2

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

3

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

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

¥ Pânã în ziua
de 28 noiembrie,
ora 21,00
[art. 25 alin. (3)
coroborat
cu art. 52]

Ñ Formularea cererilor de anulare
Ñ a alegerilor dintr-o circumscripþie
Ñ electoralã
Ñ

Partidele,
formaþiunile politice,
alianþele acestora,
dupã caz, sau
candidaþii
independenþi,
care participã
la alegeri

¥ Pânã la data
publicãrii
rezultatului
alegerilor
în Monitorul
Oficial
al României
[art. 25 alin. (3)]
[art. 24 alin. (4)
din Legea
nr. 69/1992
pentru alegerea
Preºedintelui
României]

Ñ Soluþionarea cererilor de
Ñ anulare a alegerilor

Biroul Electoral
Central; Curtea
Constituþionalã,
pentru alegerea
Preºedintelui
României

Biroul Electoral
Central

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

Birourile electorale
de circumscripþie

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

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Birourile electorale
de circumscripþie

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

Ñ Publicarea rezultatului alegerilor Biroul Electoral
Ñ în presã ºi în Monitorul Oficial Central
Ñ al României
Ñ
Ñ

¥ În termen util
pentru buna
funcþionare
a birourilor
electorale
[art. 84 alin. (1)]

Ñ Asigurarea birourilor electorale Guvernul
Ñ cu statisticieni ºi personal tehnic
Ñ auxiliar

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,
respectiv de la oficiile
electorale ale municipiului
Bucureºti

4

Prin hotãrâre

Dosarele încheiate,
sigilate ºi semnate
de membrii biroului
electoral de
circumscripþie se
trimit cu pazã
militarã.
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¥ Pe întreaga
duratã a
campaniei
electorale
ºi a alegerilor
[art. 86 alin. (2)]

2

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

3

4

Preºedinþii
birourilor electorale
ºi preºedinþii
instanþelor
de judecatã

II. Pentru alegerea Preºedintelui României,
conform prevederilor Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului
ºi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României
¥ Pânã
Ñ Depunerile de candidaturi ºi
în ziua
Ñ declararea semnelor electorale
de 26 octombrie,
ora 24,00
[art. 9 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

Depunerile de
candidaturi se fac
în scris.

¥ În termen
Ñ Aducerea la cunoºtinþã publicã, Biroul Electoral
de 24 de ore
Ñ prin presã ºi afiºaj,
Central
de la înregistrare Ñ a propunerilor de candidaþi
[art. 11 alin. (1)]
¥ Pânã în ziua
de 5 noiembrie,
ora 24,00
[art. 11 alin. (2)]

Ñ Formularea de contestaþii
Ñ împotriva înregistrãrii sau
Ñ neînregistrãrii candidaturii

Candidatul,
partidele,
formaþiunile
politice sau
cetãþenii

¥ În termen
Ñ Înaintarea contestaþiei împreunã
de 24 de ore
Ñ cu dosarul candidaturii la
de la înregistrarea Ñ Curtea Constituþionalã
contestaþiei
Ñ
(cel mai târziu
Ñ
la data de
6 noiembrie,
ora 24,00)
[art. 11 alin. (2)]

Biroul Electoral
Central

¥ În termen
Ñ Soluþionarea contestaþiei
de 48 de ore
de la înregistrare
(cel mai târziu
la data de
8 noiembrie,
ora 24,00)
[art. 11 alin. (3)]

Curtea
Constituþionalã

Contestaþia se
depune la Biroul
Electoral Central.

Prin hotãrâre
Soluþia este
definitivã ºi se
publicã în Monitorul
Oficial al României.
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¥ A doua zi
dupã expirarea
termenului
de soluþionare
a contestaþiilor
(cel mai târziu
în ziua de
9 noiembrie,
ora 24,00)
[art. 11 alin. (4)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Comunicarea la birourile
electorale de circumscripþie a
candidaturilor definitive
înregistrate

¥ Cel târziu
pânã în ziua
de 22 noiembrie
inclusiv
[art. 12 alin. (3)]

Ñ Imprimarea buletinelor de vot

3

4

Biroul Electoral
Central

Birourile electorale
de circumscripþie,
prin intermediul
prefecþilor

¥ În termen
Ñ
de 48 de ore
Ñ
de la primirea
Ñ
ultimului
Ñ
proces-verbal
Ñ
de la birourile
Ñ
electorale ale
Ñ
secþiilor de votare, Ñ
respectiv de la
Ñ
oficiile electorale
[art. 22 alin. (3)]

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

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

¥ În termen
de 24 de ore
de la înregistrarea
ultimului dosar
primit de la
birourile electorale
de circumscripþie
[art. 23 alin. (3)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Cu pazã militarã

¥ Dupã data
de 26 octombrie
[art. 9 alin. (1)
ºi art. 16
alin. (2)]

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Birourile
permanente
ale celor
douã Camere

NOTÃ:

Termenele cuprinse în cap. I din prezentul program calendaristic, referitoare la listele electorale, numerotarea ºi delimitarea secþiilor de votare, modul de formare a birourilor electorale ºi a
oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, predarea ºi distribuirea buletinelor de vot
ºi a materialelor necesare pentru votare, campania electoralã, operaþiunile de votare, întocmirea
proceselor-verbale ºi înaintarea acestora etc. se aplicã în mod corespunzãtor ºi la alegerea
Preºedintelui României.
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