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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea
rezultatelor votării la alegerile pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2008
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36 din
26 martie 2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la
alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 31 martie 2008.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 17 februarie 2009.
Nr. 3.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri
pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile
pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor
votării la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 și
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 16 februarie 2009.
Nr. 309.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităților administrației publice locale
și pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006
privind finanțarea activității partidelor politice
și a campaniilor electorale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din
19 martie 2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006
privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 21 martie 2008.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 17 februarie 2009.
Nr. 4.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității
partidelor politice și a campaniilor electorale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii
nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor
electorale și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București 16 februarie 2009.
Nr. 310.


3

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/20.II.2009
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea
și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20 din
27 februarie 2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea
alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008, cu modificările ulterioare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 17 februarie 2009.
Nr. 5.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea
alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 16 februarie 2009.
Nr. 311.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 131/2007 pentru stabilirea orei de începere
și de închidere a votării la referendumul național
din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea
votului uninominal pentru alegerea membrilor
Parlamentului României
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131 din
19 noiembrie 2007 pentru stabilirea orei de începere și de închidere a votării la
referendumul național din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului
uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 19 noiembrie 2007.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 17 februarie 2009.
Nr. 6.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 131/2007 pentru stabilirea
orei de începere și de închidere a votării
la referendumul național din data de 25 noiembrie 2007
privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 131/2007 pentru stabilirea orei de începere și de închidere a votării
la referendumul național din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului
uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 16 februarie 2009.
Nr. 312.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 151/2007 pentru completarea destinației unor părți
din imobile situate în municipiul București
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 151 din
19 decembrie 2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile situate în
municipiul București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din
21 decembrie 2007, cu următoarea modificare:
— Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — Prin derogare de la prevederile art. 43 din Legea locuinței
nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale
pot repartiza, cu prioritate, locuințe sociale pentru familiile a căror situație este
deosebită, constatată pe baza anchetei sociale. Ancheta socială, organizată
conform prevederilor legale în vigoare, se realizează în maximum 10 zile de la
data sesizării situației deosebite în care se află o familie. În cazul unei soluționări
favorabile date în urma anchetei, repartizarea locuinței sociale se efectuează în
termen de 10 zile de la data încheierii anchetei sociale.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 17 februarie 2009.
Nr. 7.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 151/2007
pentru completarea destinației unor părți din imobile
situate în municipiul București
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile
situate în municipiul București și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 16 februarie 2009.
Nr. 313.
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.257
din 25 noiembrie 2008

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 lit. l)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Puskás Valentin Zoltán
Augustin Zegrean
Tiucă Ion
Maria Bratu

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 lit. l) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepție ridicată de Consiliul
Local Brașov, prin Direcția Fiscală Brașov în Dosarul
nr. 1.998/62/2008 al Tribunalului Brașov — Secția comercială și
de contencios administrativ și fiscal.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare a fost legal îndeplinită.
Președintele dispune a se face apelul și în dosarele
nr. 1.341D/2008 și nr. 1.342D/2008, care au același obiect al
excepției de neconstituționalitate.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare a fost legal îndeplinită.
Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea celor 3 dosare,
având în vedere identitatea de obiect a excepțiilor de
neconstituționalitate.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord ca aceste
dosare să fie conexate.
Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,
dispune conexarea dosarelor nr. 1.341D/2008 și
nr. 1.342D/2008 la Dosarul nr. 1.260D/2008, care este primul
înregistrat.
Cauza se află în stare de judecată.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate, invocând
jurisprudența Curții Constituționale.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată
următoarele:
Prin încheierile din 22 și 23 aprilie 2008, pronunțate în
dosarele
nr.
1.994/62/2008,
nr.
1.999/62/2008
și
nr. 1.998/62/2008, Tribunalul Brașov — Secția comercială și
de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 lit. l) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepție ridicată de Consiliul
Local Brașov, prin Direcția Fiscală Brașov.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține
că prevederile legale atacate contravin art. 120 alin. (1) din
Constituție, deoarece obligă autoritățile administrației publice
locale să nu stabilească taxe și impozite pentru terenurile și
clădirile situate în parcurile industriale, cu consecința diminuării
surselor de venituri ale bugetelor locale.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de
sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere
ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru

a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
Tribunalul Brașov — Secția comercială și de contencios
administrativ și fiscal apreciază excepția ca neîntemeiată.
Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege
criticate sunt constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate,
raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor
art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de
neconstituționalitate.
Obiectul excepției îl reprezintă prevederile art. 250 alin. (1)
pct. 9 și art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările
ulterioare, care au următorul conținut:
— Art. 250 alin. (1) pct. 9: „(1) Clădirile pentru care nu se
datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum
urmează:[]
9. clădirile din parcurile industriale, științifice și tehnologice,
potrivit legii.”;
— Art. 257 lit. l): „Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
[]
l) terenurile parcurilor industriale, științifice și tehnologice,
potrivit legii;”.
Textul constituțional considerat a fi încălcat este cel al
art. 120 alin. (1) din Constituție referitor la principiile
descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor
publice.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține
următoarele:
Prevederile art. 250 alin. (1) pct. 9 și ale art. 257 lit. l) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au mai fost supuse
controlului de constituționalitate într-o cauză în care criticile erau
raportate la aceeași dispoziție constituțională.
Astfel, prin Decizia nr. 887 din 10 iulie 2008, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 30 iulie 2008,
Curtea a reținut că autoritățile administrației publice locale nu
au totală independență nici în privința stabilirii impozitelor și
taxelor locale, deoarece, potrivit art. 139 alin. (2) din Constituție,
„impozitele și taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau
județene, în limitele și în condițiile legii”. Această prevedere
constituțională obligă legiuitorul să determine, la modul general,
domeniile, activitățile și veniturile pentru care consiliile locale
sau județene sunt competente să stabilească impozite și taxe
locale. În același sens, legea poate prevedea domeniile,
activitățile, veniturile sau categoriile de persoane scutite de la
plata impozitelor ori a taxelor locale. Stabilirea obligației de plată
a impozitelor și taxelor locale, precum și scutirea de la plata unor
impozite sau taxe pentru anumite bunuri ori venituri sau pentru
anumite categorii de contribuabili se întemeiază pe principiul
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așezării juste a sarcinilor fiscale, prevăzut de art. 56 alin. (2) din
Constituție.
Curtea a mai reținut că Legea nr. 571/2003 prevede la
art. 249 alin. (2) și la art. 256 alin. (2), ca o regulă generală, în
conformitate cu principiile constituționale menționate la art. 120,
că impozitul și taxa pe clădiri ori pe teren amplasat în România
se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al
municipiului în care este amplasată clădirea, iar în cazul

municipiului București, impozitul și taxa pe clădiri se datorează
către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.
Faptul că dispozițiile legale criticate stabilesc scutiri de la plata
acestor taxe și impozite constituie o excepție de la regula
instituită de cele două texte de lege.
Considerentele și soluția acestei decizii sunt valabile și în
cauza de față, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură
a determina o reconsiderare a jurisprudenței Curții.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 9 și art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, excepție ridicată de Consiliul Local Brașov, prin Direcția Fiscală Brașov, în dosarele nr. 1.994/62/2008,
nr. 1.999/62/2008 și nr. 1.998/62/2008 ale Tribunalului Brașov — Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 25 noiembrie 2008.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale
pentru alegerea primarilor în unele circumscripții electorale
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 9 din Legea
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se stabilește data de duminică, 29 martie 2009, ca dată
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor primarilor în circumscripțiile
electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul interimar al administrației și internelor,
Dan Nica
București, 11 februarie 2009.
Nr. 74.
ANEXĂ

L I S TA

cuprinzând circumscripțiile electorale în care se organizează
alegeri parțiale pentru primari
1. Orașul Pecica, județul Arad
2. Comuna Cefa, județul Bihor
3. Comuna Cornești, județul Cluj
4. Comuna Strunga, județul Iași
5. Comuna Albești, județul Mureș
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea
acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor
locale parțiale pentru primari din data de 29 martie 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 125 alin. (1)
și al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea
acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru
primari din data de 29 martie 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul interimar al administrației
și internelor,
Dan Nica
Președintele Autorității Electorale
Permanente,
Octavian Opriș
București, 11 februarie 2009.
Nr. 75.
ANEXĂ

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari
din data de 29 martie 2009

Nr.
crt.

Termenul de realizare
potrivit Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităților
administrației publice locale,
republicată, cu modificările
și completările ulterioare
(articolul)

Acțiunea

Cine realizează acțiunea

Modalitatea
de realizare

0

1

2

3

4

1.

Se stabilește cu cel puțin
35 de zile înaintea votării
20 februarie 2009
Art. 9 alin. (2)

Stabilirea și aducerea la cunoștința publică
a datei desfășurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre, prin
publicare în
Monitorul Oficial
al României,
Partea I

2.

În termen de două zile de la
stabilirea datei alegerilor, dar
nu mai târziu de
21 februarie 2009
Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscripțiilor electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de
desemnare
28 februarie 2009
Art. 24 alin. (5) și alin. (7)

Întocmirea listelor cu magistrați și alți juriști
care participă la tragerea la sorți pentru
desemnarea președintelui biroului electoral
de circumscripție și a locțiitorului acestuia
Completarea listei prevăzute la art. 24
alin. (5) cu alte persoane care se bucură
de prestigiu în fața locuitorilor, care nu fac
parte din niciun partid politic și au cel puțin
studii medii

Președintele tribunalului,
prefectul, cu participarea
reprezentanților
partidelor politice
Prefectul, la propunerea
primarilor
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4.

Cu cel puțin 24 de ore
înainte de data ședinței
28 februarie 2009
Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoștință publică a datei
ședinței în care se va efectua tragerea la
sorți a președintelui biroului electoral de
circumscripție și a locțiitorului acestuia

Președintele tribunalului

Anunț în presă și
afișare la ușa
instanței

5.

În termen de cel mult 10 zile
de la stabilirea datei
alegerilor, dar nu mai târziu
de
1 martie 2009
Art. 15
Art. 12

Delimitarea și numerotarea secțiilor de
votare; aducerea la cunoștința publică a
delimitării și numerotării secțiilor de votare
și a numerotării circumscripției electorale

Primarul

Prin dispoziție
Prin afișare

6.

În termen de cel mult 10 zile
de la stabilirea datei
alegerilor, cel mai târziu
1 martie 2009
Art. 24 alin. (5)

Desemnarea
președintelui
biroului
electoral de circumscripție și a locțiitorului
acestuia

Președintele tribunalului

Tragere la sorți

7.

În termen de 24 de ore de la
solicitare, după
1 martie 2009
Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziția partidelor politice,
alianțelor politice sau a alianțelor electorale
a listei cuprinzând datele necesare ale
președinților birourilor electorale de
circumscripție și ale locțiitorilor acestora
pentru a fi contactați, precum și adresele și
numerele de telefon ale sediilor birourilor
electorale de circumscripție

Președintele tribunalului
împreună cu prefectul

8.

În termen de o zi de la
constituire, dar nu mai târziu
de
2 martie 2009
Art. 27

Aducerea la cunoștința publică a sediului
biroului electoral de circumscripție și a
programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afișare și
prin orice alt
mijloc de
publicitate

9.

În termen de 24 de ore de la
constituire, dar nu mai târziu
de
2 martie 2009
Art. 34 alin. (2)

Completarea biroului electoral de
circumscripție cu reprezentanții propuși de
organizațiile județene ale partidelor politice
parlamentare care depun candidat la
funcția de primar

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

În ordine
descrescătoare a
numărului
cumulat de
senatori și
deputați ai
fiecărui partid

10.

În termen de 24 de ore de la
constituirea biroului electoral
de circumscripție, dar nu mai
târziu de
2 martie 2009
Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de
circumscripție a numărului de alegători
rezultat din listele electorale permanente și
complementare

Primarul

11.

În termen de 24 de ore de la
desemnare, dar nu mai
târziu de
2 martie 2009
Art. 39 alin. (1)

Formularea
contestațiilor
privind
desemnarea președintelui biroului electoral
de circumscripție și a locțiitorului acestuia

Persoanele interesate

12.

În termen de 24 de ore de la
completare, dar nu mai
târziu de
3 martie 2009
Art. 39 alin. (1)

Formularea
completarea
circumscripție

Persoanele interesate

13.

În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
3 martie 2009
Art. 31 alin. (6)

Soluționarea
contestațiilor
privind
desemnarea președintelui biroului electoral
de circumscripție și a locțiitorului acestuia

contestațiilor
privind
biroului
electoral
de

Tribunalul

Hotărâre
definitivă și
irevocabilă
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14.

În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
4 martie 2009
Art. 31 alin. (6)

Soluționarea
completarea
circumscripție

15.

În termen de 5 zile de la
constituirea biroului electoral
de circumscripție, dar nu mai
târziu de
6 martie 2009
Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice,
alianțele politice și alianțele electorale
biroului electoral de circumscripție a
semnelor electorale

Partidele politice,
alianțele politice și
alianțele electorale

16.

În următoarea zi după
expirarea termenului
prevăzut la art. 56 alin. (1)
7 martie 2009
Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunoștința publică a semnelor
electorale

Biroul
electoral
circumscripție

17.

În termen de 18 zile de la
data stabilirii zilei alegerilor,
cel mai târziu la data de
9 martie 2009
Art. 16 alin. (1)

Punerea la dispoziția primarului a listelor
electorale permanente și a listelor
electorale complementare

Centrul Național de
Administrare a Bazelor
de Date privind Evidența
Persoanelor din cadrul
Ministerului Administrației
și Internelor și Oficiul
Român pentru Imigrări

Proces-verbal

18.

Cel mai târziu cu 20 de zile
înainte de data desfășurării
alegerilor, dar nu mai târziu
de
9 martie 2009
Art. 44 și 45

Depunerea candidaturilor

Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale care participă
la alegeri, candidații
independenți

În scris, în 4
exemplare

19.

Cel mai târziu cu 20 de zile
înaintea datei alegerilor, dar
nu mai târziu de
9 martie 2009
Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă
către
conducerile
posturilor
de
radiodifuziune și televiziune publice și
private sau, după caz, ale studiourilor
teritoriale ale acestora

Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale,
candidați independenți
și organizațiile
cetățenilor aparținând
minorităților naționale

20.

În termen de 24 de ore de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
10 martie 2009
Art. 50 alin. (3)

Afișarea candidaturilor acceptate

Biroul
electoral
circumscripție

21.

În termen de 24 de ore de la
respingere, dar nu mai târziu
de
10 martie 2009
Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestații
respingerii candidaturilor

Candidații, partidele
politice, alianțele politice
sau alianțele electorale
care au propus
candidatura respectivă

În scris

22.

În termen de 24 de ore de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
11 martie 2009
Art. 52 alin. (5)

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

În termen de cel mult 24 de
ore
de
la
afișarea
candidaturii, dar nu mai
târziu de
11 martie 2009
Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestații
acceptării unor candidaturi

Cetățenii, partidele
politice, alianțele politice
și alianțele electorale

În scris

contestațiilor
privind
biroului
electoral
de

împotriva

împotriva

4

Tribunalul

Hotărâre
definitivă și
irevocabilă

de

de

Prin afișare la
sediul biroului
electoral de
circumscripție
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24.

În termen de 24 de ore de la
pronunțare, dar nu mai târziu
de
11 martie 2009
Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii
pronunțate în cazul respingerii candidaturii

Cetățenii, partidele
politice, alianțele politice
și alianțele electorale

În scris

25.

În termen de 24 de ore de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
12 martie 2009
Art. 52 alin. (5)

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva admiterii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26.

În termen de 24 de ore de la
pronunțare, dar nu mai târziu
de
13 martie 2009
Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii
pronunțate în cazul admiterii candidaturii

Cetățenii, partidele
politice, alianțele politice
și alianțele electorale

În scris

27.

În termen de 24 de ore de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
13 martie 2009
Art. 52 alin. (6)

Soluționarea recursului declarat împotriva
hotărârii pronunțate în soluționarea
contestației privind respingerea
candidaturii

Tribunalul

Hotărâre
definitivă și
irevocabilă

28.

Până la rămânerea definitivă
a candidaturilor, dar nu mai
târziu de
13 martie 2009
Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor
electorale în vederea imprimării lor pe
buletinele de vot

Biroul electoral de
circumscripție

29.

Până la începerea
campaniei electorale,
dar nu mai târziu de
13 martie 2009
Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj
electoral

Primarul

Prin dispoziție

30.

În termen de 5 zile de la
primirea listelor electorale
permanente, dar nu mai
târziu de
14 martie 2009
Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispoziția partidelor politice,
alianțelor politice și alianțelor electorale, la
cererea și pe cheltuiala acestora, a copiilor
de pe listele electorale permanente,
precum și de pe listele electorale
suplimentare

Primarul

La cererea
partidelor
politice,
alianțelor politice
și alianțelor
electorale

31.

În termen de 24 de ore de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
14 martie 2009
Art. 52 alin. (6)

Soluționarea recursului declarat împotriva
hotărârii pronunțate asupra contestației
privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre
definitivă și
irevocabilă

32.

După expirarea termenului
de depunere a
candidaturilor, la care se
adaugă, dacă este cazul,
termenele prevăzute la
art. 52, dar nu mai târziu de
14 martie 2009
Art. 53

Biroul electoral de
circumscripție

Proces-verbal

33.

34.

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Cu 15 zile înainte de data
desfășurării alegerilor
14 martie 2009
Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

Imediat după rămânerea
definitivă a candidaturilor,
dar nu mai târziu de
15 martie 2009
Art. 55 alin. (8) și (12)

Tragerea la sorți pentru stabilirea
numărului de ordine de pe buletinele de
vot, în prezența reprezentanților partidelor
politice, alianțelor politice, alianțelor
electorale care depun candidaturi

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

4
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35.

În termen de 24 de ore de la
întocmire, dar nu mai târziu
de
15 martie 2009
Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de
partidele politice, alianțele politice, alianțele
electorale și organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale și
comunicarea situației centralizate către
Societatea Română de Televiziune și
Societatea Română de Radiodifuziune
(după
rămânerea
definitivă
a
candidaturilor)

Biroul electoral de
circumscripție

36.

Cel mai târziu până la
16 martie 2009
Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru
partidele politice parlamentare, alianțele
acestora și organizațiile cetățenilor
aparținând
minorităților
naționale
reprezentate în Parlament

Societatea Română de
Televiziune și Societatea
Română de
Radiodifuziune

37.

În termen de 24 de ore de la
efectuarea tragerii la sorți,
dar nu mai târziu de
16 martie 2009
Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru
înscrierea pe buletinele de vot a listelor de
candidați și a candidaților la funcția de
primar, precum și a ordinii pentru candidații
independenți

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

38.

În termen de 24 de ore de la
primirea comunicării datelor,
dar nu mai târziu de
16 martie 2009
Art. 65 alin. (1) și (2)

Calcularea timpilor de antenă acordați
partidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale și candidaților
independenți, la serviciile de radiodifuziune
și de televiziune, inclusiv la studiourile
teritoriale ale acestora

Societatea Română de
Televiziune și Societatea
Română de
Radiodifuziune

39.

Cel mai târziu în data de
23 martie 2009
Art. 28 alin. (2) și (4)

Întocmirea listei cu juriști și alte persoane
propuse de primar care au, de regulă, cel
puțin studii medii și nu fac parte din niciun
partid politic, din care vor fi desemnați
președintele biroului electoral al secției de
votare și locțiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea
primarului

40.

După tipărirea primului tiraj
pentru fiecare tip de buletin
de vot, dar nu mai târziu de
23 martie 2009
Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al primului tiraj
al fiecărei categorii de buletine de vot
membrilor
biroului
electoral
de
circumscripție

Prefect

41.

Cel mai târziu cu 5 zile
înainte de data alegerilor
24 martie 2009
Art. 57 alin. (1) și (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

3

4

În funcție de
ponderea
deținută în
Parlament

În funcție de
situația listelor
complete
prezentate

Biroul electoral de
circumscripție, prin grija
prefectului

42.

Cel mai târziu cu 5 zile
înainte de data alegerilor,
dar nu mai târziu de
24 martie 2009
Art. 28 alin. (6)

Desemnarea
președintelui
biroului
electoral al secției de votare și a locțiitorului
acestuia

Președintele tribunalului

Tragere la sorți

43.

În termen de 24 de ore de la
desemnarea președintelui,
dar nu mai târziu de
25 martie 2009
Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al secției de
votare cu reprezentanți propuși de
organizațiile județene ale partidelor politice
parlamentare care depun candidat la
funcția de primar.

Președintele biroului
electoral al secției de
votare

Proces-verbal
În ordine
descrescătoare a
numărului
cumulat de
senatori și
deputați ai
fiecărui partid

44.

În termen de 24 de ore de la
desemnarea acestuia, dar
nu mai târziu de
25 martie 2009
Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către președintele biroului
electoral al secției de votare a numărului
de candidați propuși de fiecare partid
politic, alianță politică sau alianță electorală

Președintele biroului
electoral de
circumscripție

Comunicare
scrisă
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45.

În termen de 24 de ore de la
desemnare, dar nu mai
târziu de
25 martie 2009
Art. 39 alin. (1)
Imediat după tipărire, dar nu
mai târziu de
25 martie 2009
Art. 58 alin. (1)

Formularea
contestațiilor
privind
desemnarea președintelui biroului electoral
al secției de votare, respectiv a locțiitorului
acestuia

Persoanele interesate

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot
de către primar împreună cu președintele
biroului electoral de circumscripție

Prefectul, primarul,
președintele biroului
electoral de
circumscripție

47.

În termen de 24 de ore de la
completare, dar nu mai
târziu de
26 martie 2009
Art. 39 alin. (1)
Art. 34 alin. (4)

Formularea
contestațiilor
privind
completarea biroului electoral al secției de
votare cu reprezentanți propuși de
organizațiile județene ale partidelor politice
parlamentare care depun candidat la
funcția de primar

Persoanele interesate

48.

Cu 3 zile înainte de data
alegerilor
26 martie 2009
Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de
circumscripție a numărului definitiv de
alegători, pe baza datelor cuprinse în
copiile de pe listele electorale permanente,
în copiile de pe listele electorale
complementare și în lista suplimentară

Primarul

49.

În termen de 2 zile de la
expirarea termenului de
imprimare, dar nu mai târziu
de
26 martie 2009
Art. 59

Afișarea unui buletin de vot din fiecare
categorie, vizat și anulat de președintele
biroului electoral de circumscripție, la
sediul primăriei, al biroului electoral de
circumscripție și al biroului electoral al
secției de votare

Primarul, președintele
biroului electoral de
circumscripție

50.

În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
26 martie 2009
Art. 39 alin. (2)

Soluționarea
contestațiilor
privind
desemnarea președintelui biroului electoral
al secției de votare, respectiv a locțiitorului
acestuia

Biroul
electoral
circumscripție

de

Hotărârea
definitivă și
irevocabilă

51.

În termen de o zi de la
înregistrare, dar nu mai
târziu de
27 martie 2009
Art. 39 alin. (2)
Art. 34 alin. (4)

Soluționarea
contestațiilor
privind
completarea biroului electoral al secției de
votare cu reprezentanți propuși de
organizațiile județene ale partidelor politice
parlamentare care depun candidat la
funcția de primar

Biroul
electoral
circumscripție

de

Hotărâre
definitivă și
irevocabilă

52.

Cu 2 zile înainte de data
alegerilor
27 martie 2009
Art. 16 alin. (6)
Art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele
electorale permanente și complementare,
în două exemplare, birourilor electorale ale
secțiilor de votare

Primarul

53.

În termen de cel mult 24 de
ore de la efectuarea
modificărilor
Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al
secției de votare a modificărilor făcute în
lista electorală permanentă

Primarul

54.

În termen de 24 de ore de la
pronunțare, dar nu mai târziu
de
27 martie 2009
Art. 39 alin. (3)

Comunicarea
către
președintele
tribunalului a hotărârii prin care se admite
contestația
privind
desemnarea
președintelui biroului electoral al secției de
votare, respectiv a locțiitorului acestuia

Biroul
electoral
circumscripție

de

Președintele
tribunalului va
face o nouă
desemnare.

55.

În ziua de sâmbătă care
precedă data alegerilor
28 martie 2009 — ora 7,00
Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

46.

3

4

Proces-verbal

În scris
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56.

Cel mai târziu în preziua
alegerilor
28 martie 2009
Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot președinților
birourilor electorale ale secțiilor de votare

Primarul, împreună cu
președintele
biroului
electoral de
circumscripție

57.

În ajunul zilei alegerilor
28 martie 2009 — ora 18,00
Art. 78 alin. (3) și (4)

Prezentarea președintelui și a membrilor
biroului electoral al secției de votare la
sediul acesteia și luarea măsurilor pentru
asigurarea
ordinii
și
corectitudinii
operațiunilor de votare și a pazei în jurul
localului de vot

Președintele și membrii
biroului electoral al
secției de votare

58.

În ziua alegerilor
29 martie 2009 — ora 6,00
Art. 79 alin. (1) și (2)

Verificarea de către președintele biroului
electoral al secției de votare, în prezența
celorlalți membri, a existenței materialelor
necesare votării (urne, liste electorale,
formulare de liste electorale suplimentare,
ștampile, tușiere etc.), sigilarea urnelor prin
aplicarea ștampilei de control a secției de
votare și aplicarea ștampilei de control a
secției de votare pe ultima pagină a
buletinelor de vot

Președintele și membrii
biroului electoral al
secției de votare

59.

În data de
29 martie 2009 – ora 7,00
Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

În data de
29 martie 2009 — ora 21,00
Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

61.

După încheierea votării
29 martie 2009 — ora 21,00
Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea
proceselor-verbale și întocmirea dosarelor
cu rezultatele votării

62.

În termen de 24 de ore de la
închiderea votării
Cel mai târziu în
30 martie 2009 — ora 21,00
Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea
alegerilor

63.

În termen de 2 zile de la
înregistrarea sesizărilor și
contestațiilor
Art. 31 alin. (4)

Soluționarea
alegerilor

64.

În cel mult 24 de ore de la
încheierea votării
30 martie 2009 — ora 21,00
Art. 92 alin. (1) și (2)

65.

66.

60.

cererii

pentru

anularea

Președintele biroului
electoral al secției de
votare,
membrii
ai
biroului
Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale sau
candidații independenți

4

Proces-verbal

Cerere motivată,
însoțită de
dovezile pe care
se întemeiază

Judecătoria

Hotărâre
definitivă și
irevocabilă

Predarea de către președintele biroului
electoral al secției de votare a dosarelor cu
rezultatele votării biroului electoral de
circumscripție

Președintele
biroului
electoral al secției de
votare, împreună cu cel
puțin 2 membri ai biroului
electoral al secției de
votare, stabiliți prin
tragere la sorți

Proces-verbal
Transportul se
face cu pază
militară.

În termen de 24 de ore de la
primirea tuturor proceselorverbale de la birourile
electorale ale secțiilor de
votare
31 martie 2009 — ora 21,00
Art. 94 alin. (1)
Art. 99 alin. (5)

Totalizarea
voturilor
și
atribuirea
mandatelor. Înaintarea dosarului privind
alegerea primarului la judecătorie.

Biroul electoral de
circumscripție

Transmiterea
dosarului se face
în vederea
validării
mandatelor.

Începând cu
31 martie 2009 — ora 21,00,
respectiv
1 aprilie 2009 — ora 21,00
Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoștință publică prin orice
mijloc de publicitate a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de
circumscripție

Dacă este cazul organizării turului al II-lea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc peste o săptămână,
în data de 5 aprilie 2009.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de
accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanțe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 539 din 8 august 2007, se modifică după
cum urmează:
1. La articolul 10 alineatul (5), litera a) va avea următorul
cuprins:
„a) SRAPM, după consultarea ISU, solicită operatorului, dacă
este necesar, informații suplimentare și îi comunică concluziile
asupra acestui raport, sau”.
2. La articolul 17, alineatele (1) și (2) vor avea următorul
cuprins:

„Art. 17. — (1) CJGNM și ISU interzic utilizarea sau punerea
în funcțiune a oricărui amplasament, a oricărei instalații sau
unități de stocare sau a oricărei părți din acestea, dacă măsurile
luate de către operator pentru prevenirea, respectiv limitarea
efectelor accidentelor majore prezintă deficiențe majore.
(2) CJGNM și ISU pot interzice utilizarea sau punerea în
funcțiune a oricărui amplasament, a oricărei instalații sau unități
de stocare sau a oricărei părți din acestea, dacă operatorul nu
a înaintat, în termenele prevăzute, notificarea, rapoartele de
securitate sau alte informații solicitate potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.”
3. La articolul 22, alineatul (2) se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul mediului,
Dan Cârlan,
secretar de stat
Ministrul interimar al administrației și internelor,
Dan Nica
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Ministrul dezvoltării regionale și locuinței,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Vasile Pușcaș,
secretar de stat
București, 11 februarie 2009.
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