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CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 495/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi b„ne∫ti ale personalului
din administra˛ia central„ a Ministerului Afacerilor Externe ∫i de la misiunile diplomatice,
oficiile consulare ∫i institutele culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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indemniza˛ie se acord„ cu condi˛ia promov„rii anului de
studii precedent sau a examenelor din anul respectiv, pe
baz„ de documente justificative, lunar, trimestrial sau anual,
∫i nu poate dep„∫i 500 euro lunar;“.
4. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 38
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 38. — (1) Unit„˛ile trimi˛„toare pot s„ aprobe ca
misiunile diplomatice, oficiile consulare ∫i institutele culturale
rom‚ne∫ti din str„in„tate s„ utilizeze, f„r„ afectarea
schemei de personal aprobate activit„˛ii de baz„ ∫i a
fondului de salarii al ministerului, persoane fizice, cet„˛eni
rom‚ni sau str„ini, de pe plan local ori persoane
nesalariate din cadrul acestor reprezentan˛e, cu respectarea
legisla˛iei din ˛ara respectiv„. Sumele acordate pentru
activitatea prestat„ se stabilesc Ón raport cu nivelul studiilor,
cu munca depus„ ∫i cu timpul efectiv lucrat ∫i se pl„tesc
potrivit prevederilor anexei nr. 4, conform echival„rii stabilite
prin ordin al ministrului afacerilor externe.“
5. La articolul I, dup„ punctul 9 se introduce un nou
punct, punctul 91, cu urm„torul cuprins:
î9 1 . La articolul 41 alineatul (1), litera b) va avea
urm„torul cuprins:
«b) o indemniza˛ie lunar„ la nivelul aloca˛iei de stat
pentru copii, impozabil„, pentru fiecare copil aflat Ón
Óntre˛inere Ón ˛ar„, p‚n„ la Ómplinirea v‚rstei de 18 ani sau
p‚n„ la terminarea studiilor liceale ori universitare, dar nu
mai t‚rziu de Ómplinirea v‚rstei de 26 de ani.
Indemniza˛ia nu se acord„ pentru copiii care repet„ anul
∫colar, cu excep˛ia cazurilor Ón care repeten˛ia este cauzat„
de motive de s„n„tate, dovedite cu certificat medical;»“
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 63
din 30 august 2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 495/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi b„ne∫ti ale
personalului din administra˛ia central„ a Ministerului
Afacerilor Externe ∫i de la misiunile diplomatice, oficiile
consulare ∫i institutele culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate,
adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. VI.15 din Legea
nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I punctul 1, litera l) a alineatului (1) al
articolului 5 va avea urm„torul cuprins:
îl) o indemniza˛ie lunar„ Ón lei pentru fiecare copil aflat
Ón Óntre˛inere Ón ˛ar„, p‚n„ la Ómplinirea v‚rstei de 18 ani
sau p‚n„ la terminarea studiilor liceale ori universitare, dar
nu mai t‚rziu de Ómplinirea v‚rstei de 26 de ani;“.
2. La articolul I punctul 4, litera d) a articolului 22 va
avea urm„torul cuprins:
îd) controlul medical anual — 3 zile lucr„toare.“
3. La articolul I punctul 7, litera f) a articolului 37 va
avea urm„torul cuprins:
îf) o indemniza˛ie lunar„ Ón valut„ pentru plata taxei de
∫colarizare pentru fiecare copil p‚n„ la v‚rsta de 26 de
ani, care urmeaz„ studii elementare, gimnaziale, liceale sau
universitare Ón ˛ara unde p„rintele Ó∫i desf„∫oar„ activitatea,
Ón situa˛ia Ón care sistemul de Ónv„˛„m‚nt de stat din ˛ara
respectiv„ nu ofer„ Ón localitatea de re∫edin˛„ instruire Ón
domeniul ales, precum ∫i Ón situa˛iile Ón care unit„˛ile de
Ónv„˛„m‚nt de stat percep taxe de ∫colarizare. Aceast„

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 2.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 495/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi b„ne∫ti
ale personalului din administra˛ia central„ a Ministerului
Afacerilor Externe ∫i de la misiunile diplomatice, oficiile
consulare ∫i institutele culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:
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Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 495/2004
privind salarizarea ∫i alte drepturi b„ne∫ti ale personalului din administra˛ia
central„ a Ministerului Afacerilor Externe ∫i de la misiunile diplomatice,
oficiile consulare ∫i institutele culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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LEGE
pentru respingerea Ordonan˛ei Guvernului nr. 39/2006
privind prorogarea termenului de intrare Ón vigoare
a Legii tinerilor nr. 350/2006
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a Guvernului nr. 39 din 9 august
2006 privind prorogarea termenului de intrare Ón vigoare a Legii tinerilor
nr. 350/2006, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. IX din Legea nr. 288/2006
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 722 din 23 august 2006.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 28/16.I.2007
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 39/2006 privind prorogarea termenului
de intrare Ón vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru respingerea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 39/2006 privind prorogarea termenului de intrare Ón vigoare a
Legii tinerilor nr. 350/2006 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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LEGE
pentru modificarea art. 1 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 8/2006
privind instituirea indemniza˛iei pentru pensionarii sistemului public de pensii,
membri ai uniunilor de creatori legal constituite ∫i recunoscute
ca persoane juridice de utilitate public„

D

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 1 din
Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemniza˛iei pentru
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor
de creatori legal constituite ∫i recunoscute ca persoane
juridice de utilitate public„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006, se
modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Prezenta lege reglementeaz„ dreptul la o
indemniza˛ie lunar„ Ón beneficiul pensionarilor sistemului

public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori
legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de
utilitate public„.
(2) Cuantumul indemniza˛iei reprezint„ echivalentul a
50% din pensia cuvenit„ titularului sau, dup„ caz, aflat„ Ón
plat„ la data solicit„rii, dar nu poate dep„∫i dou„ salarii de
baz„ minime brute pe ˛ar„, garantate Ón plat„.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 4.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (1) ∫i (2)
din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemniza˛iei
pentru pensionarii sistemului public de pensii,
membri ai uniunilor de creatori legal constituite
∫i recunoscute ca persoane juridice de utilitate public„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei
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Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea art. 1 alin. (1)
∫i (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemniza˛iei pentru pensionarii
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite
∫i recunoscute ca persoane juridice de utilitate public„, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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LEGE
pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006
privind regulile de s„n„tate public„ la folosirea
ciupercilor din flora spontan„

D

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Alineatul (2) al articolului 8 din Legea nr. 30/2006
privind regulile de s„n„tate public„ la folosirea ciupercilor din flora spontan„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 208 din 7 martie
2006, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
î(2) Organizarea activit„˛ii de informare a popula˛iei la sf‚r∫it de
s„pt„m‚n„ ∫i Ón zilele nelucr„toare este asigurat„ de serviciile fitosanitare
din cadrul direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti, Ón colaborare cu autorit„˛ile de s„n„tate public„
jude˛ene, respectiv Autoritatea de S„n„tate Public„ a Municipiului Bucure∫ti.“
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 5.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 28/16.I.2007
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 8
din Legea nr. 30/2006 privind regulile de s„n„tate public„
la folosirea ciupercilor din flora spontan„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea alin. (2) al
art. 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de s„n„tate public„ la folosirea
ciupercilor din flora spontan„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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pentru completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
adopt„ prezenta lege.

D

Parlamentul Rom‚niei

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 38
din 9 august 2006 pentru completarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, adoptat„
Ón temeiul art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 288/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 692 din
14 august 2006, cu urm„toarea modificare:
— La articolul I, articolul 22 1 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 221. — (1) Pentru realizarea proiectelor prioritare
de interes na˛ional ∫i european, cu acordul autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, se preiau de c„tre
administratorul drumurilor na˛ionale sectoare de drum de
interes na˛ional, jude˛ean sau local situate Ón
intravilanul/extravilanul unor localit„˛i, Ón vederea realiz„rii
lucr„rilor respective.
(2) Dup„ finalizarea lucr„rilor, sectoarele de drum se
retransmit autorit„˛ilor administra˛iei publice locale de care
au apar˛inut.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei
Articol
Guvernului
nr. 43/1997
Ón Monitorul

d e c r e t e a z „:

unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
nr. 38/2006 pentru completarea Ordonan˛ei Guvernului
privind regimul drumurilor ∫i se dispune publicarea acestei legi
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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Bucure∫ti, 8 ianuarie 2007.
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LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat produc„torilor agricoli
pentru achizi˛ionarea de motorin„ Ón vederea efectu„rii lucr„rilor agricole mecanizate
de Ónfiin˛are ∫i Óntre˛inere a unor culturi agricole ce se Ónfiin˛eaz„ Ón prim„vara anului 2006,
precum ∫i pentru aprobarea supliment„rii cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului
îDezvoltarea durabil„ a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic ∫i piscicol,
precum ∫i alte programe pe care Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
trebuie s„ le pun„ Ón aplicare“

es

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

D

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 44
din 16 august 2006 privind modificarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului
sprijinului acordat produc„torilor agricoli pentru
achizi˛ionarea de motorin„ Ón vederea efectu„rii lucr„rilor
agricole mecanizate de Ónfiin˛are ∫i Óntre˛inere a unor culturi
agricole ce se Ónfiin˛eaz„ Ón prim„vara anului 2006, precum
∫i pentru aprobarea supliment„rii cu suma de 200 milioane lei
(RON) a Programului îDezvoltarea durabil„ a sectorului
vegetal, a sectorului zootehnic ∫i piscicol, precum ∫i alte
programe pe care Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale trebuie s„ le pun„ Ón aplicare“, adoptat„
Ón temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 288/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 725 din
24 august 2006, cu urm„toarea modificare:
— La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 1 va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Pentru efectuarea lucr„rilor agricole
mecanizate de Ónfiin˛are ∫i Óntre˛inere a unor culturi agricole
ce se Óns„m‚n˛eaz„ Ón prim„vara anului 2006, se acord„
produc„torilor agricoli un sprijin financiar de 0,7 lei/litru
pentru achizi˛ionarea de motorin„, iar pentru lucr„rile de
Ónfiin˛are a culturilor care se Óns„m‚n˛eaz„ Ón toamna
anului 2006 se acord„ produc„torilor agricoli un sprijin
financiar de 1 leu/litru pentru achizi˛ionarea de motorin„
∫i/sau biodiesel produs conform Standardului na˛ional
SR EN 14214:2004.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 11.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea
nivelului sprijinului acordat produc„torilor agricoli
pentru achizi˛ionarea de motorin„ Ón vederea efectu„rii
lucr„rilor agricole mecanizate de Ónfiin˛are ∫i Óntre˛inere
a unor culturi agricole ce se Ónfiin˛eaz„ Ón prim„vara
anului 2006, precum ∫i pentru aprobarea supliment„rii
cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului
îDezvoltarea durabil„ a sectorului vegetal, a sectorului
zootehnic ∫i piscicol, precum ∫i alte programe
pe care Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale trebuie s„ le pun„ Ón aplicare“
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Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat
produc„torilor agricoli pentru achizi˛ionarea de motorin„ Ón vederea efectu„rii
lucr„rilor agricole mecanizate de Ónfiin˛are ∫i Óntre˛inere a unor culturi
agricole ce se Ónfiin˛eaz„ Ón prim„vara anului 2006, precum ∫i pentru
aprobarea supliment„rii cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului
îDezvoltarea durabil„ a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic ∫i piscicol,
precum ∫i alte programe pe care Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale trebuie s„ le pun„ Ón aplicare“ ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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LEGE
pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004
privind bursele private

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Articolul 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele
private, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 899 din
4 octombrie 2004, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Cuantumul lunar al bursei private va fi stabilit de c„tre cel care
acord„ bursa sau de alt„ persoan„ juridic„ ori fizic„ desemnat„ de acesta.“
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 28/16.I.2007
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4
din Legea nr. 376/2004 privind bursele private
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea art. 4 din
Legea nr. 376/2004 privind bursele private ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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LEGE
privind organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor pentru Parlamentul European
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Art. 1. — (1) Prezenta lege stabile∫te cadrul juridic
general pentru organizarea ∫i desf„∫urarea alegerii
membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul European.
(2) Membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul European sunt
ale∫i prin vot universal, egal, direct, secret ∫i liber exprimat,
Ón condi˛iile prezentei legi.
(3) Mandatul membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul
European este de 5 ani.
Art. 2. — Œn sensul prezentei legi, prin statul membru de
origine se Ón˛elege statul a c„rui cet„˛enie o are cet„˛eanul
statului membru al Uniunii Europene, altul dec‚t Rom‚nia.
Art. 3. — Reprezentarea Rom‚niei Ón Parlamentul
European se face potrivit prevederilor art. 9 ∫i 24 din Actul
privind condi˛iile de aderare ∫i adapt„rile tratatelor pe care
se Óntemeiaz„ Uniunea European„ din Tratatul dintre
Regatul Belgiei, Republica Ceh„, Regatul Danemarcei,
Republica Federal„ Germania, Republica Estonia, Republica
Elen„, Regatul Spaniei, Republica Francez„, Irlanda,
Republica Italian„, Republica Cipru, Republica Letonia,
Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului,
Republica Ungar„, Republica Malta, Regatul ﬁ„rilor de Jos,

Republica Austria, Republica Polon„, Republica Portughez„,
Republica Slovenia, Republica Slovac„, Republica Finlanda,
Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de
Nord (state membre ale Uniunii Europene) ∫i Republica
Bulgaria ∫i Rom‚nia privind aderarea Republicii Bulgaria ∫i
a Rom‚niei la Uniunea European„, semnat de Rom‚nia la
Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea
nr. 157/2005.
Art. 4. — (1) Membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul
European se aleg pe baz„ de scrutin de list„, potrivit
principiului reprezent„rii propor˛ionale, ∫i pe baz„ de
candidaturi independente.
(2) Pentru alegerea membrilor din Rom‚nia Ón
Parlamentul European, teritoriul Rom‚niei se constituie
Óntr-o singur„ circumscrip˛ie electoral„.
Art. 5. — (1) Prin aleg„tor comunitar se Ón˛elege orice
cet„˛ean al unui stat membru al Uniunii Europene, altul
dec‚t Rom‚nia, care are dreptul de a alege Ón Rom‚nia
pentru Parlamentul European, av‚nd domiciliul sau
re∫edin˛a Ón Rom‚nia, Ón conformitate cu dispozi˛iile
prezentei legi.
(2) Prin aleg„tor resortisant se Ón˛elege orice cet„˛ean al
Rom‚niei care are dreptul de a alege membri din Rom‚nia
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mediul de afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau cu func˛ii
echivalente din statele membre ale Uniunii Europene.
(2) Œn termen de 30 de zile de la data valid„rii
rezultatului alegerilor pentru Parlamentul European,
persoanele aflate Ón situa˛ia de incompatibilitate trebuie s„
opteze Óntre mandatul de parlamentar european ∫i func˛ia
care genereaz„ incompatibilitatea, demision‚nd din una
dintre aceste func˛ii.
(3) Dup„ expirarea termenului prev„zut la alin. (2), dac„
starea de incompatibilitate continu„ s„ existe, persoanele
aflate Ón situa˛ia de incompatibilitate sunt considerate
demisionate din func˛ia de parlamentar european.
Art. 8. — (1) Ziua de referin˛„ se stabile∫te ∫i se aduce
la cuno∫tin˛„ public„ de c„tre Guvern, prin hot„r‚re, cu cel
pu˛in 90 de zile Ónainte.
(2) Ziua de referin˛„ este stabilit„ Ón cadrul perioadei
hot„r‚te Ón acest scop de Consiliul Uniunii Europene.
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Exercitarea dreptului de vot ∫i de a fi ales ca membru
din Rom‚nia Ón Parlamentul European
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Art. 9. — (1) Listele electorale sunt permanente ∫i
speciale.
(2) Aleg„torii resortisan˛i sunt Ónscri∫i Ón listele electorale
permanente. Dispozi˛iile Legii nr. 373/2004 pentru alegerea
Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, privind listele electorale permanente
se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(3) Aleg„torii comunitari care, Ón conformitate cu
prevederile prezentei legi, au drept de vot sunt Ónscri∫i, la
cerere, de c„tre primarul unit„˛ii administrativ-teritoriale Ón
care au re∫edin˛a sau domiciliul, Óntr-o list„ electoral„
special„.
(4) Cererea prev„zut„ la alin. (3) se depune cu cel
pu˛in 60 de zile Ónaintea alegerilor Ónso˛it„ de un document
valabil de identitate sau de orice alt asemenea document
care atest„ identitatea, precum ∫i de o declara˛ie
oficial„, pe propria r„spundere, care trebuie s„ cuprind„
urm„toarele preciz„ri:
a) cet„˛enia ∫i adresa la care solicitantul locuie∫te pe
teritoriul Rom‚niei;
b) localitatea sau circumscrip˛ia electoral„, dup„ caz, din
statul membru de origine, pe ale c„rei liste electorale
acesta este Ónscris;
c) men˛iunea c„ Ó∫i exercit„ dreptul de vot numai Ón
Rom‚nia;
d) men˛iunea c„ nu este lipsit, printr-o hot„r‚re
judec„toreasc„ definitiv„, de dreptul de vot Ón statul
membru de origine.
(5) Œn termen de 48 de ore de la Ónregistrarea cererii
prev„zute la alin. (3), primarul unit„˛ii administrativ-teritoriale
respective Ónainteaz„ cererea, Ónso˛it„ de declara˛ia pe
propria r„spundere, Autorit„˛ii Electorale Permanente.
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Ón Parlamentul European, Ón conformitate cu dispozi˛iile
prezentei legi.
(3) Prin persoan„ eligibil„ comunitar se Ón˛elege orice
cet„˛ean al unui stat membru al Uniunii Europene care are
dreptul de a fi ales pentru Parlamentul European, av‚nd
domiciliul sau re∫edin˛a Ón Rom‚nia, Ón conformitate cu
dispozi˛iile prezentei legi.
(4) Œn condi˛iile prezentei legi, prin zi de referin˛„ se
Ón˛elege ziua organiz„rii alegerii membrilor din Rom‚nia Ón
Parlamentul European.
(5) Cet„˛enii rom‚ni care au v‚rsta de 18 ani, Ómplini˛i
p‚n„ Ón ziua de referin˛„ inclusiv, au dreptul de a alege
membri din Rom‚nia Ón Parlamentul European.
(6) Nu au drept de vot debilii ∫i aliena˛ii mintal pu∫i sub
interdic˛ie ∫i persoanele care, Ón ziua de referin˛„, sunt
condamnate prin hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„ la
pierderea drepturilor electorale.
(7) Cet„˛enii rom‚ni care au drept de vot ∫i au Ómplinit,
p‚n„ Ón ziua de referin˛„ inclusiv, v‚rsta de 23 de ani au
dreptul de a fi ale∫i Ón Parlamentul European.
(8) Dispozi˛iile alin. (5)—(7) se aplic„ ∫i cet„˛enilor
rom‚ni care au domiciliul sau re∫edin˛a Ón str„in„tate ∫i au
drept de vot.
(9) Cet„˛enii statelor membre ale Uniunii Europene, Ón
sensul art. 17 alin. (1) din Tratatul de instituire a
Comunit„˛ii Europene, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, care au re∫edin˛a sau domiciliul pe teritoriul
Rom‚niei, au drept de vot ∫i de a fi ale∫i ca membri din
Rom‚nia Ón Parlamentul European, Ón acelea∫i condi˛ii ca
∫i cet„˛enii rom‚ni, sub rezerva Óndeplinirii cerin˛elor
prezentei legi.
(10) Pentru alegerea membrilor din Rom‚nia Ón
Parlamentul European, at‚t aleg„torul resortisant, c‚t ∫i
aleg„torul comunitar au dreptul la un singur vot.
Art. 6. — (1) Cet„˛enii rom‚ni care fac parte din
urm„toarele categorii: judec„torii Cur˛ii Constitu˛ionale,
avoca˛ii poporului, magistra˛ii, membrii activi ai armatei,
poli˛i∫tii ∫i alte categorii de func˛ionari publici, inclusiv cei
cu statut special, stabilite prin lege organic„, nu pot fi ale∫i
ca membri din Rom‚nia Ón Parlamentul European.
(2) Persoanele eligibile comunitar care fac parte din
categorii similare celor prev„zute la alin. (1), Ón statele ai
c„ror cet„˛eni sunt, nu pot fi ale∫i ca membri din Rom‚nia
Ón Parlamentul European.
Art. 7. — (1) F„r„ a aduce atingere incompatibilit„˛ilor
prev„zute de Actul din 1976 privind alegerea membrilor
Parlamentului European prin vot universal direct, cu
modific„rile ulterioare, calitatea de membru al Parlamentului
European este incompatibil„ cu calitatea de deputat sau
senator Ón Parlamentul Rom‚niei, de membru al Guvernului
Rom‚niei, cu func˛iile prev„zute la art. 81 ∫i 82 din cartea I,
titlul IV, cap. III sec˛iunea a 2-a din Legea nr. 161/2003
privind unele m„suri pentru asigurarea transparen˛ei Ón
exercitarea demnit„˛ilor publice, a func˛iilor publice ∫i Ón
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listele unui partid politic, ale unei organiza˛ii a cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, unei alian˛e politice,
alian˛e electorale ori ca independent, o persoan„ eligibil„
comunitar este obligat„ ca, pe l‚ng„ actele necesare
candida˛ilor care sunt cet„˛eni rom‚ni, s„ prezinte Biroului
Electoral Central documente valabile care s„ ateste
identitatea, precum ∫i o declara˛ie oficial„ pe propria
r„spundere, care trebuie s„ cuprind„ urm„toarele preciz„ri:
a) cet„˛enia ∫i adresa la care solicitantul locuie∫te pe
teritoriul Rom‚niei;
b) localitatea sau circumscrip˛ia electoral„, dup„ caz, Ón
statul membru de origine, pe ale c„rei liste electorale este
Ónscris;
c) men˛iunea c„ nu candideaz„ pentru ob˛inerea unui
mandat de parlamentar european Ón alt stat membru al
Uniunii Europene.
(2) Persoanele eligibile comunitar, care candideaz„ Ón
cadrul alegerii membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul
European, trebuie s„ prezinte, odat„ cu propunerea de
candidatur„, un certificat Ón traducere oficial„, eliberat de
autoritatea competent„ din statul al c„rui cet„˛ean este,
care s„ ateste c„ nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales Ón
acel stat printr-o hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„.
(3) Biroul Electoral Central respinge prin hot„r‚re, Ón
24 de ore de la depunere, propunerile de candidaturi care
nu sunt Ónso˛ite de certificatul prev„zut la alin. (2).
(4) Œn termen de 24 de ore de la Ónregistrare, Biroul
Electoral Central Ónainteaz„ c„tre Autoritatea Electoral„
Permanent„ o copie a propunerii de candidatur„ Ónso˛it„ de
o copie a declara˛iei pe propria r„spundere, Ón vederea
inform„rii statului membru de origine asupra inten˛iei
persoanei eligibile comunitar de a candida la alegerile
organizate pentru desemnarea membrilor din Rom‚nia Ón
Parlamentul European.
Art. 11. — (1) Autoritatea Electoral„ Permanent„
verific„, prin schimbul de informa˛ii cu institu˛ii din statele
membre ale Uniunii Europene care au responsabilit„˛i
similare, urm„toarele:
a) autenticitatea men˛iunilor Ónscrise Ón declara˛iile
persoanelor care doresc s„ Ó∫i exercite dreptul de a alege
membri din Rom‚nia Ón Parlamentul European;
b) la solicitarea Biroului Electoral Central, autenticitatea
men˛iunilor Ónscrise Ón declara˛iile persoanelor care
candideaz„ pentru ob˛inerea unui mandat de membru din
Rom‚nia Ón Parlamentul European.
(2) Autoritatea Electoral„ Permanent„ face schimb de
informa˛ii cu institu˛iile din statele membre ale Uniunii
Europene care au responsabilit„˛i similare, cu scopul de a
se asigura c„ cet„˛enii rom‚ni cu re∫edin˛a sau domiciliul
Ón str„in„tate, respectiv aleg„torii comunitari, nu voteaz„ de
mai multe ori ∫i c„ ace∫tia nu candideaz„ Ón mai mult de
un stat membru al Uniunii Europene.
(3) La solicitarea institu˛iei cu responsabilit„˛i similare
din alt stat membru al Uniunii Europene, Autoritatea
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(6) Œn termen de 15 zile de la Ónregistrarea cererii
prev„zute la alin. (3), Autoritatea Electoral„ Permanent„
hot„r„∫te asupra Óndeplinirii condi˛iilor prev„zute de lege de
c„tre aleg„torul comunitar privind exercitarea dreptului de a
alege membri din Rom‚nia Ón Parlamentul European.
(7) Œn cazul Ón care aleg„torul comunitar Óndepline∫te
condi˛iile prev„zute de prezenta lege, Autoritatea Electoral„
Permanent„ comunic„ primarului unit„˛ii administrativteritoriale hot„r‚rea sa pentru Ónscrierea solicitantului Ón
listele electorale speciale prev„zute la alin. (3).
Comunicarea este Ónso˛it„ de o dovad„ pe baza c„reia
solicitantul Ó∫i poate exercita dreptul de a alege membri din
Rom‚nia Ón Parlamentul European, la orice sec˛ie de
votare organizat„ pentru aceste alegeri.
(8) Autoritatea Electoral„ Permanent„ informeaz„
institu˛iile cu responsabilit„˛i similare din statul membru al
Uniunii Europene al c„rui cet„˛ean este c„ acestuia i s-a
acordat dreptul de a alege membri din Rom‚nia Ón
Parlamentul European.
(9) Primarul respinge cererea de Ónscriere Ón listele
electorale speciale Ón baza r„spunsului negativ al Autorit„˛ii
Electorale Permanente Ón cazul Ón care, Ón urma verific„rilor
efectuate potrivit art. 11 alin. (1), se constat„ neÓndeplinirea
cerin˛elor prev„zute la alin. (4) lit. d). Solu˛ia dat„ de
primar poate fi contestat„ potrivit dispozi˛iilor Legii
nr. 373/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(10) Aleg„torii comunitari care nu mai Óndeplinesc
cerin˛ele prezentei legi se radiaz„ din listele electorale
speciale de c„tre primarul localit„˛ii pe raza c„reia Ó∫i au
re∫edin˛a sau domiciliul, Ón baza comunic„rii scrise din
partea Autorit„˛ii Electorale Permanente.
(11) Aleg„torii comunitari care solicit„ radierea din listele
electorale speciale depun o cerere la primarul unit„˛ii
administrativ-teritoriale Ón care Ó∫i au re∫edin˛a sau
domiciliul. Œn termen de 10 zile, primarul este obligat s„
Ón∫tiin˛eze Autoritatea Electoral„ Permanent„ despre
radierea efectuat„.
(12) Denumirea, forma, con˛inutul, modul de eliberare ∫i
de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electoral„
Permanent„, precum ∫i cheltuielile de tip„rire ∫i distribuire
a acestora se stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului, la
propunerea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, cu avizul
consultativ al Autorit„˛ii Electorale Permanente.
(13) Aleg„torii comunitari au dreptul s„ verifice dac„ au
fost Ónscri∫i Ón listele electorale speciale, prevederile Legii
nr. 373/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
privind Ónt‚mpin„rile ∫i punerea la dispozi˛ie a listelor
electorale aplic‚ndu-se Ón mod corespunz„tor.
(14) Copiile listelor electorale permanente ∫i ale listelor
electorale speciale se predau de c„tre primar, pe baz„ de
proces-verbal, pre∫edintelui biroului electoral al fiec„rei
sec˛ii de votare, cu 3 zile Ónainte de ziua de referin˛„.
Art. 10. — (1) Pentru a-∫i exercita dreptul de a fi ales
ca membru din Rom‚nia Ón Parlamentul European pe
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(6) Modalitatea de punere Ón aplicare a prevederilor
prezentului articol se stabile∫te prin hot„r‚re a Guvernului,
la propunerea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, cu
avizul consultativ al Autorit„˛ii Electorale Permanente.

pe

(5) Œn cazul Ón care Autoritatea Electoral„ Permanent„
este informat„ de faptul c„ un cet„˛ean rom‚n, care are
re∫edin˛a sau domiciliul Ón alt stat membru al Uniunii
Europene, ∫i-a Ónregistrat candidatura pentru ob˛inerea unui
mandat de parlamentar european Ón acel stat, aceasta face
verific„rile necesare ∫i Ón∫tiin˛eaz„ Biroul Electoral Central
pentru ca cet„˛eanul respectiv s„ nu Ó∫i Ónregistreze
propunerea de candidatur„ dec‚t o singur„ dat„ Ón cadrul
acelora∫i alegeri.

a

(4) Œn cazul Ón care Autoritatea Electoral„ Permanent„
este informat„ de faptul c„ un cet„˛ean rom‚n, care are
re∫edin˛a sau domiciliul Ón alt stat membru al Uniunii
Europene, este Ónscris pe lista electoral„ Ón vederea
exercit„rii dreptului de vot Ón acel stat, aceasta face
verific„rile necesare ∫i Ón∫tiin˛eaz„ primarul localit„˛ii de
domiciliu sau de re∫edin˛„, dup„ caz, ori autoritatea
competent„ din acel stat, pentru ca cet„˛eanul respectiv s„
Ó∫i exercite dreptul de vot o singur„ dat„, Ón cadrul
acelora∫i alegeri.

(6) Candidatul independent poate participa la alegeri
individual dac„ este sus˛inut de cel pu˛in 100.000 de
aleg„tori.
(7) Nu se pot depune liste de candida˛i independen˛i.
Nu se admit candidaturi independente pe listele de
candida˛i depuse de partidele politice, alian˛ele politice sau
alian˛ele electorale.
(8) Candidaturile depuse pe mai multe liste de candida˛i
sunt nule de drept. Nulitatea se constat„ prin hot„r‚re a
Biroului Electoral Central.
(9) Nerespectarea condi˛iei prev„zute la alin. (2) atrage
nulitatea listei de candida˛i. Nulitatea se constat„ prin
hot„r‚re a Biroului Electoral Central.
Art. 13. — (1) Biroul Electoral Central aduce la
cuno∫tin˛„ public„, prin afi∫are la sediul s„u, la sediile
birourilor electorale jude˛ene, al municipiului Bucure∫ti ∫i ale
birourilor electorale de sector, propunerile de candida˛i pe
care le-a primit, Ón termen de 24 de ore de la Ónregistrare.
(2) P‚n„ la Ómplinirea a 45 de zile Ónainte de ziua de
referin˛„ aleg„torii resortisan˛i, aleg„torii comunitari,
partidele politice, organiza˛iile cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ele politice ∫i alian˛ele
electorale pot contesta candidaturile.
(3) Contesta˛iile aleg„torilor resortisan˛i, ale aleg„torilor
comunitari, partidelor politice, organiza˛iilor cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛elor politice ∫i
alian˛elor electorale privind Ónregistrarea sau respingerea
candidaturilor se solu˛ioneaz„ de Tribunalul Bucure∫ti Ón cel
mult dou„ zile de la primirea contesta˛iei.
(4) Œmpotriva hot„r‚rii se poate face recurs, Ón termen
de 24 de ore de la pronun˛are, la Curtea de Apel
Bucure∫ti. Recursul se solu˛ioneaz„ Ón termen de dou„ zile
de la Ónregistrare. Hot„r‚rea este definitiv„ ∫i irevocabil„.
(5) Œn termen de 24 de ore de la expirarea termenelor
prev„zute la alin. (2)—(4), Biroul Electoral Central constat„,
pe baz„ de proces-verbal, r„m‚nerea definitiv„ a
candidaturilor ∫i comunic„ birourilor electorale listele de
candidaturi ∫i candidaturile independente definitive
Ónregistrate, Ón ordinea rezultat„ din aplicarea corespunz„toare
a prevederilor Legii nr. 373/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
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Electoral„ Permanent„ furnizeaz„ acesteia informa˛iile
necesare pentru a stabili dac„ cet„˛eanul rom‚n care ∫i-a
exprimat inten˛ia de a vota Ón alt stat membru al Uniunii
Europene a fost sau nu lipsit de dreptul de vot Ón
Rom‚nia ca urmare a unei hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive.
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Art. 12. — (1) Propunerile de candidaturi pentru
alegerea membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul European
se depun ∫i se Ónregistreaz„ la Biroul Electoral Central cel
mai t‚rziu cu 60 de zile Ónainte de ziua de referin˛„.
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(2) Listele de candida˛i pentru alegerea membrilor din
Rom‚nia Ón Parlamentul European trebuie Óntocmite astfel
Ónc‚t s„ asigure reprezentarea ambelor sexe.
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(3) Num„rul de candida˛i de pe fiecare list„ poate fi cu
maximum 10 mai mare dec‚t num„rul mandatelor
repartizate Rom‚niei Ón Parlamentul European.
(4) Pentru a fi Ónregistrate la Biroul Electoral Central,
listele de candida˛i propuse de partidele politice,
organiza˛iile cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale,
alian˛ele politice sau alian˛ele electorale trebuie Ónso˛ite de
o list„ cuprinz‚nd cel pu˛in 200.000 de aleg„tori care
sus˛in candidatura partidului politic, organiza˛iei cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛elor politice sau
alian˛ei electorale respective pentru alegerea membrilor din
Rom‚nia Ón Parlamentul European. Modelul listei se aprob„
prin hot„r‚re a Guvernului odat„ cu aducerea la cuno∫tin˛„
public„ a zilei de referin˛„, potrivit art. 8.
(5) Fiecare partid politic, organiza˛ie a cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛„ politic„ sau alian˛„
electoral„ care particip„ la alegerile pentru Parlamentul
European, Ón condi˛iile prezentei legi, poate depune numai
o singur„ list„ de candida˛i, la nivel na˛ional.

CAPITOLUL III
Organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor
Art. 14. — (1) Pentru organizarea ∫i desf„∫urarea
opera˛iunilor specifice perioadei electorale se constituie
Biroul Electoral Central.
(2) Biroul Electoral Central func˛ioneaz„ la nivelul
circumscrip˛iei electorale na˛ionale ∫i folose∫te, ca aparat
de lucru, personal de specialitate din cadrul Autorit„˛ii
Electorale Permanente ∫i al Institutului Na˛ional de
Statistic„.
(3) La nivelul jude˛elor, al municipiului Bucure∫ti, al
sectoarelor acestuia ∫i al sec˛iilor de votare se constituie
∫i func˛ioneaz„ birouri electorale.
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(3) Œn cazul Ón care mai multe partide politice, alian˛e
politice sau alian˛e electorale au depus acela∫i num„r de
candidaturi, accesul acestora la serviciile publice de radio
∫i de televiziune se face Ón mod egal.
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(2) Pentru studen˛ii de la cursurile de zi ∫i elevii cu
drept de vot care nu domiciliaz„ Ón localitatea Ón care
urmeaz„ studiile, se organizeaz„ c‚te o sec˛ie de votare
pe l‚ng„ c„minele de studen˛i sau de elevi, pentru
250—1.000 de aleg„tori.

rs
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Art. 16. — (1) Se pot organiza sec˛ii de votare pe
l‚ng„ unit„˛ile militare, precum ∫i Ón spitale, maternit„˛i,
sanatorii, case de invalizi, centre de Óngrijire, asisten˛„ ∫i
recuperare a persoanelor adulte cu handicap ∫i c„mine de
b„tr‚ni, Ón care se afl„ cel pu˛in 25 de cet„˛eni cu drept
de vot.

(2) Activit„˛ile prev„zute la alin. (1) sunt realizate de
Birourile permanente reunite ale celor dou„ Camere ale
Parlamentului Ómpreun„ cu reprezentan˛ii serviciilor publice
de radio ∫i televiziune ∫i reprezentan˛ii partidelor, alian˛elor
politice, alian˛elor electorale care au depus list„ de
candida˛i la alegeri, av‚nd Ón vedere ponderea
candidaturilor fiec„rui partid politic, fiec„rei alian˛e politice,
alian˛e electorale, precum ∫i candidaturile independente, Ón
num„rul total al candidaturilor definitive.

pe

b) Ón comune, c‚te o sec˛ie de votare la 500—2.000 de
locuitori; se organizeaz„ sec˛ii de votare, de regul„, Ón
fiecare sat; pot fi organizate sec˛ii de votare ∫i Ón satele
sau Ón grupurile de sate cu popula˛ie de p‚n„ la 500 de
locuitori.

a

a) Ón localit„˛ile urbane, c‚te o sec˛ie de votare la
1.000—2.000 de locuitori;

Art. 18. — (1) Stabilirea orarului pentru campania
electoral„ ∫i repartizarea timpilor de anten„ pentru accesul
partidelor politice, alian˛elor politice, alian˛elor electorale ∫i
al candida˛ilor independen˛i la serviciile publice de radio ∫i
televiziune se fac dup„ r„m‚nerea definitiv„ a
candidaturilor.

ite

Art. 15. — Sec˛iile de votare se organizeaz„ dup„ cum
urmeaz„:

(5) Partidele politice, organiza˛iile cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ele politice ∫i alian˛ele
electorale care au depus liste de candida˛i pot desemna
c‚te un reprezentant la sec˛iile de votare organizate
conform prevederilor alin. (1), (2) ∫i (4), participarea
acestora f„c‚ndu-se pe cheltuiala celor care i-au desemnat.

tu

(4) Birourilor electorale organizate la nivelul jude˛elor ∫i
al municipiului Bucure∫ti li se aplic„, Ón mod corespunz„tor,
prevederile privind birourile electorale de circumscrip˛ie
cuprinse Ón Legea nr. 373/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
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Art. 19. — Imprimarea buletinelor de vot se asigur„ de
birourile electorale jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, prin
grija prefec˛ilor. Prefec˛ii r„spund ca toate buletinele de vot
necesare s„ fie imprimate cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de
ziua de referin˛„.
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(3) La sec˛iile de votare organizate pe l‚ng„ unit„˛ile
militare voteaz„ numai militarii acestor unit„˛i, iar la cele
pentru studen˛i ∫i elevi, numai studen˛ii ∫i elevii din unit„˛ile
de Ónv„˛„m‚nt arondate.
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Art. 17. — (1) Pe l‚ng„ misiunile diplomatice ∫i oficiile
consulare ale Rom‚niei se organizeaz„ c‚te o sec˛ie de
votare pentru aleg„torii membri ai reprezentan˛ei
diplomatice ∫i familiile lor, precum ∫i pentru cet„˛enii
rom‚ni din ˛ar„ sau din str„in„tate, afla˛i Ón ˛„rile
respective Ón ziua de referin˛„. Sec˛iile de votare organizate
pe l‚ng„ misiunile diplomatice ∫i oficiile consulare ale
Rom‚niei apar˛in de Biroul Electoral al Municipiului
Bucure∫ti.
(2) Sec˛iile de votare prev„zute la alin. (1) se
organizeaz„ at‚t Ón localitatea Ón care Ó∫i are sediul
misiunea diplomatic„ sau oficiul consular, c‚t ∫i Ón alte
localit„˛i, cu acordul guvernului din ˛ara respectiv„.
(3) Sediile sec˛iilor de votare prev„zute la alin. (1) ∫i (2)
se organizeaz„ ∫i se doteaz„ prin grija Ministerului
Afacerilor Externe. Œn acest scop Ministerul Finan˛elor
Publice aloc„ fondurile necesare.
(4) Pe navele sub pavilion rom‚nesc aflate Ón naviga˛ie
Ón ziua de referin˛„, precum ∫i pe platformele marine se
organizeaz„ sec˛ii de votare. Sec˛iile de votare astfel
organizate apar˛in de biroul electoral jude˛ean sau al
municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, al locului Ón care acestea
sunt Ónregistrate.

Art. 20. — (1) Pentru partidele politice, organiza˛iile
cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ele
politice ∫i alian˛ele electorale, pragul electoral de atribuire a
mandatelor reprezint„ 5% din totalul voturilor valabil
exprimate, la nivel na˛ional.
(2) Candida˛ilor independen˛i li se pot atribui mandate
dac„ au ob˛inut, fiecare Ón parte, un num„r de voturi
valabil exprimate cel pu˛in egal cu coeficientul electoral
na˛ional. Coeficientul electoral na˛ional reprezint„ partea
Óntreag„ a raportului dintre num„rul total de voturi valabil
exprimate ∫i num„rul de mandate de parlamentari europeni
ce revin Rom‚niei.
Art. 21. — (1) Atribuirea mandatelor de parlamentar
european se face, cu respectarea condi˛iilor prev„zute la
art. 20, de c„tre Biroul Electoral Central, dup„ cum
urmeaz„:
a) Ón prima etap„, Biroul Electoral Central calculeaz„
pragul electoral ∫i coeficientul electoral na˛ional ∫i
stabile∫te, Ón ordinea descresc„toare a num„rului de voturi
valabil exprimate, lista partidelor politice, organiza˛iilor
cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛elor
politice, alian˛elor electorale ∫i candida˛ilor independen˛i
c„rora li se pot repartiza mandate;
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(3) Fac excep˛ie de la prevederile alin. (1) ∫i (2)
situa˛iile Ón care normele comunitare Ón materie sunt direct
aplicabile.
(4) Œn vederea aplic„rii prevederilor prezentei legi,
Autoritatea Electoral„ Permanent„ sau, dup„ caz, Biroul
Electoral Central adopt„ hot„r‚ri ∫i instruc˛iuni, care se
public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(5) Autoritatea Electoral„ Permanent„ Ómpreun„ cu
autorit„˛ile publice competente Óndeplinesc formalit„˛ile
necesare accept„rii membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul
European.
Art. 24. — (1) Candida˛ii Ónscri∫i Ón liste, care nu au
fost ale∫i, r„m‚n pe listele respective Ón ordinea Ón care au
fost Ónscri∫i.
(2) Œn caz de vacan˛„ a mandatelor membrilor din
Rom‚nia Ón Parlamentul European, survenit„ ca urmare a
demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilit„˛ii
cu calitatea de parlamentar european sau a decesului,
mandatele pentru locurile vacante sunt atribuite urm„torilor
pe listele de candida˛i, Ón ordinea Ón care au fost Ónscri∫i
pe aceste liste, dac„ p‚n„ la data valid„rii pentru ocuparea
locurilor vacante partidele sau forma˛iunile politice pe
listele c„rora au candidat confirm„, Ón scris, c„ apar˛in
acestora.
(3) Vacantarea mandatelor membrilor din Rom‚nia Ón
Parlamentul European, survenit„ ca urmare a unei Ón˛elegeri
prealabile privind demisia sau renun˛area la aceast„
func˛ie, este considerat„ nul„. Œn˛elegerea prealabil„ privind
renun˛area la func˛ia de membru din Rom‚nia Ón
Parlamentul European nu poate constitui motiv de vacan˛„
a func˛iei.
Art. 25. — Œn caz de vacan˛„ a mandatului unui
membru din Rom‚nia Ón Parlamentul European, apar˛in‚nd
unui partid politic, unei organiza˛ii a cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale, unei alian˛e politice sau alian˛e
electorale, care nu mai are candida˛i pe list„, precum ∫i Ón
cazul unui candidat ales pe lista unui partid politic care a
fost radiat sau Ón caz de vacan˛„ a mandatului unui
membru din Rom‚nia Ón Parlamentul European, candidat
independent, mandatul pentru locul devenit vacant este
atribuit urm„torului Ónscris pe lista de candida˛i a partidului
politic, organiza˛iei cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor
na˛ionale sau alian˛ei care a ob˛inut cel mai mare num„r
de voturi.
Art. 26. — (1) Primele alegeri pentru Parlamentul
European se organizeaz„ ∫i se desf„∫oar„ p‚n„ cel mai
t‚rziu la data de 31 decembrie 2007.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile art. 1 alin. (3),
mandatul membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul European,
atribuit Ón baza primelor alegeri organizate, Ónceteaz„ la
Óncheierea legislaturii 2004—2009 a Parlamentului European.
Art. 27. — La primele alegeri pentru Parlamentul
European organizate Ón Rom‚nia, Ón scopul exercit„rii
dreptului de vot ∫i de a fi ale∫i ca membri din Rom‚nia Ón
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b) Ón etapa a doua, se repartizeaz„ mandatele la nivelul
circumscrip˛iei na˛ionale pentru listele selectate Ón condi˛iile
prev„zute la lit. a) prin metoda d’Hondt. Metoda d’Hondt
de repartizare a mandatelor const„ Ón Ómp„r˛irea voturilor
valabil exprimate pentru fiecare list„ ∫i candidat
independent, selectate Ón condi˛iile prev„zute la lit. a), la 1,
2, 3, 4 ... p‚n„ la num„rul total de mandate de repartizat,
∫i ierarhizarea acestor c‚turi Ón ordine descresc„toare.
Num„rul de mandate repartizate fiec„rei liste Ón parte
corespunde cu num„rul total de c‚turi aferente fiec„rei liste
cuprinse Ón ∫irul ordonat, p‚n„ la repartizarea tuturor
mandatelor;
c) candidatului independent c„ruia i-ar reveni cel pu˛in
un mandat i se repartizeaz„ un singur mandat, indiferent
de c‚te mandate au rezultat din calcul. Œn acest caz,
repartizarea celorlalte mandate se face Ón continuare,
pentru liste sau candida˛i independen˛i, cu respectarea
condi˛iilor prev„zute la lit. a) ∫i b) ∫i a prevederilor art. 20
alin. (1).
(2) Procesul-verbal, Óntocmit potrivit legii, se semneaz„
de c„tre pre∫edinte sau de loc˛iitorul acestuia ∫i de ceilal˛i
membri ai Biroului Electoral Central, Ón prezen˛a c„rora a
fost Óntocmit. Lipsa semn„turii unor membri ai birourilor nu
afecteaz„ valabilitatea procesului-verbal ∫i a alegerilor.
Pre∫edintele men˛ioneaz„ motivele care au Ómpiedicat
semnarea.
(3) Biroul Electoral Central Ónm‚neaz„ candida˛ilor ale∫i
un certificat constatator al alegerii.
(4) Modelul procesului-verbal ∫i al certificatului
constatator al alegerii se stabilesc prin hot„r‚re a
Guvernului, la propunerea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor ∫i cu avizul consultativ al Autorit„˛ii Electorale
Permanente.
Art. 22. — (1) La data public„rii rezultatelor alegerii
membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul European, Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, Biroul Electoral
Central ∫i celelalte birouri electorale Ó∫i Ónceteaz„
activitatea.
(2) Œnainte de Óncetarea activit„˛ii, actele ∫i materialele
Biroului Electoral Central, rezultate din procesul electoral,
sunt Ónaintate, spre valorificare ∫i arhivare, Autorit„˛ii
Electorale Permanente.
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CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 23. — (1) Dispozi˛iile prezentei legi se completeaz„
Ón mod corespunz„tor cu prevederile Legii nr. 373/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Prevederile referitoare
la utilizarea c„r˛ilor de aleg„tor se aplic„ Óncep‚nd cu
scrutinul din anul 2009 pentru alegerea membrilor din
Rom‚nia Ón Parlamentul European.
(2) Dispozi˛iile Legii nr. 334/2006 privind finan˛area
activit„˛ii partidelor politice ∫i a campaniilor electorale se
aplic„ Ón mod corespunz„tor.
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Parlamentul European, cet„˛enii statelor membre ale Uniunii
Europene au obliga˛ia de a prezenta o declara˛ie pe
propria r„spundere c„ nu ∫i-au exercitat dreptul de vot ∫i
de a fi ale∫i Ón alegerile pentru Parlamentul European
organizate Ón 2004.
Art. 28. — Biroul Electoral Central confirm„ rezultatele
sufragiului ∫i asigur„ publicarea Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, a rezultatelor alegerii membrilor din
Rom‚nia Ón Parlamentul European.
´
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Prezenta lege transpune Directiva Consiliului
nr. 93/109/CE din 6 decembrie 1993 care stabile∫te
condi˛iile de exercitare a dreptului de vot ∫i de a candida
Ón alegerile pentru Parlamentul European de c„tre cet„˛enii
Uniunii Europene care locuiesc Óntr-un stat membru a c„rui
cet„˛enie nu o de˛in, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene nr. L 329 din 30 decembrie 1993,
∫i Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului
European, prin vot universal direct, publicat Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 278 din 8 octombrie
1976, cu modific„rile ulterioare.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
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Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU
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Bucure∫ti, 16 ianuarie 2007.
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pentru promulgarea Legii privind organizarea
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∫i desf„∫urarea alegerilor pentru Parlamentul European
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Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
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Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind organizarea ∫i desf„∫urarea
alegerilor pentru Parlamentul European ∫i se dispune publicarea acestei legi
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 15 ianuarie 2007.
Nr. 58.
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P R E ﬁ U R I L E

publica˛iilor legislative pentru anul 2007
— pe suport fizic —
Pre˛ul
abonamentului
anual (lei)

Denumirea publica˛iei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba maghiar„
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei
Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului ∫i alte acte normative
Breviar Legislativ
Repertoriul actelor normative

Pre˛ul
abonamentului
trimestrial (lei)

1.560
260
1.400
2.100
400
1.600
1.500
500
400
660
60
109

400
—
350
525
100
400
375
125
100
165
15
—

Pre˛ul
abonamentului
lunar (lei)

140
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

** Cu excep˛ia numerelor bis de interes restr‚ns.
Legisla˛ie Ón format electronic (op˛ional pe CD sau DVD)

80
1.400
900
1.200
400
1.700
800
80
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I ∫i Partea I bis 1989—2006
I Maghiar„
2000—2006
a II-a
1995—2006
a III-a
2001—2006
a IV-a
2001—2006
a VI-a
2001—2006
a VII-a
2005—2006
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Partea
Partea
Partea
Partea
Partea
Partea
Partea
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Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
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Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
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Pre˛urile includ T.V.A. 9%.
Abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin urm„toarele societ„˛i de distribu˛ie:

ite

tu

ra

ăr

ii
g

u INFO EUROTRADING — S.A.

rm

u INTERPRESS SPORT — S.R.L.

in

fo

u MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.

us

iv

u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.

ex

cl

u PRESS EXPRES — S.R.L.

D

u CALLIOPE — S.R.L.

es

tin

at

u ZIRKON MEDIA — S.R.L.
u ART ADVERTISING — S.R.L.

u CARTEXIM — S.R.L.
u CURIER PRESS — S.A.
u MIMPEX — S.R.L.
u ROESTA — S.R.L.
u VIAﬁA LIBER√ — S.A.

— prin oficiile sale po∫tale
— prin toate filialele
— Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
— Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— Bucure∫ti, str. Izvor nr. 78, et. 2
(tel. 311.97.84, fax 311.97.85)
— Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
— Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
— R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
— Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
— Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter
(telefon/fax: 0243/22.06.95)
— Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
— Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Arge∫, str. Valea Ia∫ului, bl. P10, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Gala˛i, str. Domneasc„ nr. 68
(telefon: 0236/46.07.19, fax: 0236/46.08.75)
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u COMPANIA NAﬁIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A.
u RODIPET — S.A.
u ACTA LEGIS — S.R.L.
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