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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea modelului ∫tampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, al ∫tampilei
cu men˛iunea îVOTAT“, precum ∫i a modelului buletinului de vot ∫i al listelor electorale
care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul European din anul 2007
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 231 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind
organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Art. 3. — Se aprob„ modelul buletinului de vot pentru
alegerea membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul European
din anul 2007, prev„zut Ón anexa nr. 7.
Art. 4. — Se aprob„ modelul copiei de pe lista
electoral„ permanent„, modelul copiei de pe lista electoral„
permanent„ pentru municipiul Bucure∫ti, modelul listei
electorale speciale, modelul copiei listei electorale speciale,
precum ∫i modelul listei electorale suplimentare, care vor fi
folosite la alegerile membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul
European din anul 2007, prev„zute Ón anexele nr. 8—12.
Art. 5. — Anexele nr. 1—12*) fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

ite

Art. 1. — Se aprob„ modelul ∫tampilei Biroului Electoral
Central, modelul ∫tampilei biroului electoral jude˛ean,
modelul ∫tampilei Biroului Electoral al Municipiului Bucure∫ti,
modelul ∫tampilei biroului electoral al sectorului municipiului
Bucure∫ti, precum ∫i modelul ∫tampilei de control a sec˛iei
de votare pentru jude˛e ∫i pentru municipiul Bucure∫ti, care
se folosesc la alegerile membrilor din Rom‚nia Ón
Parlamentul European din anul 2007, prev„zute Ón anexele
nr. 1—5.
Art. 2. — Se aprob„ modelul ∫tampilei cu men˛iunea
îVOTAT“ ce va fi folosit„ la alegerile membrilor din
Rom‚nia Ón Parlamentul European din anul 2007, prev„zut
Ón anexa nr. 6.
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Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 129.

Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
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*) Anexele nr. 1—12 sunt reproduse Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 1
MODELUL

∫tampilei Biroului Electoral Central

N O T √:

™tampila se confec˛ioneaz„ prin grija Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, care stabile∫te ∫i
dimensiunea acesteia.
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ANEXA Nr. 2
MODELUL

∫tampilei biroului electoral jude˛ean

N O T √:
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— ™tampila se confec˛ioneaz„ prin grija prefectului.
— Dimensiunea ∫tampilei se stabile∫te de prefect, astfel Ónc‚t toate datele Ónscrise s„
fie lizibile.
ANEXA Nr. 3
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or

*) Se Ónscrie denumirea jude˛ului.

MODELUL
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∫tampilei Biroului Electoral al Municipiului Bucure∫ti
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— ™tampila se confec˛ioneaz„ prin grija prefectului.
— Dimensiunea ∫tampilei se stabile∫te de prefect, astfel Ónc‚t toate datele Ónscrise s„
fie lizibile.

D

ANEXA Nr. 4
MODELUL

∫tampilei biroului electoral al sectorului municipiului Bucure∫ti

N O T √:

— ™tampila se confec˛ioneaz„ prin grija prefectului.
— Dimensiunea ∫tampilei se stabile∫te de prefect, astfel Ónc‚t toate datele Ónscrise s„
fie lizibile.
*) Se Ónscrie num„rul sectorului.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 108/13.II.2007
ANEXA Nr. 5
MODELUL
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∫tampilei de control a sec˛iei de votare pentru jude˛e
∫i pentru municipiul Bucure∫ti

N O T √:
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— Dimensiunea ∫tampilei se stabile∫te de prefect, astfel Ónc‚t toate datele Ónscrise s„
fie lizibile.
— ™tampilele se confec˛ioneaz„ prin grija prefectului.
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*) Se Ónscrie denumirea jude˛ului.
**) Se Ónscrie num„rul sec˛iei de votare, conform numerot„rii f„cute prin ordin al prefectului.
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ANEXA Nr. 6
MODELUL
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∫tampilei cu men˛iunea îVOTAT“

N O T √:

™tampila se confec˛ioneaz„ ∫i se distribuie Ón jude˛e prin grija Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, care stabile∫te ∫i dimensiunea acesteia.
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ANEXA Nr. 7
MODELUL
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buletinului de vot pentru alegerea membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul European din anul 2007
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1. Se scrie denumirea integral„ a partidului politic, organiza˛iei cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ei politice sau alian˛ei electorale.
2. Se reproduce semnul electoral; Óntre denumirea partidului politic, alian˛ei politice, alian˛ei
electorale sau organiza˛iei cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale ∫i semnul electoral se
p„streaz„ o distan˛„ de 3 litere. Semnul electoral se imprim„ Óntr-un spa˛iu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.
3. Se trec numele ∫i prenumele candida˛ilor, Ón ordinea din lista de candida˛i depus„, iar Ón
cazul alian˛elor, apartenen˛a politic„ prin denumirea abreviat„ a partidului, dup„ care patrulaterul se
Ónchide.
Pentru fiecare candidat independent se imprim„ un patrulater distinct, Ón partea final„ a
buletinului de vot, Ón ordinea Ónregistr„rii candidaturilor, Ón care se trec semnul electoral, precum ∫i
numele ∫i prenumele candidatului independent:
— Numele ∫i prenumele, precum ∫i cuvintele ce se Ónscriu Ón interiorul patrulaterelor se
tip„resc cu un corp de liter„ ce va fi stabilit de Biroul Electoral Central.
— Num„rul de patrulatere ce vor fi Ónscrise pe fiecare pagin„ a buletinului de vot, precum ∫i
dimensiunile patrulaterelor necesare Ónscrierii candida˛ilor independen˛i vor fi stabilite de Biroul
Electoral Central, prin hot„r‚re.
— Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, ˛in‚ndu-se seama
de num„rul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate candidaturile, precum ∫i de spa˛iul
necesar pentru imprimarea numelor candida˛ilor, av‚nd Ón vedere faptul c„ ultima pagin„ va
r„m‚ne alb„ pentru aplicarea ∫tampilei de control, ∫i de faptul c„ pagina 2 (versoul coper˛ii
buletinului de vot) va r„m‚ne de asemenea alb„.
— H‚rtia pentru buletinul de vot va fi de culoare alb„ ∫i suficient de groas„ pentru a nu se
distinge pe verso numele imprimat ∫i votul dat.
— Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagin„ care r„m‚ne alb„, se numeroteaz„.
— Se numeroteaz„ ∫i patrulaterele.
— Buletinele de vot se capseaz„.
— Buletinele de vot au format A5.
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ANEXA Nr. 8
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ANEXA Nr. 9
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ANEXA Nr. 10

es

*) Œn cazul municipiului Bucure∫ti se va scrie îMunicipiul Bucure∫ti“.
Œn cazul sec˛iilor de votare organizate pe l‚ng„ misiunile diplomatice ∫i oficiile consulare se va scrie îMunicipiul Bucure∫ti“.
**) Œn cazul municipiului Bucure∫ti se va scrie îSectorul nr. ...“.
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ANEXA Nr. 11

*) Œn cazul municipiului Bucure∫ti se va scrie îMunicipiul Bucure∫ti“.
Œn cazul sec˛iilor de votare organizate pe l‚ng„ misiunile diplomatice ∫i oficiile consulare se va scrie îMunicipiul Bucure∫ti“.
**) Œn cazul municipiului Bucure∫ti se va scrie îSectorul nr. ...“.
***) Œn cazul sec˛iilor de votare organizate Ón str„in„tate, dup„ num„r se va scrie îorganizat„ Ón localitatea...“, dup„ care se trece denumirea ˛„rii.
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ANEXA Nr. 12
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Pre∫edintele biroului electoral al sec˛iei de votare
(numele ∫i prenumele, semn„tura)
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*) Œn cazul municipiului Bucure∫ti se va scrie îMunicipiul Bucure∫ti“.
Œn cazul sec˛iilor de votare organizate pe l‚ng„ misiunile diplomatice ∫i oficiile consulare se va scrie îMunicipiul Bucure∫ti“, iar Ón cazul
navelor sau platformelor maritime se va scrie denumirea jude˛ului Ón care este Ónregistrat„ nava, respectiv platforma maritim„.
**) Œn cazul municipiului Bucure∫ti se va scrie îSectorul nr. ...“.
***) Œn cazul sec˛iilor de votare organizate Ón str„in„tate, dup„ num„r se va scrie îorganizat„ Ón localitatea...“, dup„ care se trece denumirea
˛„rii, iar Ón cazul sec˛iilor de votare organizate pe nave sau pe platforme maritime se va scrie îorganizat„ pe nava (platforma maritim„)............“.

D

Aceste liste se vor completa de c„tre pre∫edintele sec˛iei de votare doar cu aleg„torii resortisan˛i care la data
alegerii voteaz„ la o alt„ sec˛ie de votare dec‚t aceea unde sunt aronda˛i conform domiciliului, indiferent dac„ voteaz„ la
o sec˛ie din ˛ar„ sau la una din str„in„tate.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modelul timbrului autocolant, condi˛iile de tip„rire, de gestionare ∫i de utilizare
a acestuia pentru alegerea membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul European din anul 2007
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 231 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind
organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) La alegerile pentru membrii Rom‚niei Ón
Parlamentul European, cet„˛enii cu drept de vot Ó∫i exercit„
dreptul de vot pe baza documentelor de identitate stabilite
prin art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 1/2007
privind unele m„suri pentru organizarea ∫i desf„∫urarea

alegerilor pentru Parlamentul European. Dup„ exercitarea
votului, pe documentul de identitate se aplic„ un timbru
autocolant cu men˛iunea îVOTAT“ ∫i data scrutinului.
(2) Modelul timbrului autocolant ce se aplic„ pe
documentul de identitate al aleg„torului care voteaz„ la
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(4) Dup„ Óncheierea vot„rii, pre∫edin˛ii birourilor
electorale ale sec˛iilor de votare predau primarilor timbrele
autocolante neutilizate.
(5) Œn municipiul Bucure∫ti, timbrele se predau prin
intermediul birourilor electorale ale sectoarelor.
Art. 3. — Timbrele autocolante au acela∫i format pe
Óntreaga circumscrip˛ie electoral„ na˛ional„, se imprim„ cu
litere de aceea∫i m„rime, cu acelea∫i caractere ∫i cu
aceea∫i cerneal„, Óntr-un num„r egal cu cel al aleg„torilor,
cu un plus de 10%.
Art. 4. — Membrii biroului electoral al sec˛iei de votare
aplic„ timbrul autocolant pe documentul de identitate.
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Art. 5. — Œn vederea distribuirii corecte a timbrelor
autocolante, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor comunic„
primarilor, cel t‚rziu cu 15 zile Ónainte de ziua vot„rii,
num„rul aleg„torilor Ónscri∫i Ón listele electorale permanente,
pe fiecare sec˛ie de votare. Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor furnizeaz„ aceste date Ón mod gratuit, Ón
condi˛iile prev„zute de art. 10 alin. (6) lit. f) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2005 privind eviden˛a,
domiciliul, re∫edin˛a ∫i actele de identitate ale cet„˛enilor
rom‚ni, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 290/2005, cu
complet„rile ulterioare.

a

PRIM-MINISTRU

pe

alegerile pentru membrii Rom‚niei Ón Parlamentul European
din anul 2007 este prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(3) Timbrul autocolant trebuie s„ asigure aderarea
perfect„ pe documentul de identitate, astfel Ónc‚t s„ nu se
poat„ deta∫a f„r„ a se produce deteriorarea acestui
document.
Art. 2. — (1) Achizi˛ionarea timbrelor autocolante se
asigur„ de c„tre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor, Ón
termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
Hot„r‚rii Guvernului nr. 76/2007 privind stabilirea datei de
referin˛„ pentru alegerea membrilor din Rom‚nia Ón
Parlamentul European, din anul 2007. Achizi˛ia se face
potrivit prevederilor legale Ón vigoare.
(2) Timbrele autocolante se predau de c„tre Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor prefec˛ilor ∫i, pentru sec˛iile de
votare organizate Ón str„in„tate, Ministerului Afacerilor
Externe, pe baz„ de proces-verbal, cu cel pu˛in 15 zile
Ónainte de data de referin˛„ pentru alegerea membrilor din
Rom‚nia Ón Parlamentul European.
(3) Prefec˛ii, Ómpreun„ cu primarii, predau pe baz„ de
proces-verbal timbrele autocolante pre∫edin˛ilor birourilor
electorale ale sec˛iilor de votare, p‚n„ cel t‚rziu Ón preziua
alegerilor.
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Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
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Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 130.

ANEX√
MODELUL
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timbrului autocolant ce se aplic„ pe documentul de identitate al aleg„torului care voteaz„ la alegerile
pentru membrii Rom‚niei Ón Parlamentul European din anul 2007

N O T √:

P„tratul Ón care este Óncadrat cercul cu Ónscrisurile îVotat P.E.“ ∫i î13 mai 2007“ are latura de 15 mm.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind schimbul de informa˛ii dintre Autoritatea Electoral„ Permanent„ ∫i institu˛iile
din statele membre ale Uniunii Europene, care au responsabilit„˛i similare, necesar organiz„rii
∫i desf„∫ur„rii alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2007
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 11 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind
organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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membri din Rom‚nia Ón Parlamentul European, informa˛ii
referitoare la inten˛iile exprimate de ace∫tia.
(3) Autoritatea Electoral„ Permanent„ va informa
institu˛iile din statele membre ale Uniunii Europene, care au
responsabilit„˛i similare, Ón timp util ∫i prin modalit„˛i
corespunz„toare de comunicare, asupra condi˛iilor ∫i
modalit„˛ilor de exercitare a dreptului de a alege membri
din Rom‚nia Ón Parlamentul European, respectiv de a fi
ale∫i ca membri din Rom‚nia Ón acest Parlament.
(4) Autoritatea Electoral„ Permanent„ va transmite ∫i
prefec˛ilor informa˛iile prev„zute la alin. (2), Ón vederea
inform„rii aleg„torilor comunitari, respectiv a persoanelor
eligibile comunitar, asupra condi˛iilor ∫i modalit„˛ilor de
exercitare a drepturilor acestora.
Art. 4. — Œn scopul efectu„rii verific„rii aspectelor
prev„zute la art. 3 alin. (1) lit. a), Autoritatea Electoral„
Permanent„ furnizeaz„ institu˛iilor din statele membre ale
Uniunii Europene, care au responsabilit„˛i similare,
urm„toarele:
a) precizarea obiectului inform„rii;
b) copie de pe documentul prin care Autoritatea
Electoral„ Permanent„ a constatat Óndeplinirea 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;
c) copie de pe dovada eliberat„ de Autoritatea
Electoral„ Permanent„, pe baza c„reia solicitantul Ó∫i poate
exercita dreptul de a alege membri din Rom‚nia Ón
Parlamentul European.
Art. 5. — Œn scopul efectu„rii verific„rii aspectelor
prev„zute la art. 3 alin. (1) lit. b), Autoritatea Electoral„
Permanent„ furnizeaz„ institu˛iilor din statele membre ale
Uniunii Europene, care au responsabilit„˛i similare,
urm„toarele:
a) precizarea obiectului inform„rii;
b) copie de pe propunerea de candidatur„;
c) copie de pe declara˛ia pe propria r„spundere.
Art. 6. — Autoritatea Electoral„ Permanent„ face schimb
de informa˛ii cu institu˛iile din statele membre ale Uniunii
Europene, care au responsabilit„˛i similare, cu scopul:
a) ca cet„˛enii rom‚ni care au re∫edin˛a sau domiciliul
Ón alt stat membru al Uniunii Europene ∫i care au fost
Ónscri∫i Ón lista electoral„ a respectivului stat s„ Ó∫i exercite
dreptul de vot o singur„ dat„ Ón cadrul acelora∫i alegeri;
b) de a stabili dac„ cet„˛eanul rom‚n care ∫i-a exprimat
inten˛ia de a vota Ón alt stat membru al Uniunii Europene a
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Art. 1. — Autoritatea Electoral„ Permanent„ verific„, prin
schimbul de informa˛ii cu institu˛iile din statele membre ale
Uniunii Europene, care au responsabilit„˛i similare,
urm„toarele:
a) dac„ persoanele care doresc s„ Ó∫i exercite dreptul
de a alege membri din Rom‚nia Ón Parlamentul European
au fost sau nu au fost lipsite de dreptul de vot Ón statul
membru de origine;
b) dac„ persoanele care candideaz„ pentru ob˛inerea
unui mandat de membru din Rom‚nia Ón Parlamentul
European candideaz„ ∫i pentru ob˛inerea unui mandat de
membru Ón statul de origine;
c) autenticitatea men˛iunilor Ónscrise Ón cererile
persoanelor care doresc s„ Ó∫i exercite dreptul de a alege
membri din Rom‚nia Ón Parlamentul European;
d) autenticitatea men˛iunilor Ónscrise Ón declara˛iile
persoanelor care candideaz„ pentru ob˛inerea unui mandat
de membru din Rom‚nia Ón Parlamentul European, la
solicitarea Biroului Electoral Central.
Art. 2. — Œn scopul efectu„rii verific„rilor prev„zute la
art. 1, Autoritatea Electoral„ Permanent„ furnizeaz„
institu˛iilor din statele membre ale Uniunii Europene, care
au responsabilit„˛i similare, urm„toarele:
a) precizarea obiectului solicit„rii de a se efectua
verificarea;
b) copie de pe cererile persoanelor care doresc s„ Ó∫i
exercite dreptul de a alege membri din Rom‚nia Ón
Parlamentul European;
c) copie de pe documentul care atest„ identitatea
solicitantului, precum ∫i domiciliul sau re∫edin˛a acestuia Ón
Rom‚nia.
Art. 3. — (1) Autoritatea Electoral„ Permanent„
informeaz„ institu˛iile din statele membre ale Uniunii
Europene, care au responsabilit„˛i similare, cu privire la:
a) acordarea dreptului de a alege membri din Rom‚nia
Ón Parlamentul European cet„˛eanului statului membru al
Uniunii Europene, altul dec‚t Rom‚nia;
b) inten˛ia persoanei eligibile comunitar de a candida la
alegerile organizate pentru desemnarea membrilor din
Rom‚nia Ón Parlamentul European.
(2) Autoritatea Electoral„ Permanent„ va transmite
institu˛iilor care au responsabilit„˛i similare din statul
membru de origine, Ónaintea Ónscrierii pe listele electorale
speciale sau a definitiv„rii candidaturilor resortisan˛ilor
statului de origine, care doresc s„ voteze membri din
Rom‚nia Ón Parlamentul European sau s„ fie ale∫i ca
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(2) Œn scopul realiz„rii schimbului de informa˛ii prev„zute
la alin. (1), Autoritatea Electoral„ Permanent„ furnizeaz„
institu˛iilor din statele membre ale Uniunii Europene, care
au responsabilit„˛i similare, urm„toarele:
a) preciz„ri privind obiectul solicit„rii;
b) copie de pe cererea persoanei care dore∫te s„ Ó∫i
exercite dreptul de a alege membri din Rom‚nia Ón
Parlamentul European;
c) copie de pe documentul care atest„ identitatea
solicitantului ∫i domiciliul sau re∫edin˛a acestuia Ón
Rom‚nia.
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Art. 11. — Autoritatea Electoral„ Permanent„
Ón∫tiin˛eaz„ ∫i Biroul Electoral Central Ón cazul Ón care 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, pentru ca
cet„˛eanul respectiv s„ nu Ó∫i Ónregistreze propunerea de
candidatur„ dec‚t o singur„ dat„ Ón cadrul acelora∫i
alegeri.
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Art. 12. — (1) Schimbul de informa˛ii se face prin
mijloace electronice sau prin orice alt mod care asigur„
transmiterea rapid„ a datelor comunicate, precum ∫i
caracterul confiden˛ial al acestora.

tu

ite

(2) Modalit„˛ile de realizare a schimbului de informa˛ii
se pot stabili prin protocoale Óncheiate Óntre Autoritatea
Electoral„ Permanent„ ∫i institu˛iile din statele membre ale
Uniunii Europene, care au responsabilit„˛i similare.
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fost sau nu a fost lipsit de dreptul de vot Ón Rom‚nia ca
urmare a unei hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive;
c) de a se asigura c„ cet„˛enii rom‚ni cu re∫edin˛a sau
cu domiciliul Ón str„in„tate nu candideaz„ Ón mai mult de
un stat membru al Uniunii Europene.
Art. 7. — Œn scopul realiz„rii schimbului de informa˛ii
prev„zut la art. 6 lit. a), Autoritatea Electoral„ Permanent„
furnizeaz„ institu˛iilor din statele membre ale Uniunii
Europene, care au responsabilit„˛i similare, urm„toarele:
a) preciz„ri privind obiectul schimbului de informa˛ii;
b) copie de pe Ón∫tiin˛area adresat„ primarului unit„˛ii
administrativ-teritoriale Ón a c„rei list„ electoral„ permanent„
este Ónscris cet„˛eanul rom‚n, prin care se comunic„ faptul
c„ acesta a fost Ónscris Ón listele electorale ale altui stat
membru al Uniunii Europene.
Art. 8. — Œn scopul realiz„rii schimbului de informa˛ii
prev„zut la art. 6 lit. b), Autoritatea Electoral„ Permanent„
furnizeaz„ institu˛iilor din statele membre ale Uniunii
Europene, care au responsabilit„˛i similare, urm„toarele:
a) preciz„ri privind obiectul schimbului de informa˛ii;
b) copie de pe Ón∫tiin˛area structurilor specializate ale
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor primit„ de Autoritatea
Electoral„ Permanent„, prin care se comunic„ dac„
cet„˛eanul rom‚n a fost sau nu a fost lipsit de dreptul de
vot Ón Rom‚nia ca urmare a unei hot„r‚ri judec„tore∫ti
definitive.
Art. 9. — Œn scopul realiz„rii schimbului de informa˛ii
prev„zut la art. 6 lit. c), Autoritatea Electoral„ Permanent„
furnizeaz„ institu˛iilor din statele membre ale Uniunii
Europene, care au responsabilit„˛i similare, urm„toarele:
a) preciz„ri privind obiectul schimbului de informa˛ii;
b) copie de pe Ón∫tiin˛area primit„ de Autoritatea
Electoral„ Permanent„ de la Biroul Electoral Central, prin
care se comunic„ dac„ cet„˛eanul rom‚n verificat ∫i-a
depus sau nu ∫i-a depus candidatura ∫i Ón Rom‚nia.
Art. 10. — (1) La alegerile pentru Parlamentul European
organizate Ón Rom‚nia Ón anul 2007, Autoritatea Electoral„
Permanent„ face schimb de informa˛ii cu institu˛iile din
statele membre ale Uniunii Europene, care au
responsabilit„˛i similare, Ón scopul verific„rii declara˛iilor
cet„˛enilor statelor membre ale Uniunii Europene, c„ nu
∫i-au exercitat dreptul de vot ∫i de a fi ale∫i Ón alegerile
pentru Parlamentul European organizate Ón anul 2004.
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(3) Ministerul Afacerilor Externe, precum ∫i orice alte
autorit„˛i publice competente din Rom‚nia sprijin„
Autoritatea Electoral„ Permanent„ Ón realizarea schimbului
de informa˛ii.
(4) Ministerul Afacerilor Externe va pune la dispozi˛ie
Autorit„˛ii Electorale Permanente lista institu˛iilor din statele
membre ale Uniunii Europene, care au responsabilit„˛i
similare acesteia, ∫i va stabili, Ómpreun„ cu Autoritatea
Electoral„ Permanent„, modalit„˛ile pentru efectuarea
schimbului de informa˛ii.
Art. 13. — Autoritatea Electoral„ Permanent„ Óntocme∫te
un registru cuprinz‚nd cet„˛enii rom‚ni care au fost Ónscri∫i
pe listele electorale ale altor state membre ale Uniunii
Europene Ón vederea exercit„rii dreptului de vot.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 131.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea modelului, denumirii, formei, con˛inutului ∫i a modului de eliberare ∫i de utilizare
a dovezii eliberate de Autoritatea Electoral„ Permanent„ aleg„torilor comunitari
pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul European
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 9 alin. (14) din Legea nr. 33/2007 privind
organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

ce

Art. 3. — Se aprob„ modul de eliberare ∫i de utilizare a
dovezii eliberate de Autoritatea Electoral„ Permanent„
aleg„torilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a
alege membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul European,
prev„zut Ón anexa nr. 3.
Art. 4. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

fiz
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Art. 1. — Se aprob„ modelul dovezii eliberate de
Autoritatea Electoral„ Permanent„ aleg„torilor comunitari
pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din
Rom‚nia Ón Parlamentul European, prev„zut Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ denumirea, forma ∫i con˛inutul
dovezii eliberate de Autoritatea Electoral„ Permanent„
aleg„torilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a
alege membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul European,
prev„zute Ón anexa nr. 2.

PRIM-MINISTRU
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Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1*)
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Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 132.
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MODELUL
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dovezii eliberate de Autoritatea Electoral„ Permanent„ aleg„torilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege
membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul European

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2
D E N U M I R E A, F O R M A ™ I C O N ﬁ I N U T U L

dovezii eliberate de Autoritatea Electoral„ Permanent„ aleg„torilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege
membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul European Ón anul 2007

ce

men˛iuni privind Óndeplinirea condi˛iilor pentru exercitarea
dreptului de a alege membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul
European ∫i valabilitatea documentului;
b) elemente de particularizare:
— drapelul Uniunii Europene: realizat color, av‚nd
dimensiunile de 25 x 15 mm ∫i pozi˛ionarea Ón partea
superioar„ st‚nga;
— drapelul Rom‚niei: realizat color, av‚nd dimensiunile
de 25 x 15 mm ∫i pozi˛ionarea Ón partea superioar„
dreapta;
— sigla Autorit„˛ii Electorale Permanente: realizat„ color
Ón fundal, Ón form„ de cerc cu diametrul de 30 mm,
pozi˛ionat„ Ón centrul spa˛iului rezervat textului.
ANEXA Nr. 3
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I. Documentul eliberat aleg„torilor comunitari pentru
exercitarea dreptului de a alege membrii din Rom‚nia Ón
Parlamentul European cuprinde urm„toarele date:
1. denumirea: îDOVADA ALEG√TORULUI COMUNITAR“;
2. forma: h‚rtie cu dimensiunea de 135 mm/148 mm,
securizat„ prin elemente specifice stabilite de Autoritatea
Electoral„ Permanent„;
3. con˛inut:
a) text: tip„rit cu caracterele alfabetului latin Ón 3 limbi:
rom‚n„, englez„ ∫i francez„, dup„ cum urmeaz„: ˛ara ∫i
autoritatea emitent„, denumirea ∫i tipul documentului, seria
∫i num„rul pretip„rite, data eliber„rii documentului, baza
legal„ a emiterii documentului, numele ∫i prenumele,
cet„˛enia, data na∫terii, domiciliul/re∫edin˛a din Rom‚nia ∫i
actul de identitate ale de˛in„torului (tip, serie, num„r),
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statul de origine membru al Uniunii Europene, se constat„
c„ solicitantul nu este lipsit printr-o hot„r‚re judec„toreasc„
definitiv„ sau printr-un alt act prev„zut de legea statului de
origine de dreptul de vot Ón statul membru de origine.
6. Œn cazul cet„˛enilor unui stat membru al Uniunii
Europene, altul dec‚t Rom‚nia, pentru care se constat„
Óndeplinirea cerin˛elor prev„zute de Legea nr. 33/2007, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Autoritatea Electoral„
Permanent„ va elibera dovada prev„zut„ la pct. 1, pe care
o transmite primarului, Ón vederea exercit„rii dreptului de a
alege membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul European ∫i
Ónscrierii solicitantului Ón listele electorale speciale.
7. Dovada se comunic„ Ón termen de 5 zile de la data
expir„rii termenului prev„zut la art. 9 alin. (8) din Legea
nr. 33/2007, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
8. Dovada eliberat„ de Autoritatea Electoral„
Permanent„ se Ónm‚neaz„ de primar numai solicitantului,
pe baz„ de semn„tur„, ∫i este valabil„ doar pentru
alegerile prev„zute Ón con˛inutul s„u.
9. Pierderea sau deteriorarea Ón orice mod a dovezii de
c„tre solicitant nu d„ dreptul la eliberarea alteia de c„tre
Autoritatea Electoral„ Permanent„.
10. Dovada nu se elibereaz„ Ón cazul Ón care
Autoritatea Electoral„ Permanent„ este informat„ cu privire
la faptul c„:
a) datele con˛inute Ón cererea prev„zut„ la art. 9
alin. (6), respectiv la art. 27 din Legea nr. 33/2007, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, nu corespund realit„˛ii;
b) cet„˛eanul unui stat membru al Uniunii Europene,
altul dec‚t Rom‚nia, care ∫i-a exprimat inten˛ia de a alege
membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul European, ∫i-a
exercitat dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul
European organizate Ón anul 2004;
c) cet„˛eanul statului membru al Uniunii Europene, altul
dec‚t Rom‚nia, care ∫i-a exprimat inten˛ia de a alege
membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul European, nu
Óndepline∫te condi˛iile prev„zute de Legea nr. 33/2007, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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1. Exercitarea dreptului de a alege membrii din Rom‚nia
Ón Parlamentul European de c„tre cet„˛enii unui stat
membru al Uniunii Europene, altul dec‚t Rom‚nia, se face
Ón condi˛iile Legii nr. 33/2007 privind organizarea ∫i
desf„∫urarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pe baza unei dovezi
eliberate aleg„torului comunitar de c„tre Autoritatea
Electoral„ Permanent„ ∫i a documentului de identitate, din
care rezult„ re∫edin˛a sau domiciliul acestuia Ón Rom‚nia.
2. Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor va pune la
dispozi˛ie Autorit„˛ii Electorale Permanente lista cuprinz‚nd
resortisan˛ii din statele membre ale Uniunii Europene, care
au domiciliul sau re∫edin˛a Ón Rom‚nia.
3. Œn vederea eliber„rii dovezii prev„zute la pct. 1,
resortisantul unui stat membru al Uniunii Europene, care
are inten˛ia de a vota pentru membrii din Rom‚nia Ón
Parlamentul European, va depune o cerere la primarul
unit„˛ii administrativ-teritoriale Ón care Ó∫i are domiciliul sau
re∫edin˛a Ón Rom‚nia. Œn cererea depus„, acesta va
men˛iona consim˛„m‚ntul s„u cu privire la prelucrarea
datelor sale cu caracter personal de c„tre Autoritatea
Electoral„ Permanent„ ∫i de c„tre alte autorit„˛i publice cu
atribu˛ii electorale, Ón conformitate cu prevederile Legii
nr. 677/2001 pentru protec˛ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal ∫i libera circula˛ie
a acestor date, cu modific„rile ulterioare.
4. Primarul unit„˛ii administrativ-teritoriale Ón care Ó∫i are
re∫edin˛a sau domiciliul solicitantul va primi cererea, o va
Ónregistra ∫i va Ónainta Autorit„˛ii Electorale Permanente, Ón
termen de 48 de ore de la Ónregistrare, un dosar
cuprinz‚nd:
a) cererea solicitantului de Ónscriere Ón lista electoral„
special„;
b) copia documentului care atest„ identitatea
solicitantului ∫i domiciliul sau re∫edin˛a solicitantului Ón
Rom‚nia.
5. Dovada se elibereaz„ numai Ón cazul Ón care, Ón
urma schimbului de informa˛ii dintre Autoritatea Electoral„
Permanent„ ∫i institu˛iile cu responsabilit„˛i similare din
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de eliberare ∫i de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electoral„ Permanent„ aleg„torilor comunitari
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electoral al sec˛iei de votare, care, dup„ verificarea
Ónscrierii Ón copia de pe lista electoral„ special„ sau, dup„
caz, Ónscrierea Ón lista electoral„ suplimentar„, Ói
Óncredin˛eaz„, pe baz„ de semn„tur„ Ón lista electoral„,
buletinul de vot ∫i ∫tampila cu men˛iunea îVOTAT“.
15. Dup„ exprimarea votului, pre∫edintele biroului
electoral al sec˛iei de votare va restitui documentul de
identitate aleg„torului comunitar, dup„ care va re˛ine
∫tampila Óncredin˛at„ pentru votare, ∫i va aplica ∫tampila de
control a sec˛iei de votare pe dovada eliberat„ de
Autoritatea Electoral„ Permanent„.
16. Dovada eliberat„ de Autoritatea Electoral„
Permanent„ se re˛ine de c„tre biroul electoral al sec˛iei de
votare.
17. Dovezile neridicate, predate de c„tre primar
pre∫edintelui biroului electoral al sec˛iei de votare, care nu
au fost Ónm‚nate resortisan˛ilor Óndrept„˛i˛i, precum ∫i cele
re˛inute de biroul electoral al sec˛iei de votare, dup„
exercitarea dreptului de vot, Ón ziua de referin˛„, se
Ónainteaz„ de c„tre primari Autorit„˛ii Electorale
Permanente. Œn acest scop, pre∫edintele biroului electoral
al sec˛iei de votare pred„ pe baz„ de proces-verbal aceste
dovezi primarului.
18. Autoritatea Electoral„ Permanent„ va Óntocmi
eviden˛a aleg„torilor comunitari care ∫i-au exercitat dreptul
de a alege membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul European.
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11. Œn cazul Ón care informa˛iile solicitate institu˛iilor din
statele membre ale Uniunii Europene, cu responsabilit„˛i
similare, nu sunt furnizate sau sunt furnizate cu o
Ónt‚rziere care nu permite respectarea termenului prev„zut
la art. 9 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Autoritatea Electoral„ Permanent„
nu elibereaz„ dovada necesar„ exercit„rii dreptului de a
alege membrii din Rom‚nia Ón Parlamentul European.
12. Œn situa˛iile prev„zute la pct. 10 lit. a)—c) ∫i pct. 11,
Ón termen de 5 zile de la expirarea termenului prev„zut la
art. 9 alin. (8) din Legea nr. 33/2007, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Autoritatea Electoral„ Permanent„
comunic„ primarului unit„˛ii administrativ-teritoriale motivele
neeliber„rii dovezii. Œn termen de 5 zile de la data primirii
comunic„rii Autorit„˛ii Electorale Permanente, primarul va
Ón∫tiin˛a Ón scris persoana Ón cauz„ asupra motivelor pentru
care nu s-a eliberat dovada.
13. Œn preziua zilei de referin˛„, primarul pred„, pe baz„
de proces-verbal, pre∫edintelui biroului electoral al sec˛iei
de votare pe a c„rei raz„ solicitantul Ó∫i are domiciliul sau
re∫edin˛a, dovezile neridicate de resortisan˛ii statelor
membre care ∫i-au exprimat inten˛ia de a alege membrii
din Rom‚nia pentru Parlamentul European.
14. Pentru a vota aleg„torul comunitar trebuie s„
prezinte dovada eliberat„ de Autoritatea Electoral„
Permanent„ ∫i documentul de identitate care atest„
domiciliul sau re∫edin˛a Ón Rom‚nia pre∫edintelui biroului
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