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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea
referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 61 lit. a) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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(4) Instituţiile prefectului asigură imprimarea machetelor listei
electorale suplimentare şi ale listei electorale speciale şi
achiziţionarea hârtiei pentru acestea din fondurile repartizate
conform art. 1 alin. (3).
(5) Plata hârtiei efectiv consumate se face în termen de
30 de zile de la publicarea rezultatelor referendumului.
(6) Cheltuielile privind tipărirea proceselor-verbale pentru
constatarea rezultatelor referendumului, precum şi dotarea cu
echipamente şi tehnică de calcul, aplicaţii informatice şi
consumabile necesare efectuării operaţiunilor tehnice privind
stabilirea rezultatelor referendumului, în staţiile de prelucrare
organizate la nivelul circumscripţiilor, se asigură din bugetul
Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional
de Statistică.
Art. 3. — (1) În cadrul bugetelor aprobate, efectuarea
cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului
naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea
votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului
României se realizează de către ordonatorii de credite, cu
informarea periodică a Comisiei pentru transparenţă.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se compune din câte un
reprezentant al partidelor politice parlamentare, respectiv al
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ce au
grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului,
din 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi 2
reprezentanţi ai Clubului Român de Presă.
(3) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1)
se stabileşte de către preşedintele Comisiei Tehnice Centrale,
pe baza propunerilor formulate de partidele politice
parlamentare, respectiv organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale ce au grup parlamentar propriu în ambele
Camere ale Parlamentului, de organizaţiile neguvernamentale şi
de Clubul Român de Presă.
(4) Comisia prevăzută la alin. (1) îşi desemnează
preşedintele dintre membrii nominalizaţi potrivit alin. (3).
Art. 4. — Pentru reducerea cheltuielilor necesare desfăşurării
procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale aflate
în stare corespunzătoare recuperate de la alegerile anterioare.
Art. 5. — (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de
25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României, instituţiile
la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, statisticienii,
informaticienii şi personalul tehnic auxiliar le asigură acestora
drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.
(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu
data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o
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Art. 1. — (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din
data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului
uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României
se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, al Secretariatului General
al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică, al
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Ministerului
Afacerilor Externe.
(2) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea
pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a referendumului
naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea
votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului
României, se suplimentează bugetul Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative, cel al Secretariatului General al
Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică, al Serviciului
de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al Ministerului Afacerilor
Externe, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
repartizează instituţiilor prefectului fondurile necesare pentru
organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de
25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României.
(4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu
organizarea, dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central
se suportă din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative.
(5) Sumele necesare pentru închirierea de la operatorii
publici a circuitelor telefonice şi conexiunilor locale de
comunicaţii de date, în vederea asigurării serviciilor de telefonie
specială şi de comunicaţii de date necesare Biroului Electoral
Central şi birourilor electorale de circumscripţie, se vor asigura
prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
Art. 2. — (1) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative,
prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, asigură
achiziţionarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot
la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind
introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor
Parlamentului României.
(2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative tipăreşte
buletinele de vot şi le repartizează instituţiilor prefectului.
(3) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative asigură,
prin Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidenţa Persoanelor, întocmirea copiilor de pe listele electorale
permanente.
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(12) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (11) şi a
cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (6) şi (7) se asigură
din bugetele instituţiilor prefectului, din sumele repartizate
conform art. 1 alin. (3), iar pentru secţiile de votare din
străinătate plata indemnizaţiilor şi a cheltuielilor de protocol se
asigură din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe potrivit
dispoziţiilor art. 1 alin. (2).
Art. 6. — Cheltuielile pentru materialele necesare tipăririi
listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea şi a
listelor electorale suplimentare se asigură de instituţiile
prefectului din sumele repartizate potrivit dispoziţiilor art. 1
alin. (3), iar cheltuielile pentru selectarea şi prelucrarea datelor
privind cetăţenii cu drept de vot, precum şi cheltuielile pentru
dotarea cu echipamente şi tehnică de calcul necesare
desfăşurării acestor activităţi se asigură de Ministerul Internelor
şi Reformei Administrative.
Art. 7. — Cheltuielile necesare în vederea transportului
documentelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului
electoral se asigură din bugetele instituţiilor prefectului, din
sumele repartizate potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (3), iar pentru
transportul documentelor repartizate secţiilor de votare din
străinătate, din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe
conform art. 1 alin. (2).
Art. 8. — (1) Confecţionarea timbrelor autocolante ce se
aplică pe documentele de identitate ale cetăţenilor şi tipărirea
buletinelor de vot se asigură de Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative.
(2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
repartizează timbrele autocolante şi buletinele de vot către
instituţiile prefectului, care împreună cu primarii repartizează
aceste materiale secţiilor de vot.
(3) Confecţionarea ştampilelor necesare controlului şi
desfăşurării procesului electoral, inclusiv a ştampilelor cu
menţiunea „VOTAT”, se asigură de prefecţi, din sumele
repartizate potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (3).
(4) Ministerul Afacerilor Externe distribuie la secţiile de votare
din străinătate timbrele autocolante necesare exercitării
dreptului de vot de către cetăţenii români aflaţi în străinătate.
Art. 9. — Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare bunei
organizări şi desfăşurări a referendumului naţional din data de
25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României se face de
către fiecare autoritate contractantă responsabilă, în condiţiile
prevederilor art. 122 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 10. — Sumele neutilizate puse la dispoziţia Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Afacerilor
Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, respectiv a
Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional
de Statistică se restituie în vederea reîntregirii Fondului de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în termen de 30 de
zile de la data publicării rezultatului referendumului în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 11. — Sumele alocate Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului pentru desfăşurarea procesului electoral se virează
cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului şi
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indemnizaţie de 50 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate,
care se asigură din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative.
(3) Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar
care participă la executarea operaţiunilor generate de activitatea
de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizaţie de 35 lei
pe zi, pe întreaga perioadă de activitate, care se asigură de
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
(4) Membrii birourilor electorale de circumscripţie judeţene și
al municipiului Bucureşti, precum şi cei ai birourilor electorale
ale secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 50 lei
pe zi, pe întreaga perioadă de activitate, începând cu data
încheierii procesului-verbal de învestire. Statisticienii,
informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la
efectuarea
operaţiunilor
generate
de
desfăşurarea
referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind
introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor
Parlamentului României, pe lângă aceste birouri, primesc o
indemnizaţie de 35 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate.
(5) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor,
informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestuia, care
participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea
referendumului naţional din data 25 noiembrie 2007 privind
introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor
Parlamentului României, precum şi personalului Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative şi/sau al Ministerului
Apărării, aflat în misiune de pază la acest birou, li se asigură în
fiecare zi de activitate băuturi răcoritoare, cafea şi gustări, în
limita sumei de 7 lei de persoană. Aceste cheltuieli se asigură
din bugetul alocat Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2).
(6) Membrilor birourilor electorale de circumscripţie judeţene
şi ai biroului de circumscripţie al municipiului Bucureşti,
statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al
acestora, care participă la realizarea operaţiunilor legate de
desfăşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie
2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea
membrilor Parlamentului României, precum şi personalului
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi/sau al
Ministerului Apărării, aflat în misiune de pază la aceste birouri,
li se asigură în fiecare zi de activitate băuturi răcoritoare, cafea
şi gustări, în limita sumei de 7 lei de persoană.
(7) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi
personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
şi/sau al Ministerului Apărării, aflat în misiune de pază la aceste
birouri, li se asigură, în ziua votării, băuturi răcoritoare, cafea şi
gustări, în limita sumei de 7 lei de persoană.
(8) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4) se face pe baza
listelor de prezenţă avizate de preşedinţii birourilor electorale.
(9) Veniturile din indemnizaţiile prevăzute la alin. (2)—(4) se
impozitează conform prevederilor legale în vigoare.
(10) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe
parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore
prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.
(11) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4), membrii
birourilor electorale care domiciliază în alte localităţi beneficiază
de indemnizaţia de delegare, precum şi de decontarea
cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit reglementărilor în
vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din
instituţiile publice.
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structurilor ministerului cu atribuţii în domeniu, iar decontarea
cheltuielilor respective se efectuează cu respectarea
prevederilor legale.
Art. 12. — Ministerul Economiei şi Finanţelor va introduce
modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei

hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2007 şi în volumul
şi structura bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, al
Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional
de Statistică, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum
şi al Ministerului Afacerilor Externe.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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Bucureşti, 31 octombrie 2007.
Nr. 1.327.
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29.552

14.156

580

44.288

51.01

28.000

12.000

430

40.430

51.01

192

336

150

678

51.01

28.192

12.336

580

41.108

1) Inspectoratul General al Poliţiei

61.01

1.200

1.500

2.700

2) Comandamentul Naţional al Jandarmeriei

61.01

0

300

300

3) Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de
Date privind Evidenţa Persoanelor

61.01

160

20

0

180

TOTAL CAP 61.01

61.01
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1.820
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51.01
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970
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TOTAL CAP 51.01

2. Secretariatul General al Guvernului
- Institutul Naţional de Statistică

3. Ministerul Afacerilor Externe

51.01

4. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

61.01

TOTAL GENERAL

300

29.852

800

1.100

816

816

15.947

1.550
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47.349

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 746/2.XI.2007
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale,
a modelului buletinului de vot, a listelor electorale şi a proceselor-verbale care vor fi folosite
la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 31 alin. (3) şi al art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 119 din Legea nr. 373/2004
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 3. — Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală
permanentă, al listei electorale suplimentare şi al listei electorale
speciale, ce vor fi folosite la referendumul naţional din data de
25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României, prevăzute
în anexele nr. 5—8.
Art. 4. — Se aprobă modelul proceselor-verbale care vor fi
folosite pentru consemnarea rezultatului votării la referendumul
naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea
votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului
României, prevăzute în anexele nr. 9—11.
Art. 5. — Anexele nr. 1—11 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art. 1. — Se aprobă modelul ştampilelor Biroului Electoral
Central, birourilor electorale de circumscripţie judeţeană,
Biroului electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti,
care se folosesc la referendumul naţional din data de
25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României, prevăzute
în anexele nr. 1—3.
Art. 2. — Se aprobă modelul buletinului de vot ce va fi folosit
la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind
introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor
Parlamentului României, prevăzut în anexa nr. 4.
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PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
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Bucureşti, 31 octombrie 2007.
Nr. 1.328.

ANEXA Nr. 1

MODELUL

ştampilei Biroului Electoral Central

N O T Ă:

tampila se confecţionează prin grija Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care stabileşte şi dimensiunea acesteia.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 2

MODELUL

ştampilei Biroului electoral de circumscripţie al
municipiului Bucureşti

ce

MODELUL

ştampilei biroului electoral de circumscripţie judeţeană

an

N O T Ă:

el

— tampila se confecţionează prin grija prefectului.
— Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, astfel
încât toate datele înscrise să fie lizibile.
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N O T Ă:

— tampila se confecţionează prin grija prefectului.
— Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect,
astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
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*) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale aşa cum este stabilit
prin Legea nr. 373/2004.
**) Se înscrie denumirea judeţului.
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buletinului de vot la referendumul naţional privind introducerea
votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României

D
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BULETIN DE VOT
pentru referendumul național din data de 25 noiembrie 2007
asupra introducerii votului uninominal pentru alegerea membrilor
Parlamentului României

DA
Sunteți de acord ca, începând cu primele alegeri
care vor fi organizate pentru Parlamentul României,
toți deputații și senatorii să fie aleși
în circumscripții uninominale, pe baza unui
scrutin majoritar în două tururi?

NU

N O T Ă:

1. Dimensiunile buletinului de vot şi corpul literelor cu care va fi tipărit textul acestuia se vor stabili de Biroul Electoral Central.
2. Pătratul cu menţiunea “DA” sau “NU” va avea latura de 4 cm, astfel încât să poată cuprinde ştampila cu menţiunea “Votat”.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 5

MODELUL

copiei de pe lista electorală permanentă
Pag..........
ROMÂNIA

CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. *)
JUDEŢUL.........................................

Municipiul, oraşul...............
Comuna............................
Satul.................................
Strada...............................

Secţia de votare nr. ........................

L I S TA E L E C T O R A L Ă P E R M A N E N T Ă ( C O P I E )

pentru referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României
Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Numele şi prenumele
alegătorului

Codul numeric
personal

Domiciliul
(nr. imobil, bloc, apt.)

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

...
...
...
...
...

Denumire, serie şi
nr. act identitate

Secretar,
....................

a

pe

Primar,
....................

ra

tu

ite

eful biroului judeţean de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor,
.............................................................................

rm

ăr

ii
g

eful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor,
.............................................................................
*) Se înscrie numărul circumscripției electorale așa cum este stabilit prin Legea nr. 373/2004, cu modificările și completările ulterioare.

iv

in

fo

ANEXA Nr. 6

MODELUL

ex

cl

us

copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul Bucureşti

tin

at

ROMÂNIA

CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 42
MUNICIPIUL BUCURETI

Secţia de votare nr. .............................

D

es

Sectorul...........................
Strada...............................

Pag ................

L I S TA E L E C T O R A L Ă P E R M A N E N T Ă ( C O P I E )

pentru referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României
Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Numele şi prenumele
alegătorului

Codul numeric
personal

Domiciliul
(nr. imobil, bloc, apt.)

Denumire, serie şi
nr. act identitate

...
...
...
...
...
Primar,
....................

Secretar,
....................

eful serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor Bucureşti,
...........................................................................................................
eful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului ..., municipiul Bucureşti,
...........................................................................................................
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Numele şi prenumele
alegătorului

rm

fo

in
ăr
ite

tu

ra

ii
g
a

(numele şi prenumele, semnătura)

or

el

an

rs
o

pe

Primar *****)
......................................................

iv

us

cl

ex

Codul numeric personal

(numele şi prenumele, semnătura)

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare******)
.....................................................................

at

tin

ce

fiz
i

Domiciliul/reşedinţa alegătorului
(strada, nr. imobil, bloc, apt.)

Denumire,
serie şi
nr. act identitate

.****)

1. Lista suplimentară se întocmeşte în cazurile prevăzute la art. 20 alin. (1) şi la art. 21 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.
2. Tipărirea formularelor se face prin grija prefecţilor.

N O T Ă:

Semnătura
alegătorului

es

L I S TA E L E C T O R A L Ă S U P L I M E N TA R Ă

Secţia de votare nr.

*) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie “Municipiul Bucureşti”.
În cazul secţiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare se va scrie: “Municipiul Bucureşti”, iar în cazul navelor sau platformelor marine se va scrie denumirea judeţului
în care este înregistrată nava, respectiv platforma marină.
**) Se înscrie numărul circumscripţiei electorale, aşa cum este stabilit prin Legea nr. 373/2004.
***) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie „sectorul nr. ...”
****) În cazul secţiilor de votare organizate în străinătate, după număr se va scrie: “organizată în localitatea ...........”, după care se trece denumirea ţării, iar în cazul secţiilor de votare organizate pe nave
sau pe platforme marine se scrie: “organizată pe nava (platforma marină)...... .........”.
*****) Se întocmeşte şi se semnează de primar în cazurile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 3/2000, conform căruia cetăţenii care locuiesc în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul pot
solicita primarului din acea localitate înscrierea lor în liste electorale suplimentare.
******) Se întocmeşte de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în ziua votării, conform art. 21 din Legea nr. 3/2000, conform căreia cetăţeanul care în ziua referendumului naţional se află
într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să îşi exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secţie de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverinţei care ţine loc de act de identitate.

...

...

...

...

...

...

Nr.
crt
.

D

**)

Pag ................

pentru referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României

Municipiul, oraşul, comuna***)........

JUDEŢUL*).......................................

ROMÂNIA

MODELUL

listei electorale suplimentare

ANEXA Nr. 7

8
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ANEXA Nr. 8

MODELUL

listei electorale speciale
Pag. ................
ROMÂNIA
JUDEŢUL*) .........................................

Municipiul, oraşul, comuna**) ...........

Secţia de votare nr.***) .....................

L I S TA E L E C T O R A L Ă S P E C I A L Ă

pentru referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României
Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Numele şi prenumele
alegătorului

Codul numeric
personal

Domiciliul/reşedinţa alegătorului
(strada, nr. imobil, bloc, apt.)

Denumire,
serie şi
nr. act de identitate

ce

...

fiz
i

...

el

or

...

rs
o

an

...

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

...

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare****)
.....................................................................
(numele, prenumele și semnătura)

N O T Ă:

— Tipărirea formularelor se face prin grija prefecţilor.
*) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie “Municipiul Bucureşti”.
În cazul secţiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare se va scrie: “Municipiul Bucureşti”, iar în cazul navelor sau
platformelor marine se va scrie denumirea judeţului în care este înregistrată nava, respectiv platforma marină.
**) În cazul municipiului Bucureşti se va scrie „sectorul nr. ...”
***) În cazul secţiilor de votare organizate în străinătate, după număr se va scrie: “organizată în localitatea ..........”, după care se trece denumirea ţării,
iar în cazul secţiilor de votare organizate pe nave sau pe platforme marine se scrie: “organizată pe nava (platforma marină)...... .........”.
****) Se întocmeşte de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în ziua votării, conform art. 77 alin. (3) din Legea nr. 373/2004, şi cuprinde numai
alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în zona arondată secţiei de votare respective, însă au fost omişi din lista
electorală permanentă sau din copia existentă la secţia de votare.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 9
CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr.

Judeţul*)
Comuna (oraşul, municipiul,
sectorul municipiului Bucureşti)
Secţia de votare nr.
PROCES-VERBAL

privind rezultatele referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României
11. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum
12. Numărul participanţilor **)
13. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate

ce

14. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate

fiz
i

15. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul “DA”

el

or

16. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul “NU”

rs
o

an

17. Numărul voturilor nule

pe

18. Numărul voturilor contestate

ite

a

19. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor primite

tu

10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate

ăr

ii
g

ra

11. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie

us

iv

in

fo

rm

*) Municipiul Bucureşti, în cazul în care secţia de votare face parte din acest municipiu.
**) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.

D

es

tin

at

ex

cl

12. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor

Preşedintele
Biroului Electoral

Membrii

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele
a

Semnătura şi ştampila

Semnătura

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 10
CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ Nr. I_I_I
Biroul electoral de circumscripţie _______________

PROCES-VERBAL

privind rezultatele referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României

I_I_I_I_I_I_I_I

12. Numărul participanţilor *)

I_I_I_I_I_I_I_I

13. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate

I_I_I_I_I_I_I_I

14. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate

I_I_I_I_I_I_I_I

15. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul “DA”

I_I_I_I_I_I_I_I

16. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul “NU”

I_I_I_I_I_I_I_I

ce

11. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum

I_I_I_I_I_I_I_I

fiz
i

17. Numărul voturilor nule

I_I_I_I_I_I_I_I

or

18. Numărul voturilor contestate

I_I_I_I_I_I_I_I

an

el

19. Numărul total al întâmpinărilor şi contestaţiilor

pe

rs
o

10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate de către birourile electorale ale secţiilor de votare I_I_I_I_I_I_I_I

tu

ite

a

*) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către birourile electorale ale secţiilor
de votare

I_I_I_I_I_I_I_I

tin

at

12. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie

D

es

13. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele
Biroului Electoral

Membrii

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele
a

Semnătura şi ştampila

Semnătura

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 11
BIROUL ELECTORAL CENTRAL

PROCES-VERBAL

privind rezultatele referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal
pentru alegerea membrilor Parlamentului României

I_I_I_I_I_I_I_I_I

12. Numărul participanţilor *)

I_I_I_I_I_I_I_I_I

13. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate

I_I_I_I_I_I_I_I_I

14. Numărul de buletine de vot rămase neîntrebuinţate

I_I_I_I_I_I_I_I_I

15. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul “DA”

I_I_I_I_I_I_I_I_I

16. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul “NU”

I_I_I_I_I_I_I_I_I

17. Numărul voturilor nule

I_I_I_I_I_I_I_I_I

ce

11. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum

I_I_I_I_I_I_I_I_I

fiz
i

18. Numărul voturilor contestate

I_I_I_I_I_I_I_I_I

el

or

19. Numărul total al întâmpinărilor şi contestaţiilor

I_I_I_I_I_I_I_I_I

rs
o

an

10. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor soluţionate de către birourile electorale de circumscripție

ite

a

pe

*) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiţionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către birourile electorale de
circumscripţie

I_I_I_I_I_I_I_I

us

iv

12. Numărul întâmpinărilor şi contestaţiilor înaintate Biroului Electoral Central

D

es

tin

at

ex

cl

13. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a întâmpinărilor şi contestaţiilor de către Biroul Electoral Central

Preşedintele
Biroului Electoral Central

Membrii

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

a
Semnătura şi ştampila

Semnătura

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.

Data
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII I TINERETULUI

ORDIN
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor conducerilor academice
din învăţământul superior acreditat

fiz
i

ce

În conformitate cu prevederile art. 83—87, art. 93 alin. (1) şi (2) și ale art. 94 alin. (1) din Legea nr. 84/1995, cu modificările
şi completările ulterioare, ale titlului III cap. II din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare, și ale Legii nr. 480/2006,
ținând cont că în curând se vor împlini 4 ani de la precedentele alegeri ale conducerilor academice din învăţământul
superior acreditat,
luând în considerare valorile Procesului Bologna, a căror aplicare se bazează pe structuri de conducere performante care
să pună în centrul preocupărilor asigurarea unei autentice calităţi în învăţământul superior şi creşterea competitivităţii programelor
de studii universitate şi a performanţelor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

didactice titulare cu funcţia didactică de lector universitar/şef de
lucrări având titlul ştiinţific de doctor, dacă la nivelul acestora nu
există profesori universitari sau conferenţiari universitari titulari.
(3) Pentru structurile şi funcţiile de conducere pot candida
doar cadrele didactice şi cercetătorii, titulari în instituţia de
învăţământ superior respectivă.
(4) Pentru niciuna dintre funcţiile de conducere nu pot
candida persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare
prevăzută în art. 129 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
(5) Se recomandă ca persoanele alese pentru structurile şi
funcţiile de conducere să nu depăşească vârsta legală de
pensionare pe parcursul exercitării mandatului.
(6) Candidaturile pentru funcţiile de rector, decan, director de
departament şi şef de catedră trebuie anunţate public cu
minimum 15 zile înainte de data alegerilor, fiind însoţite de un
curriculum vitae şi de programul managerial.
(7) Numărul de mandate succesive pentru funcţiile de rector
şi decan pe care le poate exercita o persoană este de două.
(8) Perioada în care se exercită mandatul funcţiilor de
conducere este egală cu perioada mandatelor structurilor care
le-au ales.
Art. 5. — Alegerile se vor desfăşura pentru structurile
universitare aprobate înaintea anului universitar 2007/2008, prin
hotărâri ale Guvernului.
Art. 6. — În toate structurile de conducere se va asigura
reprezentarea membrilor comunităţii universitare, cadre
didactice şi cercetători cu normă de bază în universitate,
respectiv studenţi de la toate ciclurile de studii universitare şi
formele de învăţământ, ponderea studenţilor fiind de 25%.
Art. 7. — Numărul de prorectori şi prodecani se stabileşte de
senatele universitare, în funcţie de numărul de studenţi şi de
domeniile de învăţământ.
Art. 8. — (1) edinţele de constituire a noilor structuri de
conducere sunt prezidate de către decanul de vârstă, asistat de
cel mai tânăr membru al acestora.
(2) edinţa de constituire a noilor structuri de conducere este
legal constituită numai dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi
din numărul membrilor structurii respective.
Art. 9. — (1) Pentru toate structurile şi funcţiile de conducere
votul este direct şi secret.
(2) Sunt declaraţi aleşi în structurile de conducere sau în
funcţiile de conducere candidaţii care au obţinut cel puţin
jumătate plus unu voturi din numărul total al membrilor cu drept

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

Art. 1. — (1) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
structurile şi funcţiile de conducere academică din instituţiile de
învăţământ superior acreditate se vor desfăşura în conformitate
cu legislaţia în vigoare, cu prevederile prezentului ordin şi cu
prevederile cartei universitare în vigoare la data adoptării
prezentului ordin.
(2) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor se fac cu
respectarea principiilor legalităţii, autonomiei universitare,
transparenţei, responsabilităţii și a normelor etice şi
deontologice.
Art. 2. — (1) Perioada de desfăşurare a alegerilor şi de
validare internă a structurilor şi funcţiilor de conducere este
5 noiembrie 2007—15 martie 2008.
(2) Perioada de confirmare prin ordin al ministrului educației,
cercetării și tineretului, a rectorilor aleşi este 1—31 martie 2008.
(3) În vederea organizării alegerilor pentru structurile şi
funcţiile de conducere academică, senatele vor adopta şi vor
face publică, cu cel puţin două săptămâni înainte de organizarea
alegerilor, metodologia proprie de organizare a alegerilor.
(4) Se recomandă ca metodologia proprie de organizare a
alegerilor să conţină prevederi referitoare la situaţiile de conflict
de interese şi incompatibilităţi.
Art. 3. — (1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate vor
stabili datele de desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi
funcţiile de conducere academică prevăzute de legislaţia în
domeniul învăţământului. Graficul alegerilor va fi făcut public pe
site-ul universităţii în termen de 7 zile de la aprobarea lui de
către senat şi va fi transmis spre informare Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
(2) Alegerile reprezentanților studenților în structurile de
conducere academică prevăzute la art. 67 din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările și completările ulterioare, sunt organizate de către
studenți respectând prevederile cartei universitare şi ale
regulamentelor proprii privind activitatea studenților, cu sprijinul
logistic acordat de conducerile facultăţilor şi ale instituţiilor de
învăţământ superior.
Art. 4. — (1) Pentru funcţiile de şef de catedră, director de
departament, secretar ştiinţific al consiliului facultăţii, prodecan,
decan, secretar ştiinţific al senatului, prorector şi rector pot
candida cadrele didactice titulare având funcţia didactică de
profesor universitar sau de conferenţiar universitar.
(2) La facultăţile autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru
funcţiile de şef de catedră şi prodecan pot candida şi cadre

or

ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.
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a) procesul-verbal al şedinţei de alegeri;
b) un exemplar al cartei universitare şi al metodologiei proprii
de alegeri ale instituţiei de învăţământ superior;
c) programul managerial şi curriculum vitae ale rectorului
ales;
d) documentul prin care se atestă statutul de titular în
universitatea respectivă;
e) declaraţia prevăzută de Legea nr. 187/1999 privind
accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție
politică;
f) lista membrilor senatului şi lista noilor decani, cuprinzând
numele, data naşterii şi funcţia didactică sau de cercetare;
g) raportul de activitate prezentat în şedinţa de alegeri de
fostul rector.
Art. 12. — Direcţia generală strategii şi programe universitare
şi senatele instituţiilor de învăţământ superior vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 13. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

an

el

or

fiz
i

ce

de vot prezenţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
obţinute.
(3) Dacă pentru un loc de reprezentare sau pentru o funcţie
de conducere niciunul dintre candidaţi nu a obţinut cel puţin
jumătate plus unu din voturi, atunci se organizează un nou tur de
scrutin, la care participă numai primii 2 candidaţi clasaţi în
ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
(4) Desfăşurarea şedinţei de constituire, inclusiv rezultatele
alegerilor, se consemnează într-un proces verbal.
Art. 10. — (1) Exercitarea mandatului unei noi structuri sau
funcţii de conducere, cu excepţia rectorului, începe după
validare.
(2) O persoană poate exercita o singură funcţie de
conducere în cadrul instituţiei de învăţământ superior.
(3) Exercitarea mandatului rectorului ales începe de la data
emiterii ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului,
prin care acesta a fost confirmat.
(4) Până la confirmarea rectorului ales, atribuţiile aferente
funcţiei de rector sunt exercitate de rectorul în exerciţiu, dar nu
mai târziu de 31 martie 2008.
Art. 11. — Pentru confirmarea, prin ordin al ministrului
educației, cercetării și tineretului, a rectorului ales, instituţiile de
învăţământ superior vor depune la Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului un dosar care să cuprindă:
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Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
Cristian Mihai Adomniţei
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Bucureşti, 1 noiembrie 2007.
Nr. 2.538.
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HOTĂRÂRI ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
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COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Normei nr. 31/2007 pentru modificarea și completarea Normei nr. 18/2007
privind aderarea inițială și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

D
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În temeiul dispozițiilor art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,
conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți
membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) și ale art. 41 lit. a), c), d), e) și i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1) și (2) din
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare,
în baza hotărârii luate în ședința Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de
23 octombrie 2007,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:
Art. 1. — Se aprobă Norma nr. 31/2007 pentru modificarea și
completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea inițială și evidența
participanților la fondurile de pensii administrate privat, prevăzută în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Prezenta hotărâre și norma menționată la art. 1 se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
(www.csspp.ro).
Art. 3. — Departamentul autorizare-reglementare
împreună cu Secretariatul tehnic și cu directorul general vor
urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea
București, 23 octombrie 2007.
Nr. 65.
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ANEXĂ

N O R M A Nr. 31/2007
pentru modificarea și completarea Normei nr. 18/2007
privind aderarea inițială și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat
Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) și ale art. 41 lit. a), c), d), e) și i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) și ale art. 36 alin. (1) și (2) din
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 23 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.
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7. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) La momentul semnării actului individual de aderare,
agentul de marketing are următoarele obligații:
a) să solicite o copie a actului de identitate, cu semnătura
olografă a persoanei, pe aceeași filă cu imaginea reprodusă prin
copiere;
b) să prezinte prospectul și să înmâneze gratuit un exemplar
persoanei care aderă.”
8. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„a) numele și prenumele tuturor persoanelor aflate în
evidența CNPAS cu vârsta până la 45 de ani, care au fost
înregistrate cel puțin o dată prin declarația privind evidența
nominală a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale
de stat, începând cu anul 2001 și până în prezent;”.
9. La articolul 16 alineatul (2), litera h) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„h) codul unic de identificare și denumirea angajatorului sau
a angajatorilor, după caz;”.
10. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) CNPAS înscrie în Registrul participanților ca «validat
temporar» persoanele care sunt înregistrate în sistemul de
evidență a asiguraților și care au semnat un singur act individual
de aderare, urmând ca la termenele prevăzute la art. 19 alin. (2)
să le înregistreze ca validate în Registrul participanților.”
11. La articolul 16, alineatul (6) se abrogă.
12. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 18. — (1) De la data inițierii procesului de aderare,
administratorii au obligația să transmită către CNPAS în datele
de 1 și 15 ale fiecărei luni, pe suport electronic, sub semnătură
electronică extinsă, un raport care să cuprindă informații privind
persoanele care au semnat un act individual de aderare în cele
două săptămâni precedente raportării.”
13. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), care va avea următorul cuprins:
„(21) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ultimul raport
bilunar valabil, înaintea repartizării aleatorii, va fi transmis către
CNPAS în data de 25 ianuarie 2008 și va cuprinde informații
privind persoanele care au semnat un act individual de aderare
până la data de 17 ianuarie 2008 inclusiv.”
14. La articolul 18, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Odată cu transmiterea raportului bilunar către CNPAS,
administratorii au obligația să transmită către Comisie, pe suport
electronic, sub semnătură electronică extinsă, imaginea scanată
a actelor individuale de aderare și a actelor de identitate ale
participanților ale căror date au fost înregistrate în raportul
bilunar, cu semnătura olografă a persoanei, pe aceeași filă cu
imaginea reprodusă prin copiere.”
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Articol unic. — Norma nr. 18/2007 privind aderarea inițială
și evidența participanților la fondurile de pensii administrate
privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (2), punctul 3 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„3. repartizarea aleatorie — procesul prin care persoanele
eligibile în vârstă de până la 35 de ani care nu au aderat din
proprie inițiativă la un fond de pensii administrat privat în
termenul stabilit de Lege și de prezenta normă sau care au
semnat mai multe acte individuale de aderare înregistrate de
către CNPAS sunt repartizate aleatoriu de către aceasta la
finalul perioadei de aderare inițială;”.
2. La articolul 3, litera c) se abrogă.
3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în
vârstă de până la 45 de ani și care îndeplinesc cumulativ
condițiile de eligibilitate prevăzute de Lege pot să adere la un
fond de pensii administrat privat.”
4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Alegerea unui fond de pensii administrat privat
este o opțiune individuală a participantului.
(2) Aderarea la un fond de pensii administrat privat se face
din propria inițiativă a participantului sau în urma repartizării sale
aleatorii de către CNPAS, în situația în care aderarea la un fond
de pensii administrat privat este obligatorie.
(3) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) trebuie să adere
la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la
data inițierii procedurii de aderare inițială.
(4) Persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) care nu aderă la
un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la
data inițierii procedurii de aderare inițială sunt repartizate
aleatoriu de către CNPAS la un fond de pensii administrat privat.
(5) Toți administratorii autorizați de către Comisie încep
activitatea de publicitate și marketing la aceeași dată la care
începe procedura de aderare inițială la fondurile de pensii
administrate privat.
(6) Procedura de aderare inițială la fondurile de pensii
administrate privat începe la data de 17 septembrie 2007 și se
finalizează la data de 17 ianuarie 2008.”
5. La articolul 6, litera c) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„c) a contribuit sau/și în numele căruia au fost plătite
contribuții la un fond de pensii administrat privat.”
6. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 10. — (1) Actul individual de aderare este un contract
scris încheiat între o persoană și administratorul unui fond de
pensii administrat privat și produce efecte de la momentul
validării de către CNPAS.”
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pentru fiecare fond de pensii administrat privat, în termen de
7 zile lucrătoare de la data ultimei validări efectuate.
(2) CNPAS transmite fiecărui administrator, pe suport
electronic, sub semnătură electronică extinsă, tabelul
centralizator prevăzut în anexa nr. 2, în termen de 3 zile
lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).”
20. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 25. — (1) Fiecare etapă a procedurii de aderare,
derulată conform prevederilor art. 19, este finalizată prin
întocmirea de către CNPAS a unui proces-verbal în care sunt
menționate următoarele informații:
a) numărul persoanelor validate;
b) numărul persoanelor validate cu rezervă;
c) numărul persoanelor invalidate.
(2) Rezultatul fiecărei etape a procedurii de aderare este
comunicat în scris Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la
expirarea termenului prevăzut la art. 24 alin. (1).”
21. După articolul 25 se introduce un nou articol,
articolul 251, care va avea următorul cuprins:
„Art. 251. — (1) Procedura de aderare derulată în perioada
prevăzută la art. 5 alin. (6) este finalizată prin întocmirea de
către CNPAS a unui proces-verbal în care sunt menționate
următoarele informații:
a) numărul total al persoanelor validate;
b) numărul total al persoanelor validate cu rezervă;
c) numărul total al persoanelor invalidate;
d) numărul total al persoanelor ce urmează a fi repartizate
aleatoriu.
(2) Rezultatul procedurii de aderare prevăzute la art. 5
alin. (6) este comunicat în scris Comisiei, în termen de 3 zile
lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 24
alin. (1).”
22. După articolul 251 se introduce un nou articol,
articolul 252, care va avea următorul cuprins:
„Art. 252. — Persoanele care vor fi repartizate aleatoriu
conform dispozițiilor legale și ale prezentei norme sunt cele care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) sunt înregistrate în Registrul participanților în conformitate
cu prevederile art. 16;
b) au obligația să adere la un fond de pensii administrat privat
și au fost invalidate de către CNPAS în condițiile art. 19 alin. (3)
sau nu au semnat un act individual de aderare.”
23. La articolul 26, litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„a) vârstă;”.
24. La articolul 27 alineatul (1), litera a) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„a) persoanele cu vârsta de până la 25 de ani;”.
25. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 34. — Încălcarea prevederilor prezentei norme se
sancționează conform prevederilor legale în vigoare.”
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15. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 19. — (1) Pe baza rapoartelor bilunare transmise pe
datele de 1 și 15 ale fiecărei luni de către administratori, CNPAS
verifică:
a) ca persoana să fie înscrisă în Registrul participanților;
b) ca persoana să figureze cu un singur act individual de
aderare raportat la CNPAS.
(2) Persoanele care figurează ca «validat temporar» sunt
înscrise de CNPAS în Registrul participanților ca «validat»,
astfel:
a) pentru rapoartele bilunare din 1 octombrie 2007,
15 octombrie 2007, 1 noiembrie 2007 și 15 noiembrie 2007, cu
data de 15 noiembrie 2007;
b) pentru rapoartele bilunare din 1 decembrie 2007 și
15 decembrie 2007, cu data de 15 decembrie 2007;
c) pentru rapoartele bilunare din 1 ianuarie 2008 și
25 ianuarie 2008, cu data de 17 ianuarie 2008.
(3) CNPAS invalidează la termenele prevăzute la alin. (2)
persoanele care au semnat mai multe acte individuale de
aderare.”
16. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 20. — (1) Rezultatul procesului de validare este după
cum urmează:
a) «validat», dacă sunt întrunite cumulativ condițiile
prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2);
b) «validat cu rezervă», dacă sunt îndeplinite condițiile
prevăzute la art. 16 alin. (5);
c) «invalidat», dacă este îndeplinită condiția prevăzută la
art. 19 alin. (3).
(2) Administratorul căruia i-au fost validați participanți de
către CNPAS are obligația de a le notifica acestora, în termen de
15 zile calendaristice de la data înregistrării lor ca participanți la
fondul de pensii administrat privat, denumirea fondului de pensii
administrat privat și a administratorului acestuia.
(3) Participanții notificați potrivit alin. (2) și care nu au semnat
un act individual de aderare la fondul respectiv pot să depună la
Comisie o sesizare scrisă, în termen de 15 zile de la data
notificării.
(4) Comisia analizează și hotărăște soluționarea sesizării în
termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia.
(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la soluționarea sesizării,
Comisia notifică CNPAS și administratorilor apartenența sau
neapartenența participantului la fondul de pensii administrat
privat.”
17. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Procesul prevăzut în prezentul articol se derulează pe
durata fiecărei etape a procedurii de aderare inițială.”
18. Articolul 23 se abrogă.
19. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 24. — (1) CNPAS actualizează Registrul participanților
și completează tabelul centralizator prevăzut în anexa nr. 2
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