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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului național Steaua României
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A
și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare,
în semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită la dezvoltarea relațiilor dintre România și Sfântul Scaun, pentru
grija constantă acordată consolidării raporturilor interconfesionale în România,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Ordinul național Steaua României în
grad de Colan Eminenței Sale, cardinalul Tarcisio Bertone,
secretar de stat al Sfântului Scaun.
Art. 2. — Se conferă Ordinul național Steaua României în
grad de Mare Cruce:
— Eminenței Sale, cardinalul Renato Raffaele Martino,
președinte al Consiliului Pontifical pentru Justiție și Pace,
președinte al Consiliului Pontifical al Pastoralei pentru Migranți
și Itineranți;

— Monseniorului arhiepiscop Fernando Filoni, substitut
pentru afaceri generale în cadrul Secretariatului de Stat al
Sfântului Scaun;
— Monseniorului arhiepiscop Dominique Mamberti, secretar
pentru raporturi cu statele în cadrul Secretariatului de Stat al
Sfântului Scaun;
— Monseniorului arhiepiscop Gianfranco Ravasi, președinte
al Consiliului Pontifical pentru Cultură.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 26 august 2008.
Nr. 861.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului național Steaua României
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
în semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită la promovarea
valorilor creștine de pace și înțelegere, pentru sprijinul constant pe care Ordinul
Militar Suveran de Malta l-a acordat persoanelor defavorizate din România,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul național Steaua României în grad de
Colan Preaeminenței Sale Fra’ Matthew Festing, Principe și Mare Maestru al
Ordinului Militar Suveran de Malta.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 26 august 2008.
Nr. 862.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexelor nr. 1—4 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2008
privind structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările/programele de studii
universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Anexele nr. 1—4 la Hotărârea Guvernului
nr. 635/2008 privind structurile instituțiilor de învățământ superior
și specializările/programele de studii universitare de licență

acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de
acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 467 din 24 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licență”, poziția „Drept” va avea
următorul cuprins:

„Științe juridice

Drept

240
180

Drept
Drept comunitar
Ordine și siguranță publică”

2. La anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licență”, poziția „Arte” va avea următorul
cuprins:
Teatru

180

Cinematografie și media

180
180

Muzică
240

„Arte

Arte plastice, decorative și
design

180

Artele spectacolului*6)
Teatrologie*7)
Scenografie
Cinematografie, fotografie, media*8)
Filmologie
Pedagogie muzicală
Muzică religioasă
Muzicologie
Interpretare muzicală — canto
Interpretare muzicală — instrumente
Compoziție muzicală
Dirijat
Artele spectacolului muzical
Arte plastice*9)
Arte decorative
Design
Conservare și restaurare
Artă murală
Pedagogia artelor plastice și decorative
Istoria și teoria artei
Ceramică — sticlă — metal
Arte textile — design textil
Modă — design vestimentar
Scenografie și eveniment artistic
Design ambiental
Artă monumentală

*6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie.
*7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
*8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media,
filmologie.
*9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie — videoprocesarea computerizată a imaginii.”
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3. La anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licență”, poziția „Științe inginerești”,
domeniul de studii universitare de licență „Ingineria autovehiculelor” va avea următorul cuprins:
Construcții de autovehicule
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
„Ingineria autovehiculelor

240

Autovehicule rutiere
Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule
Blindate, automobile și tractoare”

4. La anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licență”, poziția „Științe militare și
informații” va avea următorul cuprins:

„Științe militare și informații

Științe militare și informații 180

Conducere interarme — forțe terestre
Conducere interarme — forțe navale
Conducere interarme — forțe aeriene
Conducere logistică
Managementul organizației
Comunicare și relații publice — informații
Psihologie — informații
Management economico-financiar
Securitate și apărare
Conducere militară
Comunicare publică și interculturală în domeniul
securității și apărării”

5. La anexa nr. 2, la punctul 4 „Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București”, numărul
curent 8 „Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală din Slatina” va avea
următorul cuprins:

„8

Facultatea de
Management,
Inginerie
Economică în
Agricultură și
Dezvoltare
Rurală — Filiala
Slatina

Inginerie și management Inginerie economică în agricultură

AP

Zi

240”

6. La anexa nr. 2, la punctul 4 „Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București”, numărul
curent 9 „Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală din Călărași” va avea
următorul cuprins:

„9

Facultatea de
Management,
Inginerie
Economică în
Agricultură și
Dezvoltare
Rurală — Filiala
Călărași

Inginerie și management Inginerie economică în agricultură

A

Zi

240”

7. La anexa nr. 2, la punctul 5 „Universitatea din București”, numărul curent 1 „Facultatea de Administrație și
Afaceri” va avea următorul cuprins:

„1

Facultatea
de Administrație
și Afaceri

Științe administrative

Administrație publică

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor

A/
AP/
AP

Zi/FR/ID

180

AP

Zi

180”

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634/2.IX.2008

8. La anexa nr. 2, la punctul 7 „Academia de Studii Economice din București”, numărul curent 5 „Facultatea de
Management” va avea următorul cuprins:

„5

Facultatea de
Management

Științe administrative
Management

Administrație publică

A/A

Zi/ID

180

Management

A/A

Zi/ID

180”

9. La anexa nr. 2, la punctul 7 „Academia de Studii Economice din București”, numărul curent 8 „Facultatea de
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori” va avea următorul cuprins:

„8

Facultatea
de Finanțe,
Asigurări, Bănci
și Burse
de Valori

Finanțe

Finanțe și bănci

A/A

Zi/ID

180”

10. La anexa nr. 2, la punctul 10 „Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică «I. L. Caragiale» din
București”, numărul curent 1 „Facultatea de Teatru” va avea următorul cuprins:

„1

Facultatea de
Teatru

Teatru

Artele spectacolului (actorie, regie, păpuși-marionete,
coregrafie)

A

Zi

180

Scenografie

A

Zi

180

Teatrologie

A

Zi

180”

11. La anexa nr. 2, la punctul 10 „Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică «I.L. Caragiale» din
București”, numărul curent 2 „Facultatea de Film” va avea următorul cuprins:

„2

Facultatea de
Film

Cinematografie, fotografie, media (regie de film
și TV, imagine de film și TV, multimedia: sunetCinematografie și media montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică,
publicitate media, filmologie)
Filmologie

A

Zi

180

A

Zi

180”

12. La anexa nr. 2, la punctul 15 „Universitatea din Bacău”, numărul curent 3 „Facultatea de Științe ale Mișcării,
Sportului și Sănătății” va avea următorul cuprins:

„3

Facultatea de
Științe ale
Mișcării,
Sportului și
Sănătății

Educație fizică și sport

Educație fizică și sportivă

A/
AP

Zi/FR

180

Sport și performanță motrică

AP

Zi

180

Educație fizică și sportivă (la Piatra-Neamț)

AP

Zi

180

Kinetoterapie și motricitate specială

A/
AP

Zi/FR

180”

13. La anexa nr. 2, la punctul 15 „Universitatea din Bacău”, numărul curent 4 „Facultatea de Științe” va avea
următorul cuprins:
Biologie
Matematică
„4

Facultatea de
Științe
Informatică
Știința mediului

Biologie

A

Zi

180

Matematică

A

Zi

180

Matematică-informatică

AP

Zi

180

Informatică

AP/
AP

Zi/FR

180

Ecologia și protecția mediului

AP

Zi

180”
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14. La anexa nr. 2, la punctul 15 „Universitatea din Bacău”, numărul curent 5 „Facultatea de Științe Economice”
va avea următorul cuprins:

„5

Facultatea
de Științe
Economice

Contabilitate
Marketing

Contabilitate și informatică de gestiune
Marketing

A/
AP
A/A

Zi/FR

180

Zi/ID

180”

15. La anexa nr. 2, la punctul 16 „Universitatea de Nord din Baia Mare”, numărul curent 3 „Facultatea de Litere”
va avea următorul cuprins:
Limba și literatura română

AP

Zi

180

Limba și literatura română — O limbă și literatură
modernă (engleză, franceză)

A

Zi

180

Limbi moderne aplicate

A

Zi

180

Studii culturale

Etnologie

A

Zi

180

Filosofie

Filosofie

A

Zi

180

Jurnalism

A

Zi

180

AP

Zi

180

Asistență socială

A

Zi

180

Teologie ortodoxă didactică

A

Zi

180

Teologie ortodoxă pastorală

A

Zi

240

Teologie greco-catolică didactică

A

Zi

180

Teologie greco-catolică pastorală

AP

Zi

240

A

Zi

180”

Limbă și literatură
Limbi moderne aplicate

„3

Facultatea de
Litere

Științe ale comunicării
Asistență socială

Teologie

Comunicare și relații publice

Arte plastice, decorative
Arte plastice (pictură)
și design

16. La anexa nr. 2, la punctul 17 „Universitatea «Transilvania» din Brașov”, numărul curent 8 „Facultatea de
Alimentație și Turism” va avea următorul cuprins:
Ingineria produselor alimentare

AP

Zi

240

Controlul și expertiza produselor alimentare

AP

Zi

240

Inginerie și management în alimentația publică și
AP
Inginerie și management agroturism

Zi

240

Ingineria produselor
alimentare

„8

Facultatea
de Alimentație
și Turism

Inginerie mecanică

Inginerie și management în industria turismului

AP

Zi

240

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie
alimentară

A

Zi

240

Echipamente pentru procese industriale

A

Zi

240”

17. La anexa nr. 2, la punctul 17 „Universitatea «Transilvania» din Brașov”, numărul curent 15 „Facultatea de
Litere” va avea următorul cuprins:
Studii culturale

Limbă și literatură
„15

Facultatea de
Litere
Limbi moderne aplicate

Științe ale comunicării

Studii americane

AP

Limba și literatura română — O Limbă și
literatură modernă (engleză, franceză, germană, A/A
maghiară)

Zi

180

Zi/ID

180

Limba și literatura engleză — O limbă și literatură
modernă (franceză, germană, maghiară) / Limba
și literatura română

A

Zi

180

Limbi moderne aplicate (câte două limbi dintre:
franceză, engleză, germană)

A

Zi

180

AP/
AP

Zi/ID

180”

Biblioteconomie și știința informării
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18. La anexa nr. 2, la punctul 19 „Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca”, numărul
curent 4 „Facultatea de Medicină Veterinară” va avea următorul cuprins:

„4

Facultatea de
Medicină
Veterinară

Biotehnologii
Medicină veterinară

Biotehnologii medical-veterinare
Medicină veterinară
Medicină veterinară (în limba engleză)

AP

Zi

240

A

Zi

360

AP

Zi

360”

19. La anexa nr. 2, la punctul 20 „Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca”, numărul curent 1 „Facultatea
de Matematică și Informatică” va avea următorul cuprins:

Matematică
„1

Facultatea de
Matematică și
Informatică

Matematică

A

Zi

180

Matematică-informatică

A

Zi

180

AP

Zi

180

A

Zi

180

Informatică (la Miercurea-Ciuc)

AP

Zi

180

Ingineria informației

AP

Zi

240”

Matematici aplicate
Informatică
Calculatoare și
tehnologia informației

Informatică

20. La anexa nr. 2, la punctul 20 „Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca”, numărul curent 2 „Facultatea
de Fizică” va avea următorul cuprins:
Fizică

A

Zi

180

Fizică medicală

A

Zi

180

Fizică medicală (la Zalău)

AP

Zi

180

Fizica mediului (la Dej)

AP

Zi

180

Fizică

Fizică informatică

AP

Zi

180

Științe inginerești
aplicate

Fizică tehnologică

A

Zi

240

Inginerie medicală

AP

Zi

240

Ingineria materialelor

Știința materialelor

AP

Zi

240”

Fizică

„2

Facultatea de
Fizică

Știința mediului

21. La anexa nr. 2, la punctul 20 „Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca”, numărul curent 8 „Facultatea
de Litere” va avea următorul cuprins:

„8

Facultatea de
Litere

Limbă și literatură

Limba și literatura română — Limba și literatura
maghiară/modernă (engleză, germană, franceză,
rusă, italiană, spaniolă)

A

Zi

180

Limba și literatura maghiară/modernă (engleză,
germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) —
Limba și literatura română/modernă (engleză,
germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)

A

Zi

180

Limba și literatura maghiară/Limba și literatura
AP
română sau franceză

ID

180

Limba și literatura franceză/Limba și literatura
AP
română sau maghiară

ID

180

Limba și literatura ucraineană — Limba și
literatura română/maghiară/modernă (engleză,
AP
germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă,
ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)

Zi

180

O limbă și literatura română/maghiară/modernă
(engleză, germană, franceză, rusă, italiană,
spaniolă) — O limbă și literatură modernă AP
(ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză,
japoneză)

Zi

180

8
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Limba și literatura română/Limba și literatura
AP
franceză sau Limba și literatura maghiară

ID

180

Limba și literatura chineză — Limba și literatura
AP
română/maghiară/o limbă modernă sau clasică

Zi

180

Limba și literatura japoneză — Limba și literatura
AP
română/maghiară/o limbă modernă sau clasică

Zi

180

Limba și literatura coreeană — Limba și literatura
AP
română/maghiară/o limbă modernă sau clasică

Zi

180

Filologie clasică

A

Zi

180

AP

Zi

180

Limbă și literatură norvegiană — limbă și
literatură română/maghiară sau o limbă modernă AP
ori clasică

Zi

180

Limbi moderne aplicate

Zi

180

Etnologie (în limba română și în limba maghiară) AP

ID

180

Etnologie

Zi

180”

Literatură universală și comparată

Limbi moderne aplicate
Studii culturale

A
A

22. La anexa nr. 2, la punctul 20 „Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca”, numărul curent 14 „Facultatea
de Business” va avea următorul cuprins:
Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate AP
„14

Facultatea de
Business

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

A/
AP

Zi

180

Zi/ID

180”

23. La anexa nr. 2, la punctul 20 „Universitatea «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca”, numărul curent 21 „Facultatea
de Teatru și Televiziune” va avea următorul cuprins:

„21

Facultatea de
Teatru și
Televiziune

Teatru

Artele spectacolului (actorie, regie)

A

Zi

180

Teatrologie

A

Zi

180

AP

Zi

180”

Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media

24. La anexa nr. 2, la punctul 22 „Academia de Muzică «Gheorghe Dima» din Cluj-Napoca”, numărul curent 1
„Facultatea de Interpretare Muzicală” va avea următorul cuprins:

„1

Facultatea de
Interpretare
Muzicală

Muzică

Interpretare muzicală — instrumente

A/
AP

Zi/ID

240”

25. La anexa nr. 2, la punctul 22 „Academia de Muzică «Gheorghe Dima» din Cluj-Napoca”, numărul curent 2
„Facultatea de Artă Scenică” va avea următorul cuprins:

„2

Facultatea de
Artă Scenică

Artele spectacolului muzical

A/
AP

Zi/ID

240

Interpretare muzicală — canto

A/
AP

Zi/ID

240”

Muzică

26. La anexa nr. 2, la punctul 24 „Universitatea «Ovidius» din Constanța”, numărul curent 15 „Facultatea de Arte”
va avea următorul cuprins:
Muzică
„15

Facultatea de
Arte

Teatru

Pedagogie muzicală

A

Zi

180

Interpretare muzicală — canto

A

Zi

240

Artele spectacolului (actorie)

A

Zi

180

AP

Zi

180

AP

Zi

180”

Artele spectacolului (coregrafie)

Arte plastice, decorative
Pedagogia artelor plastice și decorative
și design
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27. La anexa nr. 2, la punctul 26 „Universitatea din Craiova”, numărul curent 6 „Facultatea de Istorie—Filosofie—
Geografie” va avea următorul cuprins:

Istorie
Sociologie

„6

Facultatea de
Științe SocioUmane

Filosofie
Științe politice

Istorie

A/
AP

Zi/FR

180

Sociologie

A/
AP

Zi/ID

180

Filosofie

A/
AP

Zi/ID

180

A

Zi

180

Științe politice

Științe ale comunicării

Jurnalism

AP

Zi

180

Geografie

Geografie

A/
AP

Zi/ID

180

Relații internaționale și studii europene

AP

Zi

180”

Relații internaționale și
studii europene

28. La anexa nr. 2, la punctul 26 „Universitatea din Craiova”, numărul curent 7 „Facultatea de Teologie” va avea
următorul cuprins:

„7

Facultatea de
Teologie

Teologie

Asistență socială

Teologie ortodoxă pastorală

A/
AP

Zi/FR

240

Teologie ortodoxă didactică

A

Zi

180

Teologie ortodoxă socială

A

Zi

180

AP

Zi

180”

Asistență socială

29. La anexa nr. 2, la punctul 28 „Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați”, numărul curent 8 „Facultatea de
Medicină și Farmacie” va avea următorul cuprins:

„8

Facultatea de
Medicină și
Farmacie

Sănătate

Medicină

AP

Zi

360

Farmacie

AP

Zi

300

Medicină dentară

AP

Zi

360

Asistență medicală generală

AP

Zi

240”

30. La anexa nr. 2, la punctul 28 „Universitatea «Dunărea de Jos» din Galați”, numărul curent 10 „Facultatea de
Litere” va avea următorul cuprins:
Limba și literatura română

Limbă și literatură
„10

Facultatea de
Litere

Limbi moderne aplicate
Științe ale comunicării

A/
AP

Zi/ID

180

A/
Limba și literatura română — O limbă și literatură
AP/
modernă (engleză, franceză)
AP

Zi/ID/FR

180

O limbă și literatură modernă A (engleză,
A/
franceză) — O limbă și literatură modernă B
AP
(franceză, engleză)

Zi/ID

180

AP

Zi

180

A

Zi

180”

Limbi moderne aplicate
Jurnalism

31. La anexa nr. 2, la punctul 31 „Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași”, numărul curent 5 „Facultatea de
Educație Fizică și Sport” va avea următorul cuprins:

„5

Facultatea de
Educație Fizică
și Sport

Educație fizică și sportivă
Educație fizică și sport
Kinetoterapie și motricitate specială

A/
AP

Zi/FR

180

A

Zi

180”
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32. La anexa nr. 2, la punctul 32 „Universitatea de Medicină și Farmacie «Gr. T. Popa» din Iași”, numărul curent 1
„Facultatea de Medicină” va avea următorul cuprins:
Medicină

„1

Facultatea de
Medicină

Sănătate

A

Zi

360

Asistență medicală generală

AP

Zi

240

Asistență medicală generală (la Botoșani)

AP

Zi

240

Moașe

A

Zi

240

Radiologie și imagistică

AP

Zi

180

Laborator clinic

AP

Zi

180

Audiologie și protezare auditivă

AP

Zi

180

Nutriție și dietetică

AP

Zi

180”

33. La anexa nr. 2, la punctul 34 „Universitatea din Oradea”, numărul curent 11 „Facultatea de Protecția Mediului”
va avea următorul cuprins:
Agronomie

„11

Facultatea de
Protecția
Mediului

Agricultură
Horticultură
Horticultură
Peisagistică
Ingineria mediului
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice
Inginerie forestieră
Ingineria prelucrării lemnului
Tehnologia prelucrării produselor agricole
Ingineria produselor
alimentare
Controlul și expertiza produselor alimentare
Inginerie și management în alimentația publică și
Inginerie și management
agroturism
Exploatări forestiere
Silvicultură
Silvicultură
Zootehnie
Zootehnie

A
A
AP
A
AP
AP
AP

Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi

240
240
240
240
240
240
240

AP

Zi

240

AP
A
AP

Zi
Zi
Zi

240
240
240”

34. La anexa nr. 2, la punctul 35 „Universitatea din Petroșani”, numărul curent 1 „Facultatea de Mine” va avea
următorul cuprins:
Inginerie geologică

„1

Facultatea de
Mine

Geologia resurselor miniere
Inginerie minieră
Mine, petrol și gaze
Topografie minieră
Inginerie civilă
Construcții miniere
Ingineria și protecția mediului în industrie
Ingineria mediului
Ingineria valorificării deșeurilor
Inginerie industrială
Ingineria și managementul calității
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic

A
A
A
A
A
AP
AP
A

Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi

240
240
240
240
240
240
240
240”

35. La anexa nr. 2, la punctul 35 „Universitatea din Petroșani”,numărul curent 3 „Facultatea de Științe” va avea
următorul cuprins:
Informatică
Sociologie
Asistență socială
Științe administrative
Administrarea afacerilor
„3

Facultatea de
Științe

Finanțe

Informatică
Sociologie
Asistență socială
Administrație publică
Economia comerțului, turismului și serviciilor
Finanțe și bănci

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune

Management

Management

Matematică
Fizică

Matematică
Fizică

AP
A
AP
AP
AP
A/
AP
A/
AP
A/
AP
A
A

Zi
Zi
Zi
Zi
Zi

180
180
180
180
180

Zi/ID

180

Zi/ID

180

Zi/ID

180

Zi
Zi

180
180”
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36. La anexa nr. 2, la punctul 36 „Universitatea din Pitești”, numărul curent 2 „Facultatea de Litere” va avea
următorul cuprins:
Limba și literatura română — O limbă și literatură
modernă (franceză, engleză)

Limbă și literatură
„2

Facultatea de
Litere

Limbi moderne aplicate

A

Zi

180

Limba și literatura franceză — Limba și literatura
AP
spaniolă

Zi

180

Limba și literatura franceză — Limba și literatura
engleză

Zi

180

Limba și literatura română — Limba și literatura
AP
engleză (la Râmnicu Vâlcea)

Zi

180

Limbi moderne aplicate

AP

Zi

180

Traducere și interpretare

AP

Zi

180”

A

37. La anexa nr. 2, la punctul 36 „Universitatea din Pitești”, numărul curent 10 „Facultatea de Științe Socio-Umane”
va avea următorul cuprins:
A

Zi

180

AP

Zi

180

A

Zi

180

Relații internaționale și studii europene

AP

Zi

180

Psihologie

AP

Zi

180

Științe administrative

Poliție comunitară

AP

Zi

180

Științe ale comunicării

Jurnalism

AP

Zi

180”

Istorie
Filosofie
„10

Facultatea de
Științe SocioUmane

Relații internaționale
și studii europene
Psihologie

Istorie
Istorie (la Râmnicu Vâlcea)
Filosofie

38. La anexa nr. 2, la punctul 39 „Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu”, numărul curent 9 „Facultatea de Științe
Economice” va avea următorul cuprins:
A/
AP

Zi/ID

180

Economie generală

AP

Zi

180

Finanțe și bănci

A/
AP

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune

A/
AP

Zi/ID

180

Management

Management

A/
AP

Zi/ID

180

Afaceri internaționale

AP

Zi

180

Marketing

AP

Zi

180

Informatică economică

A/
AP

Zi/ID

180”

Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor
Economie
Finanțe

„9

Facultatea
de Științe
Economice

Economie și afaceri
internaționale
Marketing
Cibernetică, statistică și
informatică economică

39. La anexa nr. 2, la punctul 40 „Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava”, numărul curent 8 „Facultatea de
Științe Economice și Administrație Publică” va avea următorul cuprins:

„8

Facultatea
de Științe
Economice
și Administrație
Publică

Administrație publică
Științe administrative
Asistență managerială și secretariat
Finanțe

Finanțe și bănci

A/
AP
A/
AP
A

Zi/ID

180

Zi/ID

180

Zi

180
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Management
Economie și afaceri
internaționale

Management

AP

Zi

180

Afaceri internaționale

AP

Zi

180

AP

Zi

180

AP

Zi

180

Contabilitate și informatică de gestiune

A/
AP

Zi/ID

180

Economia comerțului, turismului și serviciilor

A/
AP

Zi/ID

180

Administrarea afacerilor

A/
AP

Zi/ID

180

Drept

AP

Zi

240”

Cibernetică economică
Cibernetică, statistică
și informatică economică Informatică economică
Contabilitate

Administrarea afacerilor

Drept

40. La anexa nr. 2, la punctul 41 „Universitatea «Valahia» din Târgoviște”, numărul curent 3 „Facultatea de Științe
Umaniste” va avea următorul cuprins:
A/
AP

Zi/ID

180

Arheologie

A

Zi

180

Geografie

A/
AP

Zi/ID

180

Educație fizică și sportivă

A

Zi

180

Limba și literatura română – Limba și literatura
engleză/franceză

A

Zi

180”

Istorie
Istorie

„3

Facultatea de
Științe Umaniste

Geografie
Educație fizică și sport
Limbă și literatură

41. La anexa nr. 2, la punctul 41 „Universitatea «Valahia» din Târgoviște”, numărul curent 5 „Facultatea de Științe
și Arte” va avea următorul cuprins:
Informatică

Informatică

AP

Zi

180

Matematică

AP

Zi

180

Matematică-informatică

A

Zi

180

Chimie

Chimie

A

Zi

180

Fizică

Fizică

A

Zi

180

Muzică

Pedagogie muzicală

A

Zi

180

A

Zi

180”

Matematică
„5

Facultatea de
Științe și Arte

Arte plastice, decorative
Conservare și restaurare
și design

42. La anexa nr. 2, la punctul 42 „Universitatea «Constantin Brâncuși» din Târgu Jiu”, numărul curent 1 „Facultatea
de Inginerie” va avea următorul cuprins:
Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

A

Zi

240

Mașini-unelte și sisteme de producție

A

Zi

240

A

Zi

240

A

Zi

240

AP

Zi

240

Ingineria și protecția mediului în industrie

A

Zi

240

Automatică și informatică aplicată

A

Zi

240

Informatică aplicată în inginerie electrică

AP

Zi

240

Mecatronică

AP

Zi

240”

Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie energetică
„1

Facultatea de
Inginerie

Ingineria mediului
Ingineria sistemelor
Științe inginerești
aplicate
Mecatronică și robotică

Termoenergetică
Managementul energiei
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43. La anexa nr. 2, la punctul 47 „Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din
Timișoara”, numărul curent 2 „Facultatea de Horticultură și Silvicultură” va avea următorul cuprins:

„2

Facultatea de
Horticultură și
Silvicultură

Horticultură
Silvicultură
Biotehnologii

Horticultură

A/
AP

Zi/ID

240

Peisagistică

A

Zi

240

Silvicultură

AP

Zi

240

A

Zi

240”

Inginerie genetică

44. La anexa nr. 2, la punctul 48 „Universitatea de Vest din Timișoara”, numărul curent 5 „Facultatea de Științe
Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării” va avea următorul cuprins:
Filosofie
Științe politice
„5

Facultatea de
Științe Politice,
Filosofie și Științe
ale Comunicării

Relații internaționale și
studii europene
Științe ale comunicării

Filosofie

A

Zi

180

Științe politice

A

Zi

180

Relații internaționale și studii europene

A

Zi

180

Relații internaționale și studii europene (în limba
AP
germană)

Zi

180

Comunicare și relații publice

AP

Zi

180

A

Zi

180”

Jurnalism

45. La anexa nr. 2, la punctul 48 „Universitatea de Vest din Timișoara”, numărul curent 6 „Facultatea de Drept și
Științe Administrative” va avea următorul cuprins:

„6

Facultatea de
Drept și Științe
Administrative

Drept

Științe administrative

Drept

A/
AP/
AP

Zi/ID/FR

240

Administrație publică

AP

Zi

180

Poliție comunitară

AP

Zi

180”

46. La anexa nr. 2, la punctul 49 „Universitatea de Medicină și Farmacie «Victor Babeș» din Timișoara”, numărul
curent 1 „Facultatea de Medicină” va avea următorul cuprins:
Medicină

„1

Facultatea de
Medicină

Sănătate

A

Zi

360

Moașe

AP

Zi

240

Asistență medicală generală

AP

Zi

240

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

AP

Zi

180

A

Zi

180

Radiologie și imagistică

AP

Zi

180

Nutriție și dietetică

AP

Zi

180”

Laborator clinic

47. La anexa nr. 2, la punctul 51 „Universitatea Națională de Apărare «Carol I» din București”, numărul curent 1
„Facultatea de Comandă și Stat Major” va avea următorul cuprins:

„1

Facultatea de
Comandă și Stat
Major

Științe militare și
informații

Conducere interarme — forțe terestre

A

Zi

180

Conducere interarme — forțe aeriene

A

Zi

180

Conducere interarme — forțe navale

A

Zi

180

Conducere logistică

A

Zi

180

Management economico-financiar

A

Zi

180

Securitate și apărare

AP

Zi

180

Conducere militară

AP

Zi

180

Sisteme informaționale

AP

Zi

180

Comunicare publică și interculturală în domeniul
AP
securității și apărării

Zi

180”
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48. La anexa nr. 2, la punctul 53 „Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» din București”, numărul curent 1
„Facultatea de Poliție” va avea următorul cuprins:
Drept
„1

Facultatea de
Poliție

Drept

Ordine și siguranță publică

A

Zi

240

AP/
AP

Zi/FR

180”

49. La anexa nr. 3, la punctul 3 „Universitatea «Nicolae Titulescu» din București”, numărul curent 3 „Facultatea
de Științe Sociale și Administrative” va avea următorul cuprins:
Sociologie
„3

Facultatea
de Științe Sociale
și Administrative

Sociologie

AP

Zi

180

Relații internaționale
și studii europene

Relații internaționale și studii europene

AP

Zi

180

Științe administrative

Administrație publică

A/
AP

ZI/ID

180”

50. La anexa nr. 3, la punctul 5 „Universitatea «Hyperion» din București”, numărul curent 1 „Facultatea de
Matematică-Informatică” va avea următorul cuprins:

„1

Facultatea
de MatematicăInformatică

Matematică

Matematică

AP

Zi

180

Informatică

Informatică

A

Zi

180”

51. La anexa nr. 3, la punctul 5 „Universitatea «Hyperion» din București”, numărul curent 10 „Facultatea de Arte”
va avea următorul cuprins:

„10

Facultatea de
Arte

Teatru
Cinematografie și media

Artele spectacolului (Actorie)

A

Zi

180

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film
și TV, Imagine de film și TV)

A

Zi

180”

52. La anexa nr. 3, la punctul 6 „Universitatea «Spiru Haret» din București”, numărul curent 3 „Facultatea de
Educație Fizică și Sport” va avea următorul cuprins:

„3.

Facultatea de
Educație Fizică
și Sport

Educație fizică și sportivă

A

ZI

180

Kinetoterapie și motricitate specială

A

ZI

180”

Educație fizică și sport

53. La anexa nr. 3, la punctul 6 „Universitatea «Spiru Haret» din București”, numărul curent 26 „Facultatea de
Drept și Administrație Publică din Râmnicu Vâlcea” va avea următorul cuprins:

„26.

Facultatea de
Drept și
Administrație
Publică din
Râmnicu Vâlcea

Drept

Drept

A

ZI

240”

54. La anexa nr. 3, la punctul 14 „Universitatea de Vest «Vasile Goldiș» din Arad”, numărul curent 9 „Facultatea
de Inginerie” va avea următorul cuprins:

Silvicultură

„9.

Facultatea de
Inginerie

Inginerie și management

A/
AP

Zi/FR

240

Inginerie și management în alimentație publică și AP/
agroturism
AP

Zi/FR

240

Silvicultură

Arhitectură

Conservare și restaurare de arhitectură

AP

Zi

180

Horticultură

Peisagistică

AP

Zi

240”

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 634/2.IX.2008

55. La anexa nr. 3, la punctul 19 „Universitatea «Danubius» din Galați”, numărul curent 2 „Facultatea de Științe
Economice” va avea următorul cuprins:
Finanțe

„2.

Facultatea de
Științe
Economice

A/
AP

Zi/ID

180

AP/
AP

Zi/ID

180

Contabilitate și informatică de gestiune

AP

Zi

180

Informatică economică

AP

Zi

180”

Finanțe și bănci

Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor
Contabilitate
Cibernetică, statistică și
informatică economică

56. La anexa nr. 3, la punctul 27 „Universitatea «Tibiscus» din Timișoara”, numărul curent 2 „Facultatea de
Jurnalistică, Comunicare și Limbi Moderne” va avea următorul cuprins:

„2.

Facultatea de
Jurnalism,
Comunicare și
Limbi Moderne

Limbi moderne aplicate
Științe ale comunicării

Limbi moderne aplicate
Comunicare și relații publice
Jurnalism

A

Zi

180

AP

Zi

180

A

Zi

180”

57. La anexa nr. 4, punctul 2 „Fundația «Pro-Universitate Media» din București”, va avea următorul cuprins:
„2. FUNDAȚIA «PRO-UNIVERSITATE MEDIA» DIN BUCUREȘTI

Specializări/Programe de studii
autorizate să funcționeze provizoriu (AP)

Domeniul de licență

Forma
de învățământ
(Zi)

Număr
de credite

Științe ale comunicării
Administrarea afacerilor

Jurnalism
Administrarea afacerilor

Zi
Zi

180
180

Cinematorgrafie și media

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV,
Imagine de film și TV)

Zi

180”

58. La anexa nr. 4, punctul 3 „Institutul Teologic Adventist din Cernica — Ilfov” va avea următorul cuprins:
„3. INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA — ILFOV

Specializări/Programe de studii
autorizate să funcționeze provizoriu (AP)

Forma
de învățământ
(Zi)

Teologie adventistă pastorală
Teologie adventistă didactică
Limba și literatura română
Asistență socială*)
Limba și literatura română — Limba și literatura engleză
Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi

Domeniul de licență

Teologie
Limbi și literaturi
Asistență socială
Limbi și literaturi
Științe ale educației

Număr
de credite

240
180
180
180
180
180

*) Propunere de acreditare din partea ARACIS.”

59. La anexa nr. 4, punctul 5 „Fundația «Sapienția» — Universitatea «Sapienția» din Cluj-Napoca” va avea
următorul cuprins:
„5. FUNDAȚIA «SAPIENȚIA» — UNIVERSITATEA «SAPIENȚIA» DIN CLUJ-NAPOCA

Domeniul de licență

Știința mediului
Relații internaționale și studii
europene

Forma
de învățământ
(Zi)

Număr
de credite

Geografia mediului

Zi

180

Relații internaționale și studii europene

Zi

180

Specializări/Programe de studii
autorizate să funcționeze provizoriu (AP)
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Forma
de învățământ
(Zi)

Număr
de credite

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV,
Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj)

Zi

180

Sociologie (la Miercurea-Ciuc)*)

Zi

180

Contabilitate și informatică de gestiune (la Miercurea-Ciuc)*)

Zi

180

Economie agroalimentară (la Miercurea-Ciuc)

Zi

180

Limba și literatura română — Limba și literatura engleză (la
Miercurea-Ciuc)*)

Zi

180

Traducere și interpretare (Târgu Mureș)

Zi

180

Ingineria și protecția mediului în industrie (la Miercurea-Ciuc)

Zi

240

Ingineria produselor alimentare (la Miercurea-Ciuc)
Comunicare și relații publice (la Miercurea-Ciuc)
Economie generală (la Miercurea-Ciuc)
Informatică (la Târgu Mureș)*)
Pedagogie (la Târgu Mureș)
Comunicare și relații publice (la Târgu Mureș)
Mecatronică (la Târgu Mureș)
Automatică și informatică aplicată (la Târgu Mureș)
Calculatoare (la Târgu Mureș)
Horticultură (la Târgu Mureș)
Economia mediului (la Miercurea-Ciuc)

Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi

240
180
180
180
180
180
240
240
240
240
180

Specializări/Programe de studii
autorizate să funcționeze provizoriu (AP)

Domeniul de licență

Cinematografie și media
Sociologie
Contabilitate
Economie
Limbă și literatură
Limbi moderne aplicate
Ingineria mediului
Ingineria produselor alimentare
Științe ale comunicării
Economie
Informatică
Științe ale educației
Științe ale comunicării
Mecatronică și robotică
Ingineria sistemelor
Calculatoare și tehnologia informației
Horticultură
Economie

*) Propunere de acreditare din partea ARACIS.”

60. La anexa nr. 4, punctul 10 „Fundația «Agora» — Universitatea «Agora» din Oradea” va avea următorul cuprins:
„10. FUNDAȚIA «AGORA» — UNIVERSITATEA «AGORA» DIN ORADEA
Forma
de învățământ
(Zi)

Număr
de credite

Drept *)

Zi

240

Informatică economică

Zi

180

Management*)
Contabilitate și informatică de gestiune*)

Zi
Zi

180
180

Specializări/Programe de studii
autorizate să funcționeze provizoriu (AP)

Domeniul de licență

Drept
Statistică, cibernetică și informatică
economică
Management
Contabilitate

*) Propunere de acreditare din partea ARACIS.”

Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind
structurile
instituțiilor
de
învățământ
superior
și
specializările/programele de studii universitare de licență
acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate

de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 467 din 24 iunie 2008, cu modificările aduse prin prezenta
hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleșcanu
București, 20 august 2008.
Nr. 922.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor
pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a
Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii
sarcinilor prevăzute în legislația în vigoare în domeniul alegerii
Camerei Deputaților și Senatului care revin Guvernului,
ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației
publice centrale, precum și instituțiilor prefectului, se constituie
Comisia tehnică centrală, în componența prevăzută în anexa nr. 1.
(2) La ședințele Comisiei tehnice centrale pot participa, în
calitate de invitați, reprezentanți ai partidelor politice
parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum și ai altor
instituții ale administrației publice centrale interesate și ai
organizațiilor neguvernamentale.
Art. 2. — (1) Prefecții și președinții tribunalelor iau măsurile
necesare pentru întocmirea listelor cuprinzând persoanele care
pot fi desemnate, potrivit legii, președinți ai birourilor și oficiilor
electorale și locțiitori ai acestora.
(2) Cu cel puțin 35 de zile înainte de ziua votării, prefecții,
primarii și președinții tribunalelor întocmesc listele cuprinzând
persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, președinți ai
birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora.
(3) Cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua votării, prefecții
centralizează listele prevăzute la alin. (2) și le transmit spre
avizare, prin poșta electronică, Autorității Electorale
Permanente, în formatul solicitat de aceasta.
(4) Avizul Autorității Electorale Permanente se comunică
prefecților și președinților tribunalelor până cel mai târziu cu 5
zile înaintea desemnării președinților birourilor electorale ale
secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora.
Art. 3. — (1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative
dispune măsuri pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în
localitățile țării, pe întreaga perioadă electorală și, în mod
deosebit, în ziua votării, precum și în zilele care premerg și
succedă acestei zile.
(2) Ministerul Internelor și Reformei Administrative asigură
paza secțiilor de votare și a dosarelor întocmite de birourile
electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale
de circumscripție, respectiv la Biroul Electoral Central, precum
și paza pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor
de vot și celorlalte materiale necesare votării.
Art. 4. — (1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative,
prin Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind
Evidența Persoanelor, asigură tipărirea listelor electorale
permanente și a copiilor de pe listele electorale permanente.
(2) Materialele consumabile necesare tipăririi listelor
electorale permanente, a listelor electorale suplimentare, a
copiilor de pe listele electorale permanente și a copiilor de pe
listele electorale suplimentare se asigură de către instituțiile
prefectului.
Art. 5. — (1) Institutul Național de Statistică asigură numărul
de statisticieni, informaticieni și personal tehnic auxiliar, dotarea
necesară cu echipamente și tehnică de calcul, precum și
sistemul informațional utilizat în monitorizarea și desfășurarea
operațiunilor tehnice de constatare a rezultatelor alegerilor.

(2) Institutul Național de Statistică va organiza instruirea
conducerilor direcțiilor regionale și județene de statistică privind
participarea specialiștilor statisticieni, informaticieni și a
personalului auxiliar la efectuarea operațiunilor tehnice pentru
stabilirea rezultatelor alegerilor.
Art. 6. — (1) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului,
Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Muncii, Familiei și
Egalității de Șanse, Ministerul Transporturilor și Ministerul
Sănătății Publice dispun măsurile necesare pentru a pune la
dispoziția autorităților administrației publice locale spații
corespunzătoare în unitățile din subordine, în vederea
organizării de secții de votare, precum și pentru sprijinirea cu
personal a operațiunilor tehnice la secțiile de votare.
(2) Spațiile puse la dispoziția autorităților administrației
publice locale în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din
unitățile de asistență medicală cu paturi sau de asistență
medicală primară și ambulatorie de specialitate.
Art. 7. — Ministerul Sănătății Publice va lua măsurile
necesare pentru asigurarea asistenței medicale la secțiile de
votare.
Art. 8. — (1) Ministerul Afacerilor Externe va face propuneri
Autorității Electorale Permanente pentru acreditarea
observatorilor străini, precum și a delegaților mass-media străini.
(2) Ministerul Afacerilor Externe va lua măsurile necesare
pentru organizarea și dotarea secțiilor de votare din străinătate,
precum și pentru funcționarea biroului electoral de circumscripție
nr. 43 pentru românii cu domiciliul sau reședința în străinătate.
Art. 9. — (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri, se constituie comisiile tehnice județene și
Comisia Tehnică a Municipiului București, în componența
prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuții în coordonarea și urmărirea
îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice
locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale
celorlalte organe de specialitate ale administrației publice
centrale, prevăzute în legislația în vigoare, în domeniul alegerilor
pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2008.
(2) La ședințele comisiei tehnice pot participa, în calitate de
invitați, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, ai
Clubului Român de Presă, precum și ai organizațiilor
neguvernamentale.
(3) Pentru urmărirea și soluționarea operativă a problemelor
curente din circumscripția electorală județeană, respectiv a
municipiului București, pe lângă comisia tehnică se constituie
un grup tehnic de lucru, condus de un subprefect, format din
specialiști desemnați de conducătorii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de
specialitate ale administrației publice centrale, organizate la
nivelul județului, respectiv al municipiului București. Din grupul
tehnic de lucru vor face parte și 2-3 specialiști din aparatul de
specialitate al consiliilor județene, respectiv al Consiliului
General al Municipiului București.
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(4) În perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul
grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevați de
sarcinile de serviciu.
(5) Condițiile materiale necesare funcționării grupului tehnic
de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile și celelalte
drepturi bănești cuvenite personalului care își desfășoară
activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de unitățile de la
care aceștia provin.
Art. 10. — (1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative
va organiza, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecților și
subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor
pentru Camera Deputaților și Senat.
(2) Prefecții vor organiza în cel mai scurt timp instruirea
primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor cu
privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și
desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Camera
Deputaților și Senat.
(3) Prefecții stabilesc un grafic de distribuire a buletinelor de
vot și a celorlalte materiale necesare votării, în funcție de
asigurarea condițiilor de păstrare în siguranță a acestora, cu
respectarea prevederilor legale.
(4) În situația în care prefectul este în imposibilitate de a-și
exercita atribuțiile, precum și în cazurile în care această funcție
este vacantă, unul din subprefecți asigură îndeplinirea sarcinilor
ce îi revin prefectului, potrivit legii, în vederea organizării și
desfășurării corespunzătoare a alegerilor pentru Camera
Deputaților și Senat.
(5) În perioada desfășurării procesului electoral, Ministerul
Internelor și Reformei Administrative va acorda sprijin de
specialitate prefecților și primarilor, în vederea realizării la
termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Camera
Deputaților și Senat.
Art. 11. — (1) Secretariatul General al Guvernului, respectiv
Ministerul Afacerilor Externe asigură sedii corespunzătoare
pentru desfășurarea activității Biroului Electoral Central,
respectiv pentru biroului electoral de circumscripție a românilor
cu domiciliul sau reședința în afara țării.
(2) Dotarea tehnică și materială a Biroului Electoral Central
se asigură de către Ministerul Internelor și Reformei
Administrative, iar dotarea tehnică și materială a biroului
electoral de circumscripție a românilor cu domiciliul sau
reședința în afara țării se asigură de Ministerul Afacerilor
Externe.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu
Ministerul Internelor și Reformei Administrative asigură aparatul
tehnic auxiliar necesar funcționării Biroului Electoral Central.
Aparatul tehnic auxiliar necesar funcționării biroului electoral de
circumscripție a românilor cu domiciliul sau reședința în afara
țării se asigură de Ministerul Afacerilor Externe, cu sprijinul
Autorității Electorale Permanente.
(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură serviciile și
echipamentele de comunicații speciale, închirierea de la
operatorii publici a elementelor de infrastructură pentru servicii
de comunicații, pentru crearea de aplicații specifice și
funcționarea sistemului de colectare a datelor privind
participarea la vot, necesare Biroului Electoral Central, birourilor
electorale de circumscripție, oficiilor electorale ale sectoarelor
municipiului București și a biroului electoral de circumscripție
nr. 43 pentru românii cu domiciliul sau reședința în străinătate.
(5) Prefecții, președinții consiliilor județene și primarii asigură
condițiile corespunzătoare pentru funcționarea birourilor
electorale de circumscripție.
Art. 12. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă sprijină
instruirea membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți
la procesul electoral.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură realizarea
unor publicații, materiale, broșuri și acțiuni de informare a
participanților la procesul electoral. În scopul asigurării instruirii
și îndrumării eficiente a membrilor birourilor electorale și a
celorlalți participanți la procesul electoral, publicațiile vor
cuprinde variante actualizate ale reglementărilor legale privind
alegerea Camerei Deputaților și a Senatului din anul 2008.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă stabilește organizațiile
neguvernamentale care îndeplinesc condițiile legale pentru
desemnarea de observatori interni la alegeri, acreditează
reprezentanții presei scrise, ai radioului și televiziunilor din
România, precum și observatorii străini și delegații mass-media
străini la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 13. — (1) Comisiile tehnice județene și a municipiului
București vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală în
legătură cu stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru
Camera Deputaților și Senat din anul 2008.
(2) Comisia tehnică centrală va informa săptămânal
Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind
pregătirea și organizarea alegerilor pentru Camera Deputaților
și Senat din anul 2008.
Art. 14. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 27 august 2008.
Nr. 986.

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
Secretarul general al Guvernului,
Gabriel Berca
p. Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Zvetlana Preoteasa,
secretar de stat
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Marcel Opriș
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA

Comisiei tehnice centrale
Președinte:
Ministrul Internelor și Reformei Administrative
Membrii:
— secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din cadrul Ministerului Internelor și
Reformei Administrative — coordonator;
— secretarul de stat șef al Departamentului ordine și siguranță publică din cadrul Ministerului
Internelor și Reformei Administrative;
— secretarul de stat pentru comunitățile locale din cadrul Ministerului Internelor și Reformei
Administrative;
— secretarul general adjunct din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.
a) Reprezentanți, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai:
— Secretariatului General al Guvernului
— Ministerului Economiei și Finanțelor
— Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
— Ministerului Afacerilor Externe
— Ministerului Justiției
— Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului
— Ministerului Culturii și Cultelor
— Ministerului Sănătății Publice
— Ministerului Transporturilor
— Autorității Electorale Permanente
— Institutului Național de Statistică
— Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
b) Reprezentanți ai:
— Serviciului de Telecomunicații Speciale
— Agenției pentru Strategii Guvernamentale
— Agenției Naționale de Presă „Rompres”
— Societății Comerciale „Electrica” — S.A.
— Societății Române de Televiziune
— Societății Române de Radiodifuziune
— Departamentului pentru Relații Interetnice
NOTE:

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Internelor
și Reformei Administrative.
Componența nominală a Comisiei tehnice centrale se stabilește prin ordin al ministrului internelor
și reformei administrative, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor și ai celorlalte
instituții/societăți menționate.
ANEXA Nr. 2

COMPONENȚA

comisiei tehnice județene sau a municipiului București
— Prefectul județului, respectiv al municipiului București
— Un subprefect
— Secretarul județului, respectiv secretarul general al municipiului București
— Directorul direcției regionale/județene de statistică
— Directorul general al direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului
București;
— Inspectorul-șef al inspectoratului județean de poliție, respectiv directorul general al Direcției
Generale de Poliție a Municipiului București
— Șeful biroului județean sau al municipiului București de administrare a bazelor de date privind
evidența persoanelor
— Șeful serviciului public comunitar județean de evidența persoanelor
— Inspectorul-șef al inspectoratului de jandarmi județean, respectiv directorul general al Direcției
Generale de Jandarmi a Municipiului București
— Inspectorul general al Inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București
— Directorul autorității de sănătate publică județene, respectiv al Direcției de Sănătate Publică a
Municipiului București
— Reprezentantul teritorial al Autorității Electorale Permanente
— Reprezentantul teritorial al Societății Comerciale „Electrica” — S.A.
— Corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă „Rompres”.
NOTE:

Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei tehnice județene sunt asigurate de personalul din cadrul
Instituției Prefectului.
Componența nominală a comisiei tehnice județene sau a municipiului București se stabilește de
prefect, prin ordin.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelului timbrului autocolant și a condițiilor de tipărire, de gestionare
și de utilizare ale acestuia la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 72 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a
Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) La alegerile pentru Camera Deputaților și Senat
din anul 2008, cetățenilor care își exercită dreptul de vot în baza
cărții de identitate li se aplică pe aceasta un timbru autocolant cu
mențiunea „Votat” și data scrutinului.
(2) Membrii biroului electoral al secției de votare aplică
timbrul autocolant pe versoul cărții de identitate.
(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă
pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detașa fără
a se produce deteriorarea acestui document.
(4) Forma și conținutul timbrului autocolant sunt prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — (1) Achiziționarea timbrelor autocolante se asigură
de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative.
(2) Timbrele autocolante se predau de către Ministerul
Internelor și Reformei Administrative prefecților, respectiv
Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal.
(3) Prefecții distribuie timbrele autocolante primarilor pe bază
de proces-verbal, care le predau, pe bază de proces-verbal,
președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare până cel
târziu în preziua alegerilor.
(4) Ministerul Afacerilor Externe distribuie timbrele
autocolante misiunilor diplomatice, care le predau birourilor
electorale ale secțiilor de votare din străinătate până cel târziu
în preziua alegerilor.

(5) După încheierea votării, președinții birourilor electorale
ale secțiilor de votare vor preda primarilor timbrele autocolante
neutilizate.
Art. 3. — Timbrele autocolante au același format pentru toate
circumscripțiile electorale, sunt imprimate cu litere de aceeași
mărime, cu aceleași caractere și cu aceeași cerneală, într-un
număr egal cu cel al alegătorilor care dețin cărți de identitate,
cu un plus de 10%.
Art. 4. — În vederea distribuirii timbrelor autocolante,
structurile teritoriale ale Centrului Național de Administrare a
Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor din cadrul
Ministerului Internelor și Reformei Administrative comunică
primarilor cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării numărul
alegătorilor care dețin cărți de identitate, înscriși în listele
electorale permanente, pe fiecare secție de votare.
Art. 5. — Ministerul Internelor și Reformei Administrative
furnizează datele prevăzute la art. 4 în mod gratuit, în condițiile
prevăzute la art. 10 alin. (6) lit. f) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și
actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și
completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 27 august 2008.
Nr. 987.

ANEXĂ

M O D E L U L*)

timbrului autocolant ce se aplică pe cartea de identitate a alegătorului care votează la alegerile
pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2008

N O T Ă:

Pătratul în care este încadrat cercul cu mențiunea „Votat” și cu data scrutinului are latura de 20 mm.

*) Modelul din anexă este reprodus în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale
suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare,
al listei susținătorilor, a modelului listei membrilor organizației cetățenilor aparținând minorităților
naționale, al declarației de acceptare a candidaturii, al declarației de renunțare la candidatură,
a modelului propunerilor de candidatură, precum și al certificatului doveditor al alegerii deputaților
și senatorilor ce vor fi folosite pentru alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților
și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii
administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă modelul copiei de pe lista
electorală permanentă, modelul listei electorale suplimentare,
al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de
pe lista electorală suplimentară, al listei susținătorilor,
modelul listei membrilor organizației cetățenilor aparținând
minorităților naționale, al declarației de acceptare a

candidaturii, al declarației de renunțare la candidatură,
modelul propunerilor de candidatură, precum și al
certificatului doveditor al alegerii deputaților și senatorilor ce
vor fi folosite la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat
din anul 2008, potrivit anexelor nr. 1—11, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț

București, 27 august 2008.
Nr. 988.

ANEXA Nr. 1

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipii, orașe și comune
ROMÂNIA

JUDEȚUL .........................................
Municipiul, orașul .............................
Comuna ............................................
Satul ..................................................
Strada ...............................................

Circumscripția electorală nr. ................
Secția de votare nr. .....................................
Colegiul uninominal pentru Camera Deputaților nr. .............
Colegiul uninominal pentru Senat nr. ................

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

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Numele și prenumele
alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului
(nr. casei, bloc, apartament)

Seria și numărul actului
de identitate

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

Secretar,

Șeful biroului județean de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor,
Șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor,
N O T Ă:

Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor și
Reformei Administrative pune la dispoziția primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind
alegătorii din fiecare secție de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unității
administrativ-teritoriale, de șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor și de șeful structurii teritoriale a
Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor.
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ANEXA Nr. 2

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul București
Circumscripția electorală nr. 42
Secția de votare nr. ......................
Colegiul uninominal pentru Camera Deputaților nr. ..........
Colegiul uninominal pentru Senat nr. .................

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Sectorul ..................................
Strada .....................................

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

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Numele și prenumele
alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului
(nr. casei, bloc, apartament)

Seria și numărul actului
de identitate

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

Secretar,

Șeful serviciului de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor București,
Șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor al sectorului ..., municipiul București
N O T Ă:

Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor și
Reformei Administrative pune la dispoziția primarilor de sector, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care
cuprind alegătorii din fiecare secție de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul
sectorului, de șeful serviciului de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor București și de șeful serviciului public
comunitar de evidență a persoanelor al sectorului din municipiul București.
ANEXA Nr. 3

Modelul listei electorale suplimentare folosite la secțiile de votare din țară
ROMÂNIA

JUDEȚUL ............................................
Municipiul, orașul, comuna ..................
Sectorul municipiului București ............

Circumscripția electorală nr. ...............
Secția de votare nr. .............................
Colegiul uninominal pentru Camera Deputaților nr. ........
Colegiul uninominal pentru Senat nr. ...............

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

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Numele și prenumele
alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului
(strada, nr. casei, bloc,
apartament)

Tipul, seria și numărul
actului de identitate

...
...
...
...
...
...
Președinte secție de votare
Nume și prenume

Semnătura
..
N O T Ă:

Listele se semnează de președintele biroului electoral al secției de votare unde au fost întocmite.
În lista electorală suplimentară se vor înscrie de către președintele biroului electoral al secției de votare:
— persoanele care se prezintă la vot și fac dovada că domiciliază pe raza secției de votare respective, însă au fost omise
din copia listei electorale permanente;
— alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, care solicită deplasarea urnei speciale și fac dovada că
domiciliază pe raza secției de votare respective, însă au fost omiși din copia listei electorale permanente;
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— membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și persoanele însărcinate cu menținerea ordinii la secția la
care își desfășoară activitatea, doar dacă domiciliază pe raza acelui colegiu uninominal în care se află secția de votare respectivă
și sunt arondați, conform domiciliului, în altă secție de votare a aceluiași colegiu uninominal;
— candidații care se prezintă la vot la o secție de votare din cadrul colegiului uninominal în care candidează, alta decât
aceea unde este arondat potrivit domiciliului;
— persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele ce sunt în executarea unei condamnări
dar nu și-au pierdut drepturile electorale și care votează prin intermediul urnei speciale, sub condiția ca persoana privată de
libertate să domicilieze în unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află locul de detenție.

ANEXA Nr. 4

Modelul listei electorale suplimentare folosite la secțiile de votare din afara țării

Circumscripția electorală nr. 43
Secția de votare nr. ..........
Colegiul uninominal pentru Camera Deputaților nr. ...
Colegiul uninominal pentru Senat nr. .

Țara ..
Localitatea ..

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

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului

Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Numele și prenumele
alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul/Reședința
alegătorului*)

Tipul, seria și numărul
actului de identitate

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

Președinte secție de votare
Nume și prenume
..
Semnătura

N O T Ă:

Listele se semnează de președintele biroului electoral al secției de votare unde au fost întocmite.
În lista electorală suplimentară se vor înscrie de către președintele biroului electoral al secției de votare:
— cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, care își exercită dreptul de vot la una dintre secțiile de votare
din țara în care și-au stabilit domiciliul sau reședința;
— personalul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, care votează la secția de votare constituită pe lângă misiunea
diplomatică sau oficiul consular la care își desfășoară activitatea;
— candidații care se prezintă la vot la o secție de votare din cadrul colegiului uninominal în care candidează, alta decât
aceea unde este arondat potrivit domiciliului.

*) Se înscrie adresa de domiciliu/reședință, așa cum este menționată în pașaportul/documentul emis de autoritățile străine care dovedește reședința în străinătate.
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ANEXA Nr. 5

Modelul extrasului de pe copia listei electorale permanente sau listei electorale suplimentare
ce va fi folosit pentru votarea cu urna specială
EXTRAS
de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista
electorală suplimentară utilizat pentru votarea cu urna specială
Circumscripția electorală nr. ...........
Secția de votare nr. .....................
Colegiul uninominal pentru Camera Deputaților nr. ...
Colegiul uninominal pentru Senat nr...

ROMÂNIA

JUDEȚUL ................
Municipiul, orașul, comuna ......................
Sectorul municipiului București ...............

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

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului

Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Numele și prenumele
alegătorului

Codul numeric personal

Adresa alegătorului
(strada, nr. casei, bloc,
apartament)

Seria și numărul actului
de identitate

...
...
...
Președinte secție de votare
Nume și prenume
.................................
Semnătura
.................................

Nume și prenume*)
.................................
Semnătura
.................................
Nume și prenume*)
.................................
Semnătura
.................................

N O T Ă:

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (222) din Legea nr. 35/2008, persoanele cuprinse în aceste liste trebuie să fie
radiate din celelalte liste existente la secții.
*) Membrii biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială.
ANEXA Nr. 6

L I S TA S U S Ț I N Ă T O R I L O R

pentru alegerea în calitatea de deputat/senator în Circumscripția electorală nr. ....,
județul*) ..................., Colegiul uninominal nr. ............. pentru**) ........................,
a candidatului independent ............................................................
(numele și prenumele candidatului)

la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din 30 noiembrie 2008
Nr.
crt.

Semnătura

Nume

Prenume

Data
nașterii

Codul numeric
personal

Adresa de domiciliu
a alegătorului

Act de identitate
Denumire

Seria

Numărul

Întocmit de ..***)
Declarație
Subsemnatul, ..........................., domiciliat în ..............., născut la data de ................. în comuna/orașul/municipiul ...............,
(nume și prenume)

județul ........., posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ......., CNP .........., declar pe propria răspundere că toate datele și semnăturile
cuprinse în prezenta listă, care are un număr de .... poziții, corespund realității.
Data .............

Localitatea .............

Semnătura .............

N O T Ă:

Lista este act public și se află sub incidența art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste. Un
susținător poate sprijini numai un singur candidat pentru Camera Deputaților și unul singur pentru Senat. Susținătorii pot fi numai
cetățeni cu drept de vot și cu domiciliul în colegiul electoral unde candidatul independent dorește să candideze.
Declarația va fi completată pe fiecare pagină.
*) Se înscrie denumirea județului, iar în cazul Circumscripției nr. 43 nu se înscrie cuvântul „județul” și se va înscrie „pentru românii din afara țării”.
**) Se va înscrie, după caz, „Camera Deputaților” sau „Senat”.
***) Se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista.
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ANEXA Nr. 7

Modelul listei membrilor organizației cetățenilor români aparținând minorităților naționale
L I S TA M E M B R I L O R

organizației cetățenilor români aparținând minorității naționale , participantă la alegerile
pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului din 30 noiembrie 2008
Localitatea .............
Județul .............
Nr.
crt.

Semnătura

Numele și prenumele
membrului

Data nașterii

Codul numeric personal

Domiciliul

Act identitate
Denumire

Seria

Număr

Întocmit de ..*)
Declarație
Subsemnatul, .............................. , domiciliat în .............., născut la data de ................ în comuna/orașul/municipiul .............,
(prenume și nume)

județul ........., posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ......., declar pe propria răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în
prezenta listă, care are un număr de .... poziții, corespund realității.
Data .

Localitatea ..

Semnătura .

N O T Ă:

Lista este act public și se află sub incidența art. 292 din Codul penal. Este interzisă semnarea pe mai multe liste.
*) Se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista.

ANEXA Nr. 8

Modelul declarației de acceptare a candidaturii
DECLARAȚIE

de acceptare a candidaturii
Subsemnatul, .................................., domiciliat în ...................., strada ............................................. nr. ........., bloc ........,
apartament ........., sectorul ........., județul .................................., propus de*) ........................................, de profesie .........................,
ocupația (funcția deținută) ............................................................., membru al**) ............................................................................,
declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile parlamentare din anul 2008, pentru funcția de***) ................, în
Circumscripția electorală nr. ., Colegiul uninominal nr. .., pentru****) . .
Declar de asemenea, pe propria răspundere, că întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a candida.

Data 
Semnătura
...............................

*) Se trece denumirea abreviată și desfășurată a partidului politic, alianței politice, alianței electorale ori a organizației cetățenilor aparținând minorităților
naționale sau, după caz, mențiunea „candidat independent”.
**) Se trece denumirea partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale al căror membru este. Pentru candidații
independenți se trece mențiunea „nu este cazul”.
***) Se scrie „deputat” sau „senator”.
****) Se va înscrie, după caz, „Camera Deputaților” sau „Senat”.
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ANEXA Nr. 9

Modelul declarației de renunțare la candidatură
DECLARAȚIE

de renunțare la candidatură
Subsemnatul, .........................................., domiciliat în .............................. strada ............................ nr. ........, bloc .....,
apartament ..........., sectorul ........., județul ................, declar prin prezenta că renunț la candidatura pentru funcția de*) .....................
propusă de**) ..................................., în Circumscripția electorală nr. ....., Colegiul uninominal nr. ...., și depusă în data .............. .
Data .
Semnătura
...................................
*) Se scrie „deputat” sau „senator”.
**) Se trece denumirea abreviată și desfășurată a partidului politic, alianței politice, alianței electorale ori a organizației cetățenilor aparținând minorităților
naționale sau, după caz, mențiunea „candidat independent”.
ANEXA Nr. 10

— Model —
P R O P U N E R I D E C A N D I D AT U R I

pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului din 30 noiembrie 2008
Circumscripția electorală nr. .., județul*) 
Competitorul electoral**) .
CAMERA DEPUTAȚILOR
Nr.
crt.

Colegiul
uninominal

Numele
și prenumele

Codul numeric
personal

Domiciliul

Locul și data
nașterii

Ocupația

Profesia

Apartenența
politică***)

Colegiul
uninominal

Numele
și prenumele

Codul numeric
personal

Domiciliul

Locul și data
nașterii

Ocupația

Profesia

Apartenența
politică***)

SENAT
Nr.
crt.

Semnătura conducerii****)
..
N O T Ă:

Candidatul independent va completa numai tabelul corespunzător funcției pentru care candidează.
*) În cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București”. În cazul Circumscripției nr. 43 nu se înscrie cuvântul „județul” și se va înscrie
„pentru românii din afara țării”.
**) Se va completa cu denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care
participă la alegeri sau mențiunea „candidat independent”.
***) Se va completa denumirea partidului care l-a propus, în cazul în care competitorul electoral este o alianță politică sau alianță electorală.
****) Se va semna de către conducerea partidului politic, alianței politice, alianței electorale, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau
de către persoanele desemnate pentru a le semna. În cazul candidatului independent, acesta va semna personal.
ANEXA Nr. 11

ROMÂNIA

Circumscripția electorală nr. ...........
JUDEȚUL*) .......................
CERTIFICAT DOVEDITOR AL ALEGERII**) ...............

Doamna/Domnul , născută/născut la data de . în localitatea ., județul(sectorul) ..,
având CNP nr. ., cu domiciliul în***) , str. .. nr. , județul ., a fost aleasă/ales****)
.. în Circumscripția electorală nr. .., județul*) , Colegiul uninominal nr. , la alegerile din ziua
de 30 noiembrie 2008.
Președintele biroului electoral de circumscripție,
.............................................
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
*) Se va înscrie denumirea județului, în cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București”, iar în cazul circumscripțiilor din afara țării nu se
înscrie cuvântul „județul” și se va înscrie „pentru românii din afara țării”.
**) Se va înscrie DEPUTATULUI sau SENATORULUI, după caz.
***) Se vor trece comuna/orașul/municipiul și denumirea acestuia.
****) Se va trece, după caz: „deputat” sau „senator”.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care se folosesc la alegerile
pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 34 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea
Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările
și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă modelul buletinelor de vot care
se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din

anul 2008, potrivit anexelor nr. 1 și 21), care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor
și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț

București, 27 august 2008.
Nr. 989.

ANEXA Nr. 1

MODELUL

buletinului de vot pentru alegerea Camerei Deputaților

1) Modelele din anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
*) Se înscrie denumirea județului, în cazul municipiului București se înscrie „Municipiul București”, iar în cazul buletinelor de vot tipărite pentru românii
cu domiciliul sau reședința în afara țării se înscrie „Străinătate”.
**) Se înscrie numărul circumscripției electorale, așa cum a fost stabilit prin lege.
***) Se înscrie numărul colegiului electoral uninominal pentru Camera Deputaților.
****) Se înscrie numărul corespunzător al paginii.

1)—5) Se trec candidații pentru funcția de deputat, în ordinea rezultată prin tragerea la sorți.
6) În finalul buletinului de vot se trec candidații independenți, în ordinea înregistrării candidaturilor.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri.
B) Se trece semnul electoral.
C) Se trec numele și prenumele candidatului.
D) Se trece mențiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct,
în partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi trecuți în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are
semn electoral.)
E) Se trec numele și prenumele candidatului independent.
NOTĂ:

— Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.
— Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte 6 pe fiecare pagină, distanța dintre acestea fiind mai mare decât
diametrul ștampilei cu mențiunea „Votat”.
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— Pagina a doua a buletinului de vot (versoul primei coperți) va rămâne goală, având înscris în subsol doar numerotarea
paginii — cifra 2.
— Pagina buletinului de vot are formatul A4.
— Penultima pagină a buletinului de vot (versoul coperții finale) va rămâne goală, având înscrisă în subsol doar
numerotarea paginii.
— Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne goală, pentru aplicarea ștampilei de control.
— Numele și prenumele, precum și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu litere corp 12 verzal
drepte.
— Paginile buletinului de vot, mai puțin prima și ultima pagină, se numerotează.
— Se numerotează și patrulaterele.
— Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.
— Semnul electoral se va încadra într-un spațiu grafic de 2 cm x 2 cm.
ANEXA Nr. 2

MODELUL

buletinului de vot pentru alegerea Senatului

*) Se înscrie denumirea județului, în cazul municipiului București se înscrie „Municipiul București”, iar în cazul buletinelor de vot tipărite pentru românii
cu domiciliul sau reședința în afara țării se înscrie „Străinătate”.
**) Se înscrie numărul circumscripției electorale, așa cum a fost stabilit prin lege.
***) Se înscrie numărul colegiului electoral uninominal pentru Senat.
****) Se înscrie numărul corespunzător al paginii.

1)—5) Se trec candidații pentru funcția de senator, în ordinea rezultată prin tragerea la sorți.
6) În finalul buletinului de vot se trec candidații independenți, în ordinea înregistrării candidaturilor.
A) Se trece denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând
minorităților naționale care participă la alegeri.
B) Se trece semnul electoral.
C) Se trec numele și prenumele candidatului.
D) Se trece mențiunea „Candidat independent”; pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în
partea finală a buletinului de vot; aceștia vor fi trecuți în ordinea înregistrării candidaturilor. (Candidatul independent nu are semn electoral.)
E) Se trec numele și prenumele candidatului independent.

NOTĂ:

— Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.
— Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte 6 pe fiecare pagină, distanța dintre acestea fiind mai mare decât
diametrul ștampilei cu mențiunea „Votat”.
— Pagina a doua a buletinului de vot (versoul primei coperți) va rămâne goală, având înscris în subsol doar numerotarea
paginii — cifra 2.
— Pagina buletinului de vot are formatul A4.
— Penultima pagină a buletinului de vot (versoul coperții finale) va rămâne goală, având înscrisă în subsol doar
numerotarea paginii.
— Ultima pagină a buletinului de vot va rămâne goală, pentru aplicarea ștampilei de control.
— Numele și prenumele, precum și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu litere corp 12 verzal
drepte.
— Paginile buletinului de vot, mai puțin prima și ultima pagină, se numerotează.
— Se numerotează și patrulaterele.
— Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.
— Semnul electoral se va încadra într-un spațiu grafic de 2 cm x 2 cm.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelului ștampilelor care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaților
și Senat din anul 2008
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru
alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă modelul ștampilelor care se
folosesc la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul

2008, potrivit anexelor nr. 1—41), care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
București, 27 august 2008.
Nr. 990.
ANEXA Nr. 1

MODELUL

ștampilei de control a secției de votare

NOTĂ:

— Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.
— Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
— Ștampilele se confecționează prin grija prefectului.

1) Modelele din anexele nr. 1—4 sunt reproduse în facsimil.
*) Se înscrie denumirea județului.
**) Se înscrie denumirea numărul colegiului electoral pentru Camera Deputaților și numărul colegiului electoral pentru Senat, pe raza cărora se află secția

de votare.
***) Se înscrie numărul secției de votare, conform numerotării făcute prin ordinul prefectului sau ministrului afacerilor externe, după caz.
****) Se înscrie numărul circumscripției electorale așa cum a fost stabilit prin lege.
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ANEXA Nr. 2

MODELUL

ștampilei cu mențiunea „Votat”

NOTĂ:

— Ștampila se confecționează și se distribuie în județe prin grija Ministerului Internelor și Reformei Administrative, care
stabilește și dimensiunea acesteia.
— Tușul folosit pentru ștampile va fi de culoare albastră.
ANEXA Nr. 3

MODELUL

ștampilei biroului electoral de circumscripție

NOTĂ:

— Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.
— Ștampila se confecționează prin grija prefectului.
— Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
*) Se înscrie numărul circumscripției electorale județene, așa cum a fost stabilit prin lege.
**) Se înscrie denumirea județului.

ANEXA Nr. 4

MODELUL

ștampilei Biroului Electoral Central

NOTĂ:

Ștampila se confecționează prin grija Ministerului Internelor și Reformei Administrative, care stabilește și dimensiunea acesteia.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

DECIZIE
privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor de nisip și pietriș
din perimetrul Bălata, județul Hunedoara
Având în vedere:
— prevederile art. 31 lit. b), în condițiile stabilite la art. 32, din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările
ulterioare;
— Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană
nr. 301.022 din 27 august 2008,
în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1. — Concesiunea minieră de exploatare a resurselor
minerale din zăcământul de nisip și pietriș din perimetrul Bălata,
județul Hunedoara, convenită prin Licența de concesiune
nr. 2.408/2001, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse
Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Comercială
„Condor” — S.A., cu sediul în municipiul Deva, Aleea Crinilor,

bl. TC1, județul Hunedoara, în calitate de concesionar,
încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Art. 2. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Găbudeanu
București, 27 august 2008.
Nr. 15.
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice
Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul prețuri și tarife în domeniul energiei electrice,
în temeiul art. 11 alin. (2) lit. a) și i), al art. 74 lit. h) și i) și al art. 76 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările
și completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă următoarele acte normative din sectorul energiei
electrice:
a) Decizia președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/1999 pentru
aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de
furnizare a energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 572 din 24 noiembrie 1999;
b) Decizia președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2000 pentru
aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor reglementate de
vânzare/cumpărare, a tarifelor de transport și de distribuție
pentru energia termică, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000, cu modificările
și completările ulterioare;
c) Decizia președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2000 pentru
aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate
pentru consumatorii finali de energie termică, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august
2000, cu modificările și completările ulterioare;
d) Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2001 pentru

aprobarea Metodologiei de stabilire a prețului pentru apa de
adaos în sistemele de alimentare centralizată cu energie
termică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 734 din 19 noiembrie 2001;
e) Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2003 privind
modificarea și, respectiv, abrogarea unor prevederi din
metodologiile aprobate de Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei referitoare la stabilirea
prețurilor și tarifelor reglementate practicate în sectorul energiei
electrice și termice, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 46 din 20 ianuarie 2004.
Art. 2. — Producătorii și furnizorii de energie electrică,
furnizorii consumatorilor deserviți în regim reglementat, operatorii
de distribuție și Compania Națională „Transelectrica” — S.A.
duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar
departamentele și direcțiile de specialitate din cadrul Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc
respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 14 august 2008.
Nr. 116.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE
— Prețuri pentru anul 2008 —
Denumirea publicației
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•
•
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