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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea zilei de referință pentru alegerea membrilor
din România în Parlamentul European din anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 alin. (1)
din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se stabilește ziua de duminică, 7 iunie 2009, ca zi de referință
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor membrilor din România în
Parlamentul European din anul 2009.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
București, 4 martie 2009.
Nr. 216.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea
acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România
în Parlamentul European în anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 231 alin. (1)
din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor
necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în
anul 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
p. Președintele Autorității Electorale
Permanente,
Marian Muhuleț
București, 4 martie 2009.
Nr. 217.
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ANEXĂ

PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2009

Nr.
crt.

Termenul de realizare a acțiunii,
prevăzut de Legea nr. 33/2007
privind organizarea și
desfășurarea alegerilor
pentru Parlamentul European,
cu modificările și completările
ulterioare

Descrierea acțiunii

Autoritatea sau persoana
care realizează acțiunea

Modalitatea de realizare
a acțiunii

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puțin 90 de zile
înaintea zilei de referință:
cel mai târziu
9 martie 2009
Art. 8 alin. (1)

Aducerea la cunoștința publică a zilei
de referință

Guvernul

Prin hotărâre, publicată
în Monitorul Oficial al
României, Partea I

2.

În cel mult 5 zile de la
aducerea la cunoștința
publică a zilei de referință:
cel mai târziu
13 martie 2009
Art. 231 alin. (1) și art. 19
alin. (1)

Aprobarea Programului calendaristic
pentru realizarea acțiunilor necesare
pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European, a
cheltuielilor necesare în vederea
pregătirii, organizării și desfășurării
scrutinului, a modelului copiei de pe
lista electorală permanentă, modelului
copiei de pe lista electorală specială,
listei electorale suplimentare, a
modelului listei susținătorilor, a
modelului ștampilei Biroului Electoral
Central, a biroului electoral județean,
a biroului electoral de sector al
municipiului București, a biroului
electoral pentru secțiile de votare din
străinătate, a modelului ștampilei de
control a secției de votare și a
modelului ștampilei cu mențiunea
„VOTAT”, a modelului buletinului de
vot, a modelului timbrului autocolant,
a măsurilor care trebuie luate de
autoritățile publice centrale și locale
pentru
buna
organizare
și
desfășurare a alegerilor

Guvernul

Prin hotărâri, publicate
în Monitorul Oficial al
României, Partea I

3.

Cu 2 zile înainte de tragerea
la sorți: cel mai târziu
11 martie 2009
Art. 14 alin. (2)

Anunțarea datei la care se va efectua
tragerea la sorți a celor 5 judecători ai
Înaltei Curți de Casație și Justiție care
vor face parte din Biroul Electoral
Central

Președintele Înaltei
Curți de Casație și
Justiție

În scris și prin massmedia

4.

Până
la
desemnarea
judecătorilor
în
Biroul
Electoral Central: cel mai
târziu
12 martie 2009
Art. 232 alin. (2)

Asigurarea sediului Biroului Electoral
Central

Guvernul

5.

În termen de 5 zile de la
aducerea la cunoștința
publică a zilei de referință:
cel mai târziu
13 martie 2009
Art. 14 alin. (2)

Desemnarea celor 5 judecători ai
Înaltei Curți de Casație și Justiție în
Biroul Electoral Central

Președintele Înaltei
Curți de Casație și
Justiție

Prin tragere la sorți
dintre judecătorii în
exercițiu ai Înaltei Curți
de Casație și Justiție

6.

În termen de 24 de ore de la
învestirea judecătorilor în
Biroul Electoral Central: cel
mai târziu
14 martie 2009
Art. 14 alin. (4)

Alegerea
președintelui
Biroului
Electoral Central și a locțiitorului
acestuia

Judecătorii desemnați
în Biroul Electoral
Central

Prin vot secret
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7.

În termen de 24 de ore de la
alegerea președintelui Biroului
Electoral Central: cel mai
târziu
15 martie 2009
Art. 14 alin. (4)

Completarea
Biroului
Electoral
Central
cu
președintele
și
vicepreședinții Autorității Electorale
Permanente
și
cu
câte
un
reprezentant al fiecărui partid politic și
al fiecărei organizații a cetățenilor
aparținând minorităților naționale care
au membri în Parlamentul European

Președintele Biroului
Electoral Central

Proces-verbal

8.

În termen de 48 de ore de la
expirarea termenului de
constituire a Biroului Electoral
Central: cel mai târziu
17 martie 2009
Art. 148

Formularea de contestații cu privire la
modul de formare și componența
Biroului Electoral Central

Partidele politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele
politice sau electorale
dintre acestea,
candidații independenți

În scris

9.

În termen de 2 zile de la
constituirea Biroului Electoral
Central în organizarea
prevăzută la art. 14 alin. (4):
cel mai târziu
17 martie 2009
Art. 14 alin. (8)

Adoptarea
regulamentului
de
organizare și funcționare, obligatoriu
pentru toate birourile electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie, publicată
în Monitorul Oficial al
României, Partea I

10.

În termen de 48 de ore de la
înființarea Biroului Electoral
Central: cel mai târziu
17 martie 2009
Art. 52 alin. (2)

Depunerea la Biroul Electoral Central
a protocolului de constituire a unei
alianțe electorale

Partidele politice
componente ale
alianței

În scris

11.

În termen de 24 de ore de la
înregistrarea protocolului:
cel mai târziu
18 martie 2009
Art. 52 alin. (3)

Admiterea sau respingerea protocolului
de constituire a alianței electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie pronunțată
în ședință publică

12.

În termen de cel mult 2 zile
de la înregistrarea contestației:
cel mai târziu
19 martie 2009
Art. 148 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva modului de formare și
componenței
Biroului
Electoral
Central

Înalta Curte de Casație
și Justiție

Prin hotărâre definitivă

13.

În termen de 24 de ore de la
afișarea
deciziei
de
admitere a protocolului de
constituire a unei alianțe
electorale: cel mai târziu
19 martie 2009
Art. 52 alin. (4)

Formularea de contestații împotriva
hotărârii Biroului Electoral Central de
admitere a protocolului de constituire
a unei alianțe electorale

Orice persoană fizică
sau juridică interesată

În scris

14.

În termen de 24 de ore de la
afișarea
deciziei
de
respingere a protocolului de
constituire a unei alianțe
electorale: cel mai târziu
19 martie 2009
Art. 52 alin. (5)

Formularea de contestații împotriva
hotărârii Biroului Electoral Central de
respingere
a
protocolului
de
constituire a unei alianțe electorale

Semnatarii protocolului

În scris

15.

În termen de 24 de ore de la
depunerea contestațiilor: cel
mai târziu
20 martie 2009
Art. 52 alin. (6)

Soluționarea
contestațiilor
de
admitere
sau
respingere
a
protocolului de constituire a unei
alianțe electorale

Înalta Curte de Casație
și Justiție

Hotărâre definitivă și
irevocabilă
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16.

În termen de cel mult 15 zile
de la aducerea la cunoștința
publică a zilei de referință:
cel mai târziu
23 martie 2009
Art. 15 alin. (2)

Delimitarea secțiilor de votare

17.

În cel mult 15 zile de la
aducerea la cunoștința
publică a zilei de referință
23 martie 2009
Art. 231 alin. (2)

Stabilirea modelului declarației de
acceptare a candidaturii, a modelului
listei de candidați, a modelului cererii
de
admitere
a
candidaturii
independente, a modelului cererii de
renunțare la candidatură, a modelului
certificatului doveditor al alegerii

18.

În termen de cel mult 5 zile
de la delimitarea secțiilor de
votare: cel mai târziu
27 martie 2009
Art. 15 alin. (3)

19.

3

4

Primarii, cu sprijinul
structurilor teritoriale
ale Centrului Național
de Administrare a
Bazelor de Date
privind Evidența
Persoanelor
Autoritatea Electorală
Permanentă

Prin dispoziție

Numerotarea secțiilor de votare de pe
raza teritorială a unui județ, respectiv
a municipiului București

Prefecții

Prin ordin

În termen de cel mult 5 zile
de la expirarea termenului
prevăzut la art. 15 alin. (3):
cel mai târziu
31 martie 2009
Art. 15 alin. (4)

Comunicarea
către
Autoritatea
Electorală Permanentă a delimitării și
numerotării fiecărei secții de votare,
precum și a altor date relevante
privind imobilul în care se va
desfășura votarea, în formatul stabilit
de aceasta

Prefecții

În scris

20.

În cel mult 48 de ore
Art. 15 alin. (4)

Comunicarea
către
Autoritatea
Electorală Permanentă a modificărilor
intervenite
la
delimitarea
și
numerotarea secțiilor de votare

Prefecții

În scris

21.

În termen de 30 de zile de la
stabilirea zilei de referință:
cel mai târziu
7 aprilie 2009
Art. 181

Stabilirea regulilor de desfășurare prin
intermediul serviciilor de programe
audiovizuale a campaniei electorale
pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European

Consiliul Național al
Audiovizualului

Prin decizie

22.

Cu cel puțin 24 de ore
înainte de tragerea la sorți:
cel mai târziu
7 aprilie 2009
Art. 142 alin. (2)

Anunțarea datei la care se va efectua
tragerea la sorți a celor 3 judecători
care vor face parte din biroul electoral
județean, biroul electoral al sectorului
municipiului București și biroul
electoral pentru secțiile de votare din
străinătate

Președintele
tribunalului

Prin publicare în presă

23.

Până
la
desemnarea
judecătorilor în birourile
electorale
județene,
birourile electorale ale
sectoarelor
municipiului
București
și
birourile
electorale pentru secțiile de
votare din străinătate: cel
mai târziu
7 aprilie 2009
Art. 232 alin. (2)

Asigurarea sediului și dotarea
birourilor
electorale
județene,
birourilor electorale ale sectoarelor
municipiului București și birourilor
electorale pentru secțiile de votare din
străinătate

Prefecții și președinții
consiliilor județene,
respectiv primarii
împreună cu prefecții.
Ministerul Afacerilor
Externe

24.

Cu cel puțin 60 de zile
înaintea zilei de referință:
cel mai târziu
8 aprilie 2009
Art. 91 alin. (1)

Depunerea cererilor de înscriere în
listele electorale speciale

Cetățenii cu drept de
vot ai statelor membre
ale Uniunii Europene,
altele decât România,
care au domiciliul sau
reședința în România.

Prin hotărâre, care se
publică în Monitorul
Oficial al României,
Partea I

Cerere scrisă adresată
primarului localității de
domiciliu
sau
de
reședință
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25.

Cu cel puțin 60 de zile
înaintea zilei de referință:
cel mai târziu
8 aprilie 2009
Art. 191 alin. (1)

Comunicarea către Biroul Electoral
Central a semnelor electorale

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

În scris

26.

Cel mai târziu cu 60 de zile
înainte de ziua de referință:
8 aprilie 2009, ora 24,00
Art. 12 alin. (1) și (2)
și art. 121

Depunerea
candidaturilor

Partidele politice,
alianțele politice și
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale legal
constituite, alianțele
electorale și candidații
independenți

În scris la Biroul
Electoral Central

27.

Cu 60 de zile înainte de ziua
de referință
8 aprilie 2009
Art. 142 alin. (2)

Desemnarea judecătorilor în biroul
electoral județean, biroul electoral al
sectorului municipiului București și
biroul electoral pentru secțiile de
votare din străinătate

Președintele
tribunalului

În ședință publică, prin
tragere la sorți, direct
pe funcții

28.

În termen de 24 de ore de la
înregistrarea candidaturii:
cel mai târziu
9 aprilie 2009
Art. 12 alin. (7)

Înaintarea către Consiliul Național
pentru Studierea Arhivelor Securității
a declarațiilor pe propria răspundere
ale candidaților, în sensul că au avut
sau nu calitatea de lucrători ai
Securității ori de colaboratori ai
acesteia.

Biroul Electoral Central

În scris

29.

În termen de 24 de ore de la
constituirea biroului electoral
9 aprilie 2009
Art. 142 alin. (2)

Completarea
biroului
electoral
județean, a biroului electoral al
sectorului municipiului București și a
biroului electoral pentru secțiile de
votare
din
străinătate
cu
reprezentantul Autorității Electorale
Permanente

30.

În termen de 24 de ore de la
înregistrarea candidaturilor:
cel mai târziu
9 aprilie 2009
Art. 13 alin. (1)

Aducerea la cunoștința publică a
listelor de candidați și a candidaturilor
independente

Biroul Electoral Central

Prin afișare la sediul
Biroului
Electoral
Central, la sediile
birourilor
electorale
județene, ale birourilor
electorale constituite,
precum
și
prin
intermediul Societății
Române de Televiziune
și al Societății Române
de Radiodifuziune

31.

În termen de 24 de ore de la
expirarea
termenului
prevăzut la art. 191 alin. (1):
cel mai târziu
9 aprilie 2009
Art. 191 alin. (6)

Pronunțarea asupra admiterii sau
respingerii semnelor electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie

32.

În cel mult 24 de ore de la
expirarea termenului prevăzut
la art. 191 alin. (6): cel mai
târziu
10 aprilie 2009
Art. 191 alin. (7)

Formularea de contestații privind
admiterea sau respingerea semnelor
electorale

Persoanele interesate

În scris

și

înregistrarea

4

Prin
hotărâre
a
Autorității Electorale
Permanente
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33.

În termen de 48 de ore de la
expirarea termenului de
constituire
a
biroului
electoral: cel mai târziu
10 aprilie 2009
Art. 148

Formularea de contestații cu privire la
modul de formare și componența
biroului electoral județean, a biroului
electoral al sectorului municipiului
București, respectiv a biroului
electoral pentru secțiile de votare din
străinătate

Partidele politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele
politice sau electorale
dintre acestea,
candidații independenți

În scris

34.

În cel mult 2 zile de la
înregistrarea contestației:
cel mai târziu:
12 aprilie 2009
Art. 191 alin. (7)

Soluționarea contestațiilor privind
admiterea sau respingerea semnelor
electorale

Tribunalul București

Prin hotărâre definitivă
și irevocabilă

35.

În cel mult 2 zile de la
înregistrarea contestației:
cel mai târziu:
12 aprilie 2009
Art. 148 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor privind
modul de formare și componența
biroului electoral județean, a biroului
electoral al sectorului municipiului
București, respectiv a biroului
electoral pentru secțiile de votare din
străinătate

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

36.

În cel mult 24 de ore de la
pronunțare: cel mai târziu
13 aprilie 2009
Art. 191 alin. (7)

Comunicarea către contestatori și
Biroul Electoral Central a hotărârii
pronunțate
asupra
contestației
împotriva deciziei Biroului Electoral
Central de admitere sau de
respingere a semnelor electorale

Tribunalul București

În scris

37.

În termen de cel mult 5 zile
de
la
înregistrarea
candidaturilor: cel mai târziu
13 aprilie 2009
Art. 123 alin. (2)

Admiterea
candidaturilor

respingerea

Biroul Electoral Central

Prin decizie

38.

În termen de 24 de ore de
la admiterea candidaturii
persoanei eligibile
comunitar: cel mai târziu
14 aprilie 2009
Art. 10 alin. (5)

Transmiterea
către
Autoritatea
Electorală Permanentă a unui
exemplar al dosarului de candidatură
al persoanei eligibile comunitar

Biroul Electoral Central

În scris

39.

A doua zi după expirarea
termenului prevăzut la
art. 191 alin. (6) sau, după
caz, a termenului prevăzut
la art. 191 alin. (7): cel mai
târziu
10 aprilie 2009 sau,
după caz, 14 aprilie 2009
Art. 191 alin. (8)

Aducerea la cunoștință publică a
semnelor electorale admise

Biroul Electoral Central

Prin
publicare
pe
pagina proprie de
internet și în Monitorul
Oficial al României,
Partea I

40.

În cel mult 10 zile de la data
înregistrării
cererii
de
înscriere în lista electorală
specială: cel mai târziu
17 aprilie 2009
Art. 91 alin. (5)

Comunicarea către solicitant a
răspunsului la cererea de înscriere în
lista electorală specială

Primarii

În scris

41.

După primirea răspunsului
la cererea de înscriere în
lista electorală specială
Art. 91 alin. (8)

Formularea de întâmpinări privind
refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile
greșite și oricare alte erori din listele
electorale speciale

Cetățenii cu drept de
vot ai statelor membre
ale Uniunii Europene,
altele decât România

În scris, la primarul
unității administrativteritoriale

42.

În cel mult 3 zile de la
înregistrarea întâmpinării
Art. 91 alin. (8)

Soluționarea întâmpinărilor privind
refuzul înscrierii, omisiunile, înscrierile
greșite și oricare alte erori din listele
electorale speciale

Primarii

Prin dispoziție

sau

4
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43.

În termen de 5 zile de la
comunicarea
dispoziției
primarului
Art. 91 alin. (9)

Formularea de contestații cu privire la
soluționarea întâmpinărilor referitoare
la refuzul înscrierii, omisiunile,
înscrierile greșite și oricare alte erori
din listele electorale speciale

Cetățenii cu drept de
vot ai statelor membre
ale Uniunii Europene,
altele decât România

În scris, la judecătoria
în
a
cărei
rază
teritorială
își
are
domiciliul sau reședința
cetățeanul
statului
membru al Uniunii
Europene, altul decât
România.

44.

În cel mult 3 zile de la
înregistrarea contestației
Art. 91 alin. (9)

Pronunțarea asupra contestațiilor
privind soluționarea întâmpinărilor
referitoare la refuzul înscrierii,
omisiunile, înscrierile greșite și oricare
alte erori din listele electorale speciale

Judecătoria

Prin hotărâre

45.

În cel mult 45 de zile de la
data aducerii la cunoștința
publică a zilei de referință:
cel mai târziu
22 aprilie 2009
Art. 9 alin. (6)

Punerea la dispoziția primarilor a
două exemplare ale listelor electorale
permanente

Centrul Național de
Administrare a Bazelor
de Date privind
Evidența Persoanelor,
prin structurile sale
teritoriale

46.

Cu cel puțin 45 de zile
înaintea zilei de referință:
cel mai târziu
23 aprilie 2009
Art. 15 alin. (5)

Prefecții.
Ministerul Afacerilor
Externe

Prin publicații în care
se indică și locul de
desfășurare a votării.

47.

Până la împlinirea a 45 de
zile înainte de ziua de
referință: cel mai târziu
23 aprilie 2009
Art. 13 alin. (2)

Aducerea la cunoștința publică a
delimitării și numerotării fiecărei secții
de votare
Aducerea la cunoștința publică a
numerotării fiecărei secții de votare
din străinătate
Formularea de contestații privind
admiterea
sau
respingerea
candidaturilor

Alegătorii resortisanți,
alegătorii comunitari,
partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale

În scris

48.

În cel mult 2 zile de la
înregistrarea contestației:
cel mai târziu
25 aprilie 2009
Art. 13 alin. (3)

Soluționarea contestațiilor privind
admiterea
sau
respingerea
candidaturilor

Tribunalul București

Prin hotărâre

49.

În termen de 24 de ore de la
pronunțarea hotărârii de
către Tribunalul București:
cel mai târziu
26 aprilie 2009
Art. 13 alin. (4)

Declararea recursului împotriva
hotărârii Tribunalului București asupra
contestațiilor privind admiterea sau
respingerea candidaturilor

Alegătorii resortisanți,
alegătorii comunitari,
partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale și
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale

În scris

50.

În termen de 2 zile de la
înregistrarea cererii de
recurs: cel mai târziu
28 aprilie 2009
Art. 13 alin. (4)

Soluționarea
recursului
asupra
contestațiilor privind admiterea sau
respingerea candidaturilor

Curtea de Apel
București

Prin hotărâre definitivă
și irevocabilă

51.

Până la data rămânerii
definitive a candidaturilor,
cel mai târziu
28 aprilie 2009
Art. 18 alin. (1)

Solicitarea de acordare a timpilor de
antenă

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

Solicitare
scrisă
adresată
conducerii
serviciilor publice de
radiodifuziune
și
televiziune
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52.

În termen de 24 de ore de la
expirarea
termenelor
prevăzute la art. 13
alin. (2)—(4): cel mai târziu
29 aprilie 2009
Art. 13 alin. (5)

Rămânerea definitivă a candidaturilor

Biroul Electoral Central

Proces-verbal.
Candidaturile definitive
sunt
aduse
la
cunoștința publică prin
afișare
la
sediul
Biroului
Electoral
Central, la sediile
birourilor
electorale
constituite, precum și
prin
intermediul
Societății Române de
Televiziune
și
al
Societății Române de
Radiodifuziune.

53.

După constatarea rămânerii
definitive a candidaturilor:
cel mai târziu
30 aprilie 2009
Art. 13 alin. (6)

Stabilirea numărului de ordine de pe
buletinele de vot al partidelor politice,
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțelor
politice și alianțelor electorale care au
depus liste de candidați, precum și al
candidaților independenți.

Biroul Electoral Central

Prin tragere la sorți.
Candidații
independenți se trec la
sfârșitul buletinului, în
ordinea
înregistrării
candidaturilor.

54.

În 48 de ore de la
rămânerea definitivă a
candidaturilor, cel mai
târziu:
1 mai 2009
Art. 18 alin. (4)

Stabilirea orarului pentru campania
electorală și repartizarea timpilor de
antenă pentru accesul partidelor
politice, organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale,
alianțelor politice, alianțelor electorale
și al candidaților independenți la
serviciile publice de radio și
televiziune

Societatea Română de
Radiodifuziune și
Societatea Română de
Televiziune

55.

În termen de 48 de ore de la
rămânerea definitivă a
candidaturilor: cel mai târziu
1 mai 2009
Art. 12 alin. (6)

Aducerea la cunoștința publică a
declarațiilor de avere și de interese
ale candidaților

Biroul Electoral Central

Prin
publicare
pe
pagina de internet
proprie

56.

În termen de 2 zile de la
rămânerea definitivă a
candidaturilor: cel mai târziu
1 mai 2009
Art. 14 alin. (6)

Comunicarea către Biroul Electoral
Central a numelui și prenumelui
reprezentanților partidelor politice,
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțelor
politice sau electorale dintre acestea
care participă la alegeri și care nu au
membri în Parlamentul European,
care vor face parte din Biroul Electoral
Central.

Partidele politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele
politice sau electorale
dintre acestea care
participă la alegeri și
care nu au membri în
Parlamentul European.

În scris

57.

În termen de 10 zile de la
primirea listelor electorale
permanente: cel mai târziu
1 mai 2009
Art. 9 alin. (9)

Punerea la dispoziția partidelor
politice, a alianțelor politice și a
alianțelor electorale a copiilor de pe
listele electorale permanente

Primarul

La cererea și pe
cheltuiala
partidelor
politice,
alianțelor
politice și alianțelor
electorale

58.

În termen de 24 de ore de la
expirarea termenului în care
se fac comunicările: cel mai
târziu
2 mai 2009
Art. 14 alin. (6)

Completarea
Biroului
Electoral
Central cu reprezentanții partidelor
politice, organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale,
alianțelor politice sau electorale dintre
acestea care participă la alegeri și
care nu au membri în Parlamentul
European.

Președintele Biroului
Electoral Central

Prin tragere la sorți
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59.

În termen de 48 de ore de la
expirarea termenului de
completare
a
Biroului
Electoral Central: cel mai
târziu
4 mai 2009
Art. 148

Formularea de contestații cu privire la
modul de completare a Biroului
Electoral Central cu reprezentanții
partidelor politice, organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțelor politice sau
electorale dintre acestea care
participă la alegeri și care nu au
membri în Parlamentul European.

Partidele politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele
politice sau electorale
dintre acestea,
candidații independenți

În scris

60.

În termen de cel mult 2 zile
de
la
înregistrarea
contestației: cel mai târziu
6 mai 2009
Art. 148 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva modului de completare a
Biroului
Electoral
Central
cu
reprezentanții partidelor politice,
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțelor
politice sau electorale dintre acestea
care participă la alegeri și care nu au
membri în Parlamentul European.

Înalta Curte de Casație
și Justiție

Prin hotărâre definitivă

61.

După expirarea termenului
de
depunere
a
candidaturilor, dar până la
începerea
campaniei
electorale: cel mai târziu
7 mai 2009
Art. 182 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru
afișajul electoral

Primarii

Prin dispoziție care se
aduce la cunoștința
publică prin afișare la
sediul primăriei.

62.

Cu cel puțin 30 de zile
înaintea zilei de referință:
cel mai târziu
8 mai 2009
Art. 91 alin. (10)

Transmiterea
către
Autoritatea
Electorală Permanentă a copiilor de
pe cererile de înscriere în listele
electorale speciale

Primarii

În scris

63.

Cu cel puțin 30 de zile
înaintea zilei de referință:
cel mai târziu
8 mai 2009
Art. 145 alin. (3)—(6)

Președintele
tribunalului, respectiv
prefectul împreună cu
președintele
tribunalului.
Prefectul

64.

După întocmirea listelor
prevăzute la art. 145 alin. (3)
și (5)
Art. 145 alin. (7)

Întocmirea listelor cu magistrați și cu
alți juriști, precum și a listei
persoanelor cu o reputație bună în
localitate, dintre care vor fi desemnați,
prin tragere la sorți, președintele
biroului electoral al secției de votare
și locțiitorul acestuia.
Transmiterea
către
Autoritatea
Electorală Permanentă, spre avizare,
a listelor prevăzute la art. 145 alin. (3)
și (5)

65.

Cu 30 de zile înainte de ziua
de referință 8 mai 2009
Art. 16 alin. (1)

ÎNCEPEREA CAMPANIEI
ELECTORALE

66.

Cu cel puțin 20 de zile
înaintea zilei de referință:
cel mai târziu la data de:
18 mai 2009
Art. 231 alin. (4)

67.

Până
la
completarea
biroului electoral: cel mai
târziu
22 mai 2009
Art. 142 alin. (3)

Prefecții

În scris

Stabilirea modelului proceselorverbale
de
consemnare
și
centralizare a rezultatelor votării

Guvernul, la
propunerea Institutului
Național de Statistică
și cu avizul consultativ
al Autorității Electorale
Permanente

Prin hotărâre, care se
publică în Monitorul
Oficial al României,
Partea I.

Comunicarea către biroul electoral
județean, biroul electoral al sectorului
municipiului București, respectiv către
biroul electoral pentru secțiile de
votare din străinătate, a numelui și
prenumelui reprezentanților care vor
face parte din biroul electoral
județean, biroul electoral al sectorului
municipiului București, respectiv din
biroul electoral pentru secțiile de
votare din străinătate.

Partidele politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele
politice sau electorale
dintre acestea care au
membri în Parlamentul
European și care
participă la alegeri

În scris
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68.

Cu cel puțin 15 zile înainte
de ziua de referință: cel mai
târziu
23 mai 2009
Art. 142 alin. (3)

Completarea
biroului
electoral
județean, biroului electoral al
sectorului municipiului București,
respectiv a biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate cu
câte un reprezentant al fiecărui partid
politic, fiecărei organizații a cetățenilor
aparținând minorităților naționale,
alianțe politice sau electorale dintre
acestea care are membri în
Parlamentul European și care
participă la alegeri.

Președintele biroului
electoral

Proces-verbal

69.

Cu cel puțin 5 zile înainte de
desemnarea președinților
birourilor electorale ale
secțiilor de votare și a
locțiitorilor acestora: cel mai
târziu
23 mai 2009
Art. 145 alin. (7)

Comunicarea către prefecți și
președinții tribunalelor a avizului
privind listele prevăzute la art. 145
alin. (3) și (5)

Autoritatea Electorală
Permanentă

În scris

70.

Cu cel puțin 15 zile înaintea
zilei de referință: cel mai
târziu
înaintea
datei
imprimării buletinelor de vot
23 mai 2009
Art. 19 alin. (3)

Prezentarea machetei buletinului de
vot membrilor Biroului Electoral
Central

Ministerul
Administrației și
Internelor

Proces-verbal

71.

În termen de 48 de ore de la
expirarea termenului de
completare
a
biroului
electoral: cel mai târziu
25 mai 2009
Art. 148

Formularea de contestații cu privire la
modul de completare a biroului
electoral județean, biroului electoral al
sectorului municipiului București,
respectiv a biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate cu
câte un reprezentant al fiecărui partid
politic, fiecărei organizații a cetățenilor
aparținând minorităților naționale,
alianțe politice sau electorale dintre
acestea care are membri în
Parlamentul European și care
participă la alegeri.

Partidele politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele
politice sau electorale
dintre acestea,
candidații independenți

În scris

72.

Până
la
completarea
biroului electoral: cel mai
târziu
26 mai 2009
Art. 142 alin. (4)

Comunicarea către biroul electoral
județean, biroul electoral al sectorului
municipiului București, respectiv către
biroul electoral pentru secțiile de
votare din străinătate a numelui și
prenumelui reprezentanților care vor
face parte din biroul electoral
județean, din biroul electoral al
sectorului municipiului București,
respectiv din biroul electoral pentru
secțiile de votare din străinătate.

Partidele politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele
politice sau electorale
dintre acestea care
participă la alegeri și
care nu au membri în
Parlamentul European.

În scris

73.

Cu 48 de ore înainte de
desemnarea președinților
birourilor electorale ale
secțiilor de votare și a
locțiitorilor acestora
26 mai 2009
Art. 145 alin. (2)

Aducerea la cunoștința publică a datei
ședinței în care va avea loc tragerea
la sorți a președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare și a
locțiitorilor acestora

Președintele
tribunalului

Prin orice mijloc de
comunicare
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74.

În termen de cel mult 2 zile
de la înregistrarea contestației:
cel mai târziu
27 mai 2009
Art. 148 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva modului de completare a
biroului electoral județean, biroului
electoral al sectorului municipiului
București, respectiv a biroului
electoral pentru secțiile de votare din
străinătate cu câte un reprezentant al
fiecărui partid politic, fiecărei
organizații a cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțe politice
sau electorale dintre acestea care are
membri în Parlamentul European și
care participă la alegeri.

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

75.

În termen de 5 zile de la
expirarea termenului prevăzut
de art. 142 alin. (3): cel mai
târziu
27 mai 2009
Art. 142 alin. (4)

Completarea
biroului
electoral
județean, biroului electoral al
sectorului municipiului București,
respectiv a biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate cu
câte un reprezentant al fiecărui partid
politic, fiecărei organizații a cetățenilor
aparținând minorităților naționale,
alianțe politice sau electorale dintre
acestea care participă la alegeri și
care nu are membri în Parlamentul
European.

Președintele biroului
electoral județean sau
al sectorului
municipiului București
ori al biroului electoral
pentru secțiile de
votare din străinătate

Prin tragere la sorți

76.

Până cel mai târziu
27 mai 2009
Art. 232 alin. (2)

Asigurarea
sediilor
birourilor
electorale ale secțiilor de votare

Primarii, cu sprijinul
prefecților

77.

Cu cel mult 10 zile înainte
de ziua de referință
28 mai 2009
Art. 145 alin. (2)

Desemnarea președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare și a
locțiitorilor acestora

Președintele
tribunalului

78.

Cu cel puțin 10 zile înainte
de ziua de referință: cel mai
târziu
28 mai 2009
Art. 19 alin. (2)

Imprimarea buletinelor de vot

Ministerul
Administrației și
Internelor

79.

În termen de 48 de ore de la
expirarea termenului de
completare
a
biroului
electoral: cel mai târziu
29 mai 2009
Art. 148

Formularea de contestații cu privire la
modul de completare a biroului
electoral județean, biroului electoral al
sectorului municipiului București,
respectiv a biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate cu
câte un reprezentant al fiecărui partid
politic, fiecărei organizații a cetățenilor
aparținând minorităților naționale,
alianțe politice sau electorale dintre
acestea care participă la alegeri și
care nu are membri în Parlamentul
European.

Partidele politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele
politice sau electorale
dintre acestea,
candidații independenți

În scris

80.

În cel mult 48 de ore de la
tragerea la sorți: cel mai
târziu
29 mai 2009
Art. 145 alin. (9)

Transmiterea către biroul electoral
județean sau, după caz, către
birourile electorale ale sectoarelor
municipiului București a listei
persoanelor desemnate ca președinți
ai birourilor electorale ale secțiilor de
votare și locțiitori ai acestora

Președintele
tribunalului

În scris

Prin tragere la sorți, pe
funcții
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81.

În termen de cel mult 2 zile
de
la
înregistrarea
contestației: cel mai târziu
31 mai 2009
Art. 148 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva modului de completare a
biroului electoral județean, biroului
electoral al sectorului municipiului
București, respectiv a biroului
electoral pentru secțiile de votare din
străinătate cu câte un reprezentant al
fiecărui partid politic, fiecărei
organizații a cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțe politice
sau electorale dintre acestea care
participă la alegeri și care nu are
membri în Parlamentul European.

Biroul Electoral Central

Prin decizie definitivă

82.

În cel mult 2 zile de la
expirarea
termenului
prevăzut la art. 145 alin. (9):
cel mai târziu
31 mai 2009
Art. 145 alin. (10)

Comunicarea către biroul electoral
județean, respectiv biroul electoral al
sectorului municipiului București a
listei reprezentanților partidelor
politice, organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale,
alianțelor politice sau electorale dintre
acestea care participă la alegeri în
birourile electorale ale secțiilor de
votare.

Partidele politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele
politice sau electorale
dintre acestea care
participă la alegeri

În scris, sub formă de
tabel

83.

În 48 de ore de la expirarea
termenului prevăzut la
art. 145 alin. (10): cel mai
târziu
2 iunie 2009
Art. 145 alin. (11)

Completarea birourilor electorale ale
secțiilor de votare cu reprezentanții
partidelor politice, organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale, alianțelor politice sau
electorale dintre acestea

Președintele biroului
electoral județean,
respectiv președintele
biroului electoral al
sectorului municipiului
București, în prezența
reprezentanților
partidelor politice,
organizațiilor
cetățenilor aparținând
minorităților naționale,
alianțelor politice sau
electorale dintre
acestea în biroul
electoral județean sau
în biroul electoral al
sectorului respectiv

Proces-verbal

84.

Cu cel puțin 5 zile înainte de
ziua de referință: cel mai
târziu
2 iunie 2009
Art. 144 alin. (3) lit. d)

Transmiterea către biroul electoral
pentru secțiile de votare din
străinătate a tabelului cuprinzând
cetățenii români care își exercită
dreptul de vot la alegerile pentru
Parlamentul European în alt stat
membru al Uniunii Europene, precum
și a tabelului cuprinzând alegătorii
comunitari înscriși în listele electorale
speciale.

Autoritatea Electorală
Permanentă

În scris

85.

După primirea tabelului de
la Autoritatea Electorală
Permanentă
Art. 144 alin. (3) lit. d)

Transmiterea către birourile electorale
ale secțiilor de votare din străinătate
a tabelului cuprinzând cetățenii
români care își exercită dreptul de vot
la alegerile pentru Parlamentul
European în alt stat membru al
Uniunii Europene, precum și a
tabelului
cuprinzând
alegătorii
comunitari înscriși în listele electorale
speciale.

Biroul electoral pentru
secțiile de votare din
străinătate, prin
intermediul Ministerului
Afacerilor Externe

În scris
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86.

Cu cel puțin 5 zile înainte de
ziua de referință: cel mai
târziu
2 iunie 2009
Art. 9 alin. (14)

Tipărirea și punerea la dispoziția
primarilor, în 3 exemplare, a copiilor
de pe listele electorale permanente,
actualizate, care cuprind alegătorii
resortisanți din fiecare secție de
votare.

Centrul Național de
Administrare a Bazelor
de Date privind
Evidența Persoanelor,
prin structurile sale
teritoriale

87.

În 2 zile de la expirarea
termenului de completare a
birourilor electorale ale
secțiilor de votare: cel mai
târziu
4 iunie 2009
Art. 145 alin. (16)

Comunicarea către primari a
componenței birourilor electorale ale
secțiilor de votare

Președintele biroului
electoral județean sau,
după caz, al biroului
electoral al sectorului
municipiului București,
prin intermediul
prefecților

În scris

88.

În termen de 48 de ore de la
expirarea termenului de
constituire a birourilor
electorale ale secțiilor de
votare: cel mai târziu
4 iunie 2009
Art. 148

Formularea de contestații cu privire la
modul de formare și componența
birourilor electorale ale secțiilor de
votare

Partidele politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele
politice sau electorale
dintre acestea,
candidații independenți

În scris

89.

Cel mai târziu cu 2 zile
înaintea zilei de referință
5 iunie 2009
Art. 192 alin. (3)

Distribuirea către președinții birourilor
electorale ale secțiilor de votare a
buletinelor de vot, a ștampilelor de
control și a ștampilelor cu mențiunea
„VOTAT”, a formularelor pentru
încheierea proceselor-verbale, a
formularelor
listelor
electorale
suplimentare și a celorlalte materiale
necesare desfășurării procesului
electoral

Prefectul, împreună cu
președintele biroului
electoral

Pe bază de procesverbal

90.

Cu 2 zile înainte de ziua de
referință
5 iunie 2009
Art. 9 alin. (16), art. 91
alin. (11) și art. 147 alin. (1)
lit. a)

Predarea către președinții birourilor
electorale ale secțiilor de votare a
două exemplare ale copiilor de pe
listele electorale permanente și a
două exemplare ale copiilor de pe
listele electorale speciale

Primarii

Pe bază de procesverbal, încheiat între
primari și președinții
birourilor electorale ale
secțiilor de votare

91.

În preziua zilei de referință
6 iunie 2009, ora 7,00
Art. 16 alin. (1)

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI
ELECTORALE

92.

În termen de cel mult 2 zile
de
la
înregistrarea
contestației: cel mai târziu
6 iunie 2009
Art. 148 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor formulate
cu privire la modul de formare și
componența birourilor electorale ale
secțiilor de votare

Biroul electoral
județean sau biroul
electoral al sectorului
municipiului București

Prin decizie definitivă

93.

În preziua zilei de referință
6 iunie 2009
Art. 192 alin. (5)

Afișarea la sediul fiecărei secții de
votare a câte unui buletin de vot, vizat
și anulat, după caz, de președintele
biroului electoral județean, al
sectorului municipiului București sau
al biroului electoral pentru secțiile de
votare din străinătate

Președintele biroului
electoral

Proces-verbal
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94.

În ajunul zilei de referință
6 iunie 2009, ora 18,00
Art. 193 alin. (3) și (4)

Prezentarea președintelui biroului
electoral al secției de votare,
împreună cu membrii acestuia, la
sediul secției de votare, și dispunerea
măsurilor necesare pentru asigurarea
ordinii și corectitudinii operațiunilor de
votare;
dispunerea
îndepărtării
materialelor de propagandă electorală
de orice tip din și de pe sediul secției
de votare și fixarea posturilor de pază
în jurul localului de vot

Președintele biroului
electoral al secției de
votare, împreună cu
membrii acestuia

Se încheie
verbal.

proces-

95.

În ziua de referință
7 iunie 2009, ora 6,00
Art. 193 alin. (5)

Verificarea
urnelor,
a
listelor
electorale, a buletinelor de vot și a
ștampilelor;
consemnarea
în
procesul-verbal prevăzut la art. 197 a
numărului persoanelor înscrise în
copiile listelor electorale permanente,
copiile listelor electorale speciale,
precum și a numărului ștampilelor cu
mențiunea „VOTAT”; pe măsura
deschiderii
pachetelor
sigilate,
aplicarea ștampilei de control pe
ultima pagină a fiecărui buletin de vot
din acestea; închiderea urnelor prin
aplicarea ștampilei de control

Președintele biroului
electoral al secției de
votare, în prezența
celorlalți membri și,
după caz, a
observatorilor

Se încheie procesverbal cu operațiunile
efectuate și constatările
făcute.

96.

În ziua de referință
7 iunie 2009, ora 7,00
Art. 194

ÎNCEPEREA VOTĂRII

97.

În ziua de referință
7 iunie 2009, ora 21,00
Art. 194 și art. 196

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

98.

În termen de cel mult 24 de
ore de la încheierea votării
8 iunie 2009
Art. 197 alin. (8)

Numărarea voturilor și încheierea
proceselor-verbale
Înaintarea către biroul electoral
județean sau, după caz, către biroul
electoral al sectorului municipiului
București a dosarului conținând
procesele-verbale, toate întâmpinările
și contestațiile privitoare la operațiunile
electorale ale biroului electoral al
secției de votare, buletinele de vot nule
și cele contestate, precum și listele
electorale utilizate

Președintele biroului
electoral al secției de
votare, însoțit, la
cerere, de alți membri
ai biroului electoral
respectiv

Dosar sigilat și ștampilat,
care se înaintează cu
pază înarmată.

99.

În cel mult 24 de ore de la
primirea de la birourile
electorale ale secțiilor de
votare din străinătate a
proceselor-verbale
Art. 197 alin. (9)

Transmiterea către biroul electoral
pentru secțiile de votare din
străinătate a proceselor-verbale
întocmite de birourile electorale ale
secțiilor de votare din străinătate,
însoțite de toate întâmpinările și
contestațiile privitoare la operațiunile
electorale ale biroului electoral al
secției de votare

Misiunile diplomatice și
consulatele

Prin mijloace electronice

100.

În termen de cel mult 24 de
ore de la încheierea votării:
cel mai târziu
8 iunie 2009, ora 21,00
Art. 141 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea
alegerilor pe motiv de fraudă
electorală

Partidele politice,
organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților
naționale, alianțele
politice sau electorale
dintre acestea, care au
participat la alegeri,
precum și candidații
independenți.

Cerere temeinic motivată
și însoțită de dovezile
pe care se întemeiază,
adresată Biroului Electoral
Central.

Alegătorii
care
la
ora 21,00 se află în
sala unde se votează
pot să își exercite
dreptul de vot.
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101.

În termen de 24 de ore de la
primirea dosarului: cel mai
târziu
9 iunie 2009
Art. 197 alin. (10)

Trimiterea câte unui exemplar al
fiecărui proces-verbal întocmit de
birourile electorale ale secțiilor de
votare la tribunalul în a cărui rază
teritorială își desfășoară activitatea
Transmiterea
unei
copii,
contrasemnată și ștampilată, a
fiecărui proces-verbal întocmit de
birourile electorale ale secțiilor de
votare din străinătate, la tribunalul
București.

Biroul electoral
județean, respectiv
biroul electoral al
sectorului municipiului
București
Biroul electoral pentru
secțiile de votare din
străinătate

Cu pază înarmată

102.

În termen de 48 de ore de la
primirea ultimului procesverbal de la birourile
electorale ale secțiilor de
votare:
10 iunie 2009
Art. 198 alin. (3)

Înaintarea către Biroul Electoral
Central a procesului-verbal împreună
cu întâmpinările, contestațiile și
procesele-verbale primite de la
birourile electorale ale secțiilor de
votare, ce formează un dosar,
încheiat, sigilat și semnat de membrii
biroului electoral județean sau, după
caz, ai biroului electoral al sectorului
municipiului București.

Biroul electoral
județean sau, după
caz, biroul electoral al
sectorului municipiului
București

Dosar
sigilat
și
ștampilat, care se
înaintează cu pază
înarmată.

103.

În cel mult 48 de ore de la
înregistrarea
la
Biroul
Electoral Central a cererii
de anulare a alegerilor pe
motiv de fraudă electorală:
cel mai târziu până la
publicarea
rezultatelor
alegerilor în Monitorul
Oficial al României, Partea I
10 iunie 2009, ora 21,00
Art. 141 alin. (3)

Soluționarea cererii de anulare a
alegerilor pe motiv de fraudă
electorală

Biroul Electoral Central

Prin decizie

104.

După
primirea
tuturor
dosarelor de la birourile
electorale
județene
și
birourile electorale ale
sectoarelor
municipiului
București
Art. 21 alin. (1)—(3) și art. 141
alin. (1)

Calcularea pragului electoral și a
coeficientului electoral și stabilirea
listei partidelor politice, alianțelor
politice, alianțelor electorale și
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale și candidaților
independenți cărora li se pot repartiza
mandate.
Aducerea la cunoștința publică a listei
partidelor politice, alianțelor politice,
alianțelor electorale și organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților
naționale care au întrunit pragul
electoral
și
a
candidaților
independenți care au întrunit
coeficientul electoral.
Repartizarea mandatelor prin metoda
d’Hondt
Înmânarea certificatului constatator al
alegerilor

Biroul Electoral Central

Încheierea procesuluiverbal după modelul
stabilit prin hotărâre a
Guvernului. Procesulverbal se semnează de
membrii
Biroului
Electoral Central.

105.

După soluționarea cererilor
de anulare a alegerilor
pentru fraudă electorală și
centralizarea rezultatului
alegerilor
Art. 141 alin. (4)

Validarea alegerilor și publicarea
rezultatului acestora în Monitorul
Oficial al României, Partea I

Biroul Electoral Central
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor
pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 231 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea
și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii
sarcinilor din legislația în vigoare în domeniul alegerii membrilor
din România în Parlamentul European, pentru ministere și
celelalte organe de specialitate ale administrației publice
centrale, precum și pentru instituțiile 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, 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 electorale
și locțiitori ai acestora.
(2) Până cel mai târziu cu 30 de zile înainte de ziua de
referință, prefecții 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 25 de zile înainte de ziua votării, prefecții
centralizează listele prevăzute la alin. (2) și le transmit spre
avizare, prin poștă 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 Administrației și Internelor și
autoritățile administrației publice locale dispun măsuri pentru
menținerea și 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 Administrației și Internelor și autoritățile
administrației publice locale asigură paza secțiilor de votare și a
dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului
acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral
Central, precum și paza pe timpul tipăririi, transportului și
depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare
votării.
Art. 4. — (1) Ministerul Administrației și Internelor, 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 speciale, a listelor
electorale suplimentare, a copiilor de pe listele electorale
permanente, a copiilor de pe listele electorale speciale și a
extraselor de pe listele electorale suplimentare se asigură de
către instituțiile prefectului.

Art. 5. — (1) Institutul Național de Statistică asigură numărul
necesar 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 asigură instruirea
personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice pentru
stabilirea rezultatelor alegerilor.
Art. 6. — Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Ministerul
Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național și Ministerul Muncii,
Familiei și Protecției Sociale 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.
Art. 7. — Ministerul Sănătății 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 externi ai massmediei.
(2) Ministerul Afacerilor Externe va lua măsurile necesare
pentru organizarea și dotarea secțiilor de votare din străinătate,
precum și pentru funcționarea biroului electoral pentru secțiile
de votare din 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 le 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
membrilor din România în Parlamentul European.
(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 județe, respectiv din municipiul 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.
(4) În perioada în care își desfășoară activitatea în cadrul
grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevați de
sarcinile de serviciu.
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(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 către unitățile
de la care aceștia provin.
Art. 10. — (1) Ministerul Administrației și Internelor, cu
sprijinul Autorității Electorale Permanente, organizează, în
termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din
România în Parlamentul European.
(2) Prefecții, cu sprijinul filialelor Autorității Electorale
Permanente, organizează 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 membrii din
România în Parlamentul European.
(3) Prefecții stabilesc un grafic de distribuire a buletinelor de
vot primite de la Ministerul Administrației și Internelor, precum
și a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului
electoral, în funcție de asigurarea condițiilor de păstrare în
siguranță a acestora, cu respectarea prevederilor legale.
(4) În situația în care prefectul se află în imposibilitatea de
a-și exercita atribuțiile, precum și în cazurile în care această
funcție este vacantă, unul dintre subprefecți asigură îndeplinirea
sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, în vederea
organizării și desfășurării corespunzătoare a alegerilor
membrilor din România în Parlamentul European.
(5) În perioada electorală, Ministerul Administrației și
Internelor și Autoritatea Electorală Permanentă vor 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 membrilor din România
în Parlamentul European.
Art. 11. — (1) Sediul Biroului Electoral Central se asigură de
către Secretariatul General al Guvernului, cel al biroului electoral
pentru secțiile de votare din străinătate, de către Ministerul
Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale județene se
asigură de către prefecți și de președinții consiliilor județene, iar
ale birourilor electorale de sector, precum și ale birourilor
electorale ale secțiilor de votare, de către primari, împreună cu
prefecții.
(2) Dotarea tehnică și materială a Biroului Electoral Central
se asigură de Ministerul Administrației și Internelor, iar dotarea
tehnică și materială a biroului electoral pentru secțiile de votare
din străinătate se asigură de Ministerul Afacerilor Externe.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu
Ministerul Administrației și Internelor, asigură aparatul tehnic
auxiliar necesar funcționării Biroului Electoral Central. Aparatul
tehnic auxiliar necesar funcționării biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate se asigură de Ministerul
Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală
Permanentă.
(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 județene sau ale sectoarelor municipiului București și
biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.
(5) Prefecții, președinții consiliilor județene și primarii asigură
condițiile corespunzătoare pentru funcționarea birourilor
electorale județene sau ale sectoarelor municipiului București.

Art. 12. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă sprijină
instruirea și informarea membrilor birourilor electorale și a
celorlalți participanți la procesul electoral.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură realizarea de
publicații, materiale și broșuri pentru instruirea și informarea
membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți 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 alegerile
pentru membrii din România în Parlamentul European din anul
2009.
(3) Autoritatea Electorală Permanentă informează, în timp
util și de o manieră adecvată, alegătorii comunitari și persoanele
eligibile comunitar asupra condițiilor și modalităților de exercitare
a dreptului de a alege și de a fi ales în România, prin realizarea
de publicații cuprinzând variante actualizate ale reglementărilor
legale privind alegerile pentru membrii din România în
Parlamentul European, în limbi de circulație internațională,
precum și de alte materiale de informare. Autoritățile
administrației publice locale au obligația de a sprijini Autoritatea
Electorală Permanentă în difuzarea acestora.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă stabilește organizațiile
neguvernamentale și instituțiile mass-media care îndeplinesc
condițiile legale pentru desemnarea de observatori interni,
respectiv reprezentanți interni ai mass-mediei la alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European. La propunerea
Ministerului Afacerilor Externe, acreditează observatorii externi
și reprezentanții externi ai mass-mediei.
(5) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei
hotărâri, Autoritatea Electorală Permanentă stabilește procedura
de eliberare a adeverințelor prin care se atestă îndeplinirea
condițiilor prevăzute la art. 25 alin. (3) și (4) din Legea
nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare,
și procedura de acreditare a observatorilor externi și a
reprezentanților externi ai mass-mediei.
(6) Autoritatea Electorală Permanentă își desemnează
reprezentanții în birourile electorale și sprijină asigurarea
personalului tehnic auxiliar al acestora, potrivit legii și în limita
personalului disponibil.
(7) Autoritatea Electorală Permanentă realizează schimbul
de informații privind drepturile electorale ale cetățenilor români
și ale celorlalți cetățeni europeni cu autoritățile cu
responsabilități similare din statele membre ale Uniunii
Europene. Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date
privind Evidența Persoanelor asigură toate datele, informațiile
și sprijinul necesar pentru îndeplinirea acestei sarcini de către
Autoritatea Electorală Permanentă.
(8) Autoritatea Electorală Permanentă centralizează datele
privind cetățenii români care își exercită dreptul de vot la
alegerile pentru Parlamentul European din alt stat membru al
Uniunii Europene, precum și alegătorii comunitari înscriși în
listele electorale speciale pe care le comunică birourilor
electorale, în condițiile legii.
Art. 13. — (1) Prefecții sprijină, potrivit legii, instanțele
judecătorești în topirea buletinelor de vot întrebuințate sau
neîntrebuințate, a celor nule, a proceselor-verbale și a
ștampilelor necesare votării, a celorlalte materiale utilizate în
procesul electoral, precum și a listelor de susținători.
(2) Prefecții pot pune la dispoziția instanțelor judecătorești, în
limita posibilităților, spații pentru depozitarea materialelor
prevăzute la alin. (1) până la topirea acestora.
Art. 14. — (1) Comisiile tehnice județene și a municipiului
București vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală în
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legătură cu stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru
membrii din România în Parlamentul European din anul 2009.
(2) Comisia tehnică centrală va informa săptămânal
Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acțiunilor privind
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pregătirea și organizarea alegerilor pentru membrii din România
în Parlamentul European din anul 2009.
Art. 15. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 4 martie 2009.
Nr. 219.
ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA

Comisiei tehnice centrale
Președinte:
— viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor
Membri:
— secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului
din Ministerul Administrației și Internelor;
— secretarul de stat, șef al Departamentului ordine și
siguranță publică din Ministerul Administrației și Internelor;
— secretarul de stat pentru comunitățile locale din Ministerul
Administrației și Internelor;
a) reprezentanți, la nivel de secretar de stat sau secretar
general, ai:
— Secretariatului General al Guvernului;
— Ministerului Finanțelor Publice;
— Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

— Ministerului Afacerilor Externe;
— Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești;
— Ministerului Educației, Cercetării și Inovării;
— Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național;
— Ministerului Sănătății;
— Autorității Electorale Permanente;
— Institutului Național de Statistică;
— Administrației Naționale a Rezervelor de Stat;
b) reprezentanți ai:
— Serviciului de Telecomunicații Speciale;
— Agenției Naționale de Presă AGERPRES;
— S.C. Electrica — S.A.;
— Societății Române de Televiziune;
— Societății Române de Radiodifuziune.

NOTĂ:

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Administrației și Internelor.
Componența nominală a Comisiei tehnice centrale se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, 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
a județului, 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 a județului,
respectiv al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului
București;
— reprezentantul teritorial al Autorității Electorale
Permanente*);
— reprezentantul teritorial al S.C. Electrica — S.A.;
— corespondentul teritorial al Agenției Naționale de Presă
AGERPRES.
NOTĂ:

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.

*) În județele în care își au sediul filialele regionale ale Autorității Electorale Permanente.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelului cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către
alegătorul comunitar, precum și a modelului declarației pe propria răspundere, care se prezintă de
către persoana eligibilă comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul
European
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 91 alin. (3) și al art. 10 alin. (4) din Legea
nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,
Art. 1. — Se aprobă modelul cererii de înscriere a
cetățenilor cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii
Europene, altele decât România, care au domiciliul sau
reședința în România, în listele electorale speciale și modelul
declarației pe propria răspundere care se prezintă de către
persoana eligibilă comunitar la depunerea candidaturii,
prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Art. 2. — Completarea rubricilor privind numele avut înaintea
căsătoriei, sexul, data și locul nașterii, din cererea de înscriere
în listele electorale speciale și din declarația pe propria
răspundere care se prezintă de către persoana eligibilă
comunitar la depunerea candidaturii, nu este obligatorie.
Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Vasile Pușcaș
București, 4 martie 2009.
Nr. 220.
ANEXA Nr. 1

MODELUL

cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar la alegerile
pentru membrii din România în Parlamentul European
Cerere de înscriere în listele electorale speciale
Către primarul......................................................................................................................................................................... *
Prin prezenta solicit înscrierea mea în listele electorale speciale. Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire
la falsul în declarații**, declar pe propria răspundere că nu îmi voi exercita dreptul de vot pentru alegerea Parlamentului European
decât în România, că nu am fost lipsit de dreptul de vot în statul membru de origine și că datele și informațiile prezentate mai
jos corespund realității.
Nume:
Prenume:
Numele avut înaintea căsătoriei:
Sex: M
F
Cetățenie:
Data nașterii:
Locul nașterii:
Adresa la care alegătorul comunitar locuiește în România***:
Localitatea sau circumscripția din statul membru de origine în care alegătorul comunitar a fost înscris ultima dată în
listele electorale****:
Adresa de e-mail*****:
Data
.......................................

Semnătura
.............................

* Se trece denumirea unității administrativ-teritoriale.
** Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau unei instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145
(din Codul penal), în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește
pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
*** Se trec strada și numărul imobilului, localitatea și județul în care își are domiciliul sau reședința (se trece, dacă este cazul, și numărul apartamentului).
**** Dacă nu este cazul, se menționează: „Nu este cazul”.
***** Se completează în cazul în care alegătorul comunitar dorește informații despre condițiile de exercitare a dreptului de vot și de a fi ales ca membru
din România în Parlamentul European.

21

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 146/9.III.2009

ANEXA Nr. 2

MODELUL

declarației pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerea
pentru membrii din România în Parlamentul European
Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul, ......................................................... *, având cetățenia .....................................**, de sex ..............., născut
la data de ...................................., în localitatea ............................................... din statul .................................................., declar
pe propria răspundere faptul că nu mi-am depus candidatura la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2009 într-un alt
stat membru al Uniunii Europene decât România.
Menționez faptul că în România locuiesc la următoarea adresă: .........................................................*** și că am fost înscris
ultima dată în lista electorală în .............................................****.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații*****, declar pe propria răspundere că datele
și informațiile prezentate mai sus corespund realității.
Data
.......................................

Semnătura
.............................

* Se trec numele și prenumele, precum și numele avut înaintea căsătoriei, dacă este cazul.
** Se trece cetățenia persoanei eligibile comunitar.
*** Se trec strada și numărul imobilului, localitatea și județul în care își are domiciliul sau reședința; (se trece, dacă este cazul, și numărul apartamentului).
**** Localitatea sau circumscripția din statul membru al cărui cetățean este, în care persoana eligibilă comunitar a fost înscrisă ultima dată în listele
electorale. Dacă nu este cazul, se menționează: „Nu este cazul”.
***** Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau unei instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145
(din Codul penal), în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește
pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile
pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 231 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea
și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală
permanentă, al copiei de pe lista electorală permanentă pentru
municipiul București, al listei electorale speciale, al copiei de pe
lista electorală specială, al listei electorale suplimentare și al
extrasului de pe lista electorală suplimentară, ce vor fi folosite la
alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European
din anul 2009, prevăzute în anexele nr. 1—6.

Art. 2. — Alegătorii care au fost înscriși în listele electorale
speciale anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi
trecuți de către primari în listele electorale speciale al căror
model este prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 3. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
București, 4 martie 2009.
Nr. 221.
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ANEXA Nr. 1

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă
Pag ..........................................
JUDEȚUL .................................

ROMÂNIA
Municipiul, orașul ..........................
Comuna ........................................
Satul .............................................
Strada ...........................................

Secția 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 alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009
Nr.
crt.

Semnătura alegătorului
resortisant

Numele și prenumele
alegătorului resortisant

Codul numeric personal

Domiciliul
(nr. imobil, bloc, apt.)

Seria și nr. 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,

ANEXA Nr. 2

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul București
Pag ................
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ROMÂNIA
Sectorul..........................
Strada...............................

Secția 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 alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009
Nr.
crt.

Semnătura alegătorului
resortisant

Numele și prenumele
alegătorului resortisant

Codul numeric personal

Domiciliul
(nr. imobil, bloc, apt.)

Seria și nr. 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
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ANEXA Nr. 3

Modelul listei electorale speciale
Pag ................
ROMÂNIA
JUDEȚUL*.................................
Municipiul, orașul, comuna**........
L I S TA E L E C T O R A L Ă S P E C I A L Ă

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009
Nr.
crt.

Numele și prenumele
alegătorului comunitar

Adresa la care alegătorul comunitar locuiește în România
(str., nr. imobil, bloc, apt.)

Cetățenia

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

Secretar,

*) În cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București”.
În cazul secțiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare se va scrie „Municipiul București”.
**) În cazul municipiului București se va scrie „Sectorul nr...”.

ANEXA Nr. 4

Modelul copiei de pe lista electorală specială
Pag ................
ROMÂNIA
JUDEȚUL*.................................
Municipiul, orașul, comuna**........

Secția 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 ( C O P I E )

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009
Nr.
crt.

Semnătura alegătorului
comunitar

Numele și prenumele
alegătorului comunitar

Cetățenia

Adresa la care alegătorul comunitar locuiește în România
(str., nr. imobil, bloc, apt.)

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

Primar,

*) În cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București”.
**) În cazul municipiului București se va scrie „Sectorul nr....”.

Secretar,
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ANEXA Nr. 5

Modelul listei electorale suplimentare
Pag ................
ROMÂNIA
JUDEȚUL*.................................
Municipiul, orașul, comuna**........

Secția de votare 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 membrilor din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009

Nr.
crt.

Semnătura alegătorului

Numele și prenumele
alegătorului

Codul numeric
personal****

Domiciliul/Reședința
alegătorului
(str., nr. imobil, bloc, apt.)

Seria și nr.
actului de identitate

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Președintele biroului electoral al secției de votare
(numele și prenumele, semnătura)

*) În cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București”.
În cazul secțiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare se va scrie „Municipiul București”.
**) În cazul municipiului București se va scrie „Sectorul nr...”.
***) În cazul secțiilor de votare organizate în străinătate, după număr se va scrie „organizată în localitatea ...........”, după care se trece denumirea țării.
****) Se va completa numai pentru alegătorii resortisanți.

N O T Ă:

Aceste liste se vor completa de către președintele secției de votare doar cu alegătorii care în ziua de referință votează la
o altă secție de votare decât aceea unde sunt arondați conform domiciliului, respectiv la altă secție de votare decât aceea unde
sunt înscriși în listele electorale speciale, în cazul cetățenilor comunitari, indiferent dacă votează la o secție din țară sau la una din
străinătate.
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ANEXA Nr. 6

Modelul extrasului de pe lista electorală suplimentară
Pag ................
ROMÂNIA
JUDEȚUL*.................................
Municipiul, orașul, comuna**........

Secția de votare nr.*** .....................

E X T R A S D E P E 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 membrilor din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009
Nr.
crt.

Semnătura alegătorului

Numele și prenumele
alegătorului

Codul numeric personal****

Domiciliul/Reședința alegătorului
(str., nr. imobil, bloc, apt.)

Seria și nr. actului
de identitate

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

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

* În cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București”.
În cazul secțiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare se va scrie „Municipiul București”.
** În cazul municipiului București se va scrie „sectorul nr. ....”.
*** În cazul secțiilor de votare organizate în străinătate, după număr se va scrie „organizată în localitatea ...........”, după care se trece denumirea țării.
**** Se va completa numai pentru alegătorii resortisanți.
*****Membrii biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelelor listelor de susținători care vor fi
folosite la alegerile din anul 2009 pentru membrii din România
în Parlamentul European
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 231 alin. (1)
din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă modelele listelor de susținători care vor fi folosite la
alegerile din anul 2009 pentru membrii din România în Parlamentul European,
prevăzute în anexele nr. 1 și 2.
Art. 2. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
p. Președintele Autorității Electorale
Permanente,
Marian Muhuleț
București, 4 martie 2009.
Nr. 222.
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ANEXA Nr. 1

.................................................................
(denumirea partidului politic, organizației cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianței politice sau alianței electorale)

(semnul electoral al partidului politic, organizației cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianței politice sau alianței electorale)

Modelul listei de susținători
L I S TA A L E G Ă T O R I L O R C E S U S Ț I N C A N D I D A Ț I I

.......................................................................................................................................................................................................
(denumirea partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice sau alianței electorale)

la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2009
Nr.
crt.

Semnătura

Numele

Prenumele

Data
nașterii

Domiciliul/Reședința alegătorului (str., nr.,
bl., comuna/orașul/municipiul,
sectorul/județul)

Act de identitate
Denumire

Seria

Numărul

......
......
Întocmit de *)
Declarație
Subsemnatul, ........... (nume și prenume), domiciliat în ......... născut la data de ........... în comuna/orașul/municipiul .........,
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 .......
Semnătura .........
Localitatea .........
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
alegător poate susține o singură listă de candidați ai partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale,
alianței politice sau alianței electorale.
Declarația va fi completată de persoanele care sunt desemnate să adune semnăturile susținătorilor, pe fiecare filă a listei
de susținători.
*) Se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista.
ANEXA Nr. 2

(semnul electoral al candidatului independent)

Modelul listei de susținători
L I S TA A L E G Ă T O R I L O R C E S U S Ț I N C A N D I D AT U L I N D E P E N D E N T

........................................................................................
(numele și prenumele candidatului independent)

la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2009
Nr.
crt.

Semnătura

Numele

Prenumele

Data
nașterii

Domiciliul/Reședința alegătorului (str., nr.,
bl., comuna/orașul/municipiul,
sectorul/județul)

Act de identitate
Denumire

Seria

Numărul

......
......
Întocmit de *)
Declarație
Subsemnatul, ........... (nume și prenume), domiciliat în ........., născut la data de ........... în comuna/orașul/municipiul .........,
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 .......
Semnătura .........
Localitatea .........
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
alegător poate susține o singură listă de candidați ai partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale,
alianței politice sau alianței electorale.
Declarația va fi completată de persoanele care sunt desemnate să adune semnăturile susținătorilor, pe fiecare filă a listei
de susținători.
*) Se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelelor ștampilelor birourilor electorale și a modelului ștampilei
cu mențiunea „VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul
European din anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 231 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea
și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă modelul ștampilei Biroului Electoral
Central, al ștampilei biroului electoral județean, al ștampilei
biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, al
ștampilei biroului electoral al sectorului municipiului București, al
ștampilei de control a secției de votare pentru județe și pentru
sectoarele municipiului București, precum și al ștampilei de
control pentru secțiile de votare din străinătate, care se folosesc

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul
European din anul 2009, prevăzute în anexele nr. 1—6.
Art. 2. — Se aprobă modelul ștampilei cu mențiunea
„VOTAT” ce va fi folosită la alegerile pentru membrii din România
în Parlamentul European din anul 2009, prevăzut în anexa nr. 7.
Art. 3. — Anexele nr. 1—7*) fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
București, 4 martie 2009.
Nr. 223.

ANEXA Nr. 1

MODELUL

ștampilei Biroului Electoral Central

NOTĂ:

— Ștampila se confecționează prin grija Ministerului Administrației și
Internelor, care stabilește și dimensiunea acesteia.
— Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
*) Modelele ștampilelor cuprinse în anexele nr. 1—7 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 2

MODELUL

ștampilei biroului electoral județean

NOTĂ:

— Ștampila se confecționează prin grija prefectului.
— Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, astfel încât toate datele
înscrise să fie lizibile.
— Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
*) Se înscrie denumirea județului.

ANEXA Nr. 3

MODELUL

ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

NOTĂ:

— Ștampila se confecționează prin grija Ministerului Afacerilor Externe.
— Dimensiunea ștampilei se stabilește de ministrul afacerilor externe, astfel
încât toate datele înscrise să fie lizibile.
— Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
ANEXA Nr. 4

MODELUL

ștampilei biroului electoral al sectorului municipiului București

NOTĂ:

— Ștampilele se confecționează prin grija prefectului municipiului București.
— Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefectul municipiului București,
astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.
— Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
*) Se înscrie numărul sectorului.
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ANEXA Nr. 5

MODELUL

ștampilei de control a secției de votare pentru județe și pentru sectoarele
municipiului București

NOTĂ:

— Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, astfel încât toate datele
înscrise să fie lizibile.
— Ștampilele se confecționează prin grija prefectului.
— Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
*) Se înscrie denumirea județului.
**) Se înscrie numărul secției de votare, conform numerotării făcute prin ordin al prefectului.
***) Se înscrie numărul sectorului.
ANEXA Nr. 6

MODELUL

ștampilei de control pentru secțiile de votare din străinătate

NOTĂ:

— Ștampila se confecționează prin grija Ministerului Afacerilor Externe.
— Dimensiunea ștampilei se stabilește de ministrul afacerilor externe, astfel
încât toate datele înscrise să fie lizibile.
— Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
*) Se înscrie numărul secției de votare, conform numerotării făcute prin ordin al ministrului
afacerilor externe.
ANEXA Nr. 7

MODELUL

ștampilei cu mențiunea „VOTAT”

NOTĂ:

— Ștampila se confecționează și se distribuie în județe prin grija Ministerului
Administrației și Internelor, care stabilește și dimensiunea acesteia.
— Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modelul timbrului autocolant, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia
la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 231 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea
și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) La alegerile pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2009, cetățenilor care își
exercită dreptul de vot în baza cărții de identitate li se aplică pe
aceasta, după exercitarea votului, un timbru autocolant cu
mențiunea „VOTAT” și data scrutinului. Timbrul autocolant se
aplică pe versoul cărții de identitate de către președintele
biroului electoral al secției de votare sau, după caz, de către
membrul biroului electoral al secției de votare desemnat de
acesta.
(2) Forma și conținutul timbrului autocolant sunt prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(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.
Art. 2. — (1) Achiziționarea timbrelor autocolante se asigură
de Ministerul Administrației și Internelor în termen de 60 de zile
de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 216/2009
privind stabilirea zilei de referință pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European din anul 2009. Achiziția se
face potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Timbrele autocolante se predau de Ministerul
Administrației și Internelor prefecților, pe bază de proces-verbal,
cu cel puțin 15 zile înainte de ziua de referință a alegerilor pentru
membrii din România în Parlamentul European.
(3) Timbrele autocolante se predau de Ministerul
Administrației și Internelor, pentru secțiile de votare organizate
în străinătate, Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de
proces-verbal, cu cel puțin 15 zile înainte de ziua de referință a
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.
(4) Președintele biroului electoral pentru secțiile de votare
din străinătate, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, predă,
pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante secțiilor de

votare din străinătate, cu cel puțin două zile înainte de ziua de
referință a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul
European.
(5) Prefecții, împreună cu primarii, predau, pe bază de
proces-verbal, timbrele autocolante președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare, până cel târziu în preziua
alegerilor.
(6) După încheierea votării, președinții birourilor electorale
ale secțiilor de votare predau primarilor timbrele autocolante
neutilizate. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare
din străinătate predau timbrele autocolante neutilizate șefilor
reprezentanțelor diplomatice.
Art. 3. — Timbrele autocolante au același format pentru
întreaga circumscripție electorală, se imprimă cu litere de
aceeași mărime, cu aceleași caractere și cu aceeași cerneală,
într-un număr mai mare cu 10% decât cel al alegătorilor posesori
de cărți de identitate și al alegătorilor înscriși în listele electorale
speciale.
Art. 4. — În vederea distribuirii timbrelor autocolante,
structurile teritoriale ale Centrului Național de Administrare a
Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor din cadrul
Ministerului Administrației și Internelor comunică prefecților, cel
târziu cu 15 zile înainte de ziua de referință, numărul alegătorilor
care dețin cărți de identitate, înscriși în copiile de pe listele
electorale permanente, pe fiecare secție de votare.
Art. 5. — Ministerul Administrației și Internelor furnizează
datele menționate 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

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 4 martie 2009.
Nr. 224.
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ANEXĂ

M O D E L U L*)

timbrului autocolant

NOTĂ:

Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „Votat P.E.” și „7 iunie 2009” are o latură de 15 mm.
*) Modelul timbrului autocolant este reprodus în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din
România în Parlamentul European din anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 231 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea
și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă modelul buletinului de vot care va
fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul

European din anul 2009, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț
București, 4 martie 2009.
Nr. 225.
ANEXĂ

M O D E L U L*)

buletinului de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

*) Modelul buletinului de vot este reprodus în facsimil.
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NOTĂ:

a) Se scrie denumirea integrală a partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice
sau alianței electorale.
b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau organizației
cetățenilor aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de cel puțin 3 litere. Semnul electoral se
imprimă într-un spațiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.
c) Se trec numele și prenumele candidaților, în ordinea din lista de candidați depusă, iar în cazul alianțelor, apartenența
politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide.
Pentru fiecare candidat independent se imprimă câte un patrulater distinct, în partea finală a buletinului, în ordinea
înregistrării candidaturilor la Biroul Electoral Central, în care se trec semnul electoral, precum și numele și prenumele candidatului
independent.
— Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.
— Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte două pe fiecare pagină, distanța dintre acestea fiind mai mare decât
diametrul ștampilei cu mențiunea „VOTAT”.
— Pe pagina a doua a buletinului de vot (versoul primei coperți) se imprimă primele două patrulatere cuprinzând
candidaturile.
— 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 (coperta finală) va rămâne goală, pentru aplicarea ștampilei de control.
— Denumirea integrală a partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice sau
alianței electorale se tipărește cu litere corp 14 verzal drepte.
— Numele și prenumele, precum și literele și cifrele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu litere corp 12
verzal drepte.
— Paginile buletinului de vot, mai puțin prima copertă și coperta finală, se numerotează.
— Se numerotează și patrulaterele.
— Buletinele de vot se lipesc sau se capsează.
— Dacă, având în vedere pasul tipografic și numărul candidaturilor rămase definitive, nu se pot tipări toate paginile
buletinului de vot, paginile aflate la finalul buletinului de vot vor rămâne goale, fiind doar numerotate.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146/9.III.2009 conține 32 de pagini.

Prețul: 6,40 lei

&JUYDGY|428683]
ISSN 1453—4495

