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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea programului calendaristic
pentru realizarea acțiunilor necesare
pentru alegerea Președintelui României în anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 27 alin. (1) din
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor
necesare pentru alegerea Președintelui României 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
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Octavian Opriș
București, 23 septembrie 2009.
Nr. 1.044.

ANEXĂ

PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2009

Nr.
crt.

Termenul de realizare
a acțiunii, prevăzut de Legea nr. 370/2004
pentru alegerea Președintelui României,
cu modificările și completările ulterioare

Descrierea acțiunii

Autoritatea sau persoana care
realizează acțiunea

Modalitatea de realizare a
acțiunii

0

1

2

3

4

28 septembrie 2009
Art. 2 din Hotărârea Guvernului
nr. 985/2009 privind stabilirea
datei alegerilor pentru
Președintele României din anul
2009, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr. 609 din 4 septembrie 2009

Intrarea în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea datei
alegerilor

1.

2. Cu două zile înainte de tragerea
la sorți a celor 5 judecători ai
Înaltei Curți de Casație și
Justiție care vor face parte din
Biroul Electoral Central: până
cel mai târziu la data de
28 septembrie 2009
Art. 77 alin. (2)

Aducerea la cunoștința publică a
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

3. Până la desemnarea
judecătorilor în Biroul Electoral
Central: până cel mai târziu la
data de
29 septembrie 2009
Art. 28 alin. (2)

Asigurarea sediului Biroului
Electoral Central

Secretariatul General al
Guvernului

Prin mass-media
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4. În termen de 3 zile de la data
intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea
datei alegerilor: cel mai târziu
30 septembrie 2009
Art. 77 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

5. În termen de 24 de ore de la
învestirea judecătorilor în Biroul
Electoral Central: cel mai târziu
1 octombrie 2009
Art. 77 alin. (4)

Alegerea președintelui Biroului
Electoral Central și a locțiitorului
acestuia

Judecătorii desemnați
în Biroul Electoral
Central

Prin vot secret

6. În termen de 24 de ore de la
alegerea președintelui Biroului
Electoral Central: cel mai târziu
2 octombrie 2009
Art. 77 alin. (4)

Completarea Biroului Electoral
Central cu președintele și
vicepreședinții Autorității
Electorale Permanente și cu câte
un reprezentant al fiecărui partid
politic parlamentar

Președintele Biroului
Electoral Central

Proces-verbal

7. În cel mult 5 zile de la data
intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea
datei alegerilor: cel mai târziu
2 octombrie 2009
Art. 27 alin. (1)

Aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea
acțiunilor necesare pentru
alegerea Președintelui României,
a bugetului și cheltuielilor
necesare în vederea pregătirii,
organizării și desfășurării
scrutinului, a modelului copiei de
pe lista electorală permanentă, a
modelului tabelelor prevăzute la
art. 7, a modelului ștampilei
Biroului Electoral Central, a
biroului electoral județean, a
biroului electoral al sectorului
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 condițiilor
de tipărire, gestionare și utilizare
a acestora, a măsurilor care
trebuie luate de autoritățile
publice centrale și locale pentru
buna organizare și desfășurare a
alegerilor

Guvernul, la
propunerea Ministerului
Administrației și
Internelor și a Autorității
Electorale Permanente

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

8. În cel mult 5 zile de la data
intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea
datei alegerilor: cel mai târziu
2 octombrie 2009
Art. 72 alin. (2)

Stabilirea secțiilor de votare
speciale

Guvernul

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

9. În cel mult 5 zile de la data
intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea
datei alegerilor: cel mai târziu
2 octombrie 2009
Art. 72 alin. (1)

Delimitarea secțiilor de votare

Primarii, cu sprijinul
Prin dispoziție
structurilor teritoriale ale
Centrului Național de
Administrare a Bazelor
de Date privind
Evidența Persoanelor
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10. În termen de 24 de ore de la
data completării Biroului
Electoral Central cu
reprezentanții Autorității
Electorale Permanente și ai
partidelor politice parlamentare:
cel mai târziu
3 octombrie 2009
Art. 41 alin. (2)

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

Partidele politice
În scris
componente ale alianței

11. În cel mult două zile de la
expirarea termenului de
constituire a Biroului Electoral
Central: cel mai târziu
4 octombrie 2009
Art. 716 alin. (1)

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

Formațiunile politice
care participă la alegeri
și candidații

În scris

12. În termen de 24 de ore de la
înregistrarea protocolului: cel
mai târziu
4 octombrie 2009
Art. 41 alin. (3)

Admiterea sau respingerea
protocolului de constituire a
alianței electorale

Biroul Electoral Central

Prin decizie, care se
afișează

13. În termen de 3 zile de la
constituirea Biroului Electoral
Central în organizarea
prevăzută la art. 77 alin. (4): cel
mai târziu
4 octombrie 2009
Art. 77 alin. (8)

Adoptarea regulamentului de
organizare și funcționare,
obligatoriu pentru toate birourile
electorale și aparatul tehnic al
acestora

Biroul Electoral Central

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

14. În termen de 24 de ore de la
afișarea deciziei de admitere a
protocolului de constituire a unei
alianțe electorale: cel mai târziu
5 octombrie 2009
Art. 41 alin. (4)

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

Orice persoană fizică
sau juridică interesată

În scris, la Înalta Curte
de Casație și Justiție

15. În termen de 24 de ore de la
afișarea deciziei de respingere a
protocolului de constituire a unei
alianțe electorale: cel mai târziu
5 octombrie 2009
Art. 41 alin. (5)

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

Semnatarii protocolului

În scris

16. În termen de cel mult două zile
de la înregistrarea contestației:
cel mai târziu
6 octombrie 2009
Art. 716 alin. (2)

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

Înalta Curte de Casație
și Justiție

Prin hotărâre definitivă

17. În termen de 24 de ore de la
depunerea contestațiilor: cel mai
târziu
6 octombrie 2009
Art. 41 alin. (6)

Soluționarea contestațiilor
formulate împotriva deciziilor
Biroului Electoral Central de
admitere sau respingere a
protocolului de constituire a unei
alianțe electorale

Înalta Curte de Casație
și Justiție

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

18. În termen de cel mult 5 zile de la Numerotarea secțiilor de votare
Prefecții
delimitarea secțiilor de votare,
de pe raza teritorială a unui județ,
respectiv de la stabilirea secțiilor respectiv a municipiului București
de votare speciale: cel mai
târziu
6 octombrie 2009
Art. 72 alin. (3)

Prin ordin
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19. Cu cel puțin 24 de ore înainte de
tragerea la sorți: cel mai târziu
6 octombrie 2009
Art. 79 alin. (2)

Anunțarea datei la care se va
Președintele tribunalului Prin presă
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

20. Până la desemnarea
judecătorilor în birourile
electorale județene, birourile
electorale ale sectoarelor
municipiului București și biroul
electoral pentru secțiile de
votare din străinătate: cel mai
târziu
6 octombrie 2009
Art. 28 alin. (2)

Asigurarea sediilor birourilor
electorale județene, birourilor
electorale ale sectoarelor
municipiului București și biroului
electoral pentru secțiile de votare
din străinătate

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

21. În termen de 10 zile de la data
intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea
datei alegerilor: cel mai târziu
7 octombrie 2009
Art. 12 alin. (2)

Comunicarea către Biroul
Electoral Central a numărului
alegătorilor înscriși în listele
electorale permanente, a
numărului estimat de buletine de
vot necesare pentru secțiile de
votare din străinătate, precum și a
numărului estimat de buletine de
vot necesare pentru secțiile de
votare speciale

Centrul Național de
Administrare a Bazelor
de Date privind
Evidența Persoanelor,
Ministerul Afacerilor
Externe și instituțiile
prefectului

22. În termen de cel mult 10 zile de
la data intrării în vigoare a
hotărârii Guvernului privind
stabilirea datei alegerilor: cel
mai târziu
7 octombrie 2009
Art. 79 alin. (2)

Desemnarea judecătorilor în
Președintele tribunalului În ședință publică, prin
biroul electoral județean, biroul
tragere la sorți, direct
electoral al sectorului municipiului
pe funcții
București și biroul electoral pentru
secțiile de votare din străinătate

23. În termen de 10 zile de la data
intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea
datei alegerilor: cel mai târziu
7 octombrie 2009
Art. 191 alin. (4)

Stabilirea regulilor de desfășurare Consiliul Național al
prin intermediul serviciilor de
Audiovizualului
programe audiovizuale a
campaniei electorale pentru
alegerea Președintelui României

Prin decizie

24. În termen de 24 de ore de la
constituirea birourilor electorale
județene, birourilor electorale
ale sectoarelor municipiului
București și a biroului electoral
pentru secțiile de votare din
străinătate: cel mai târziu
8 octombrie 2009
Art. 79 alin. (1) și (2)

Desemnarea reprezentanților
Autorității Electorale Permanente
cu care se completează birourile
electorale județene, birourile
electoral ale sectoarelor
municipiului București și biroul
electoral pentru secțiile de votare
din străinătate

Autoritatea Electorală
Permanentă

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

25. În cel mult două zile de la
expirarea termenului de
constituire a birourilor electorale
județene, birourilor electorale
ale sectoarelor municipiului
București și a biroului electoral
pentru secțiile de votare din
străinătate: cel mai târziu
9 octombrie 2009
Art. 716 alin. (1)

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

Formațiunile politice
care participă la alegeri
și candidații

În scris

În scris
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26. În cel mult 5 zile de la expirarea
termenului pentru numerotarea
secțiilor de votare din țară: cel
mai târziu
10 octombrie 2009
Art. 72 alin. (4)

Comunicarea către Autoritatea
Electorală Permanentă a
delimitării, respectiv stabilirii, 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

27. În cel mult 48 de ore
Art. 72 alin. (4)

Comunicarea către Autoritatea
Prefecții
Electorală Permanentă a oricăror
modificări privind delimitarea și
numerotarea secțiilor de votare,
precum și locurile de desfășurare
a votării
Organizarea și numerotarea
Ministrul afacerilor
secțiilor de votare din străinătate externe
Aducerea la cunoștința publică a
numerotării fiecărei secții de
votare din străinătate, precum și a
locurilor de desfășurare a votării

În scris

29. În cel mult două zile de la
înregistrarea contestației: cel
mai târziu:
11 octombrie 2009
Art. 716 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor privind Biroul Electoral Central
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

Prin decizie definitivă

30. În cel mult 15 de zile de la data
intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea
datei alegerilor: cel mai târziu
12 octombrie 2009
Art. 27 alin. (2)

Stabilirea modelului cererii de
înregistrare a candidaturii, a
modelului cererii de renunțare la
candidatură și a modelului
declarației de acceptare a
candidaturii

Autoritatea Electorală
Permanentă

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

31. În cel mult 15 de zile de la data
intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea
datei alegerilor: cel mai târziu
12 octombrie 2009
Art. 27 alin. (3)

Stabilirea modelelor proceselorverbale de consemnare și
centralizare a rezultatelor votării

Guvernul, la
propunerea Institutului
Național de Statistică și
a Autorității Electorale
Permanente

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

32. În cel mult 15 de zile de la data
intrării în vigoare a hotărârii
Guvernului privind stabilirea
datei alegerilor: cel mai târziu
12 octombrie 2009
Art. 5 alin. (5)

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

33. Cu cel puțin 4 zile înaintea datei
la care expiră termenul de
depunere a candidaturilor: cel
mai târziu
19 octombrie 2009
Art. 41 alin. (7)

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

Partidele politice
În scris
componente ale alianței

34. În termen de 24 de ore de la
înregistrarea acordului: cel mai
târziu
20 octombrie 2009
Art. 41 alin. (3) și (8)

Admiterea sau respingerea
acordului de desființare a
protocolului de constituire a unei
alianțe electorale

Biroul Electoral Central

28. În cel mult 5 zile de la expirarea
termenului pentru numerotarea
secțiilor de votare din țară: cel
mai târziu
10 octombrie 2009
Art. 73 alin. (3)

Prefecții

4

În scris și în format
electronic

Prin ordin
Prin afișare pe pagina
proprie de internet și pe
cele ale reprezentanțelor
diplomatice

Prin decizie, care se
afișează
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35. În termen de 24 de ore de la
afișarea deciziei de admitere a
acordului de desființare a
protocolului de constituire a unei
alianțe electorale: cel mai târziu
21 octombrie 2009
Art. 41 alin. (4) și (8)

Formularea de contestații
împotriva deciziei Biroului
Electoral Central de admitere a
acordului de desființare a
protocolului de constituire a unei
alianțe electorale

Orice persoană fizică
sau juridică interesată

În scris, la Înalta Curte
de Casație și Justiție

36. În termen de 24 de ore de la
afișarea deciziei de respingere a
acordului de desființare a
protocolului de constituire a unei
alianțe electorale: cel mai târziu
21 octombrie 2009
Art. 41 alin. (5) și (8)

Formularea de contestații
împotriva deciziei Biroului
Electoral Central de respingere a
acordului de desființare a
protocolului de constituire a unei
alianțe electorale

Semnatarii protocolului

În scris, la Înalta Curte
de Casație și Justiție

37. În termen de 24 de ore de la
depunerea contestațiilor: cel mai
târziu
22 octombrie 2009
Art. 41 alin. (6) și (8)

Soluționarea contestațiilor
formulate împotriva deciziilor
Biroului Electoral Central de
admitere sau respingere a
acordului de desființare a
protocolului de constituire a unei
alianțe electorale

Înalta Curte de Casație
și Justiție

Hotărâre definitivă și
irevocabilă

38. Până la data începerii
campaniei electorale, cel mai
târziu
22 octombrie 2009
Art. 191 alin. (1)

Solicitarea de acordare a timpilor
de antenă

Candidații

Solicitare scrisă
adresată conducerii
serviciilor publice de
radio și televiziune

39. Cu 30 de zile înainte de data
alegerilor
23 octombrie 2009
Art. 15 alin. (1)

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

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

În scris, la Biroul
Electoral Central

În scris și în format
electronic

40. Cel mai târziu cu 30 de zile
înainte de data alegerilor:
23 octombrie 2009, ora 2400
Art. 9 alin. (1) și (7)

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

41. Odată cu depunerea
candidaturii: cel mai târziu
23 octombrie 2009, ora 2400
Art. 111 alin. (1)
Art. 9 alin. (1) și (7)

Comunicarea către Biroul
Electoral Central a semnelor
electorale

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

42. După încheierea perioadei de
depunere a candidaturilor
24 octombrie 2009
Art. 16 alin. (2)

Stabilirea orarului pentru
campania electorală și
repartizarea timpilor de antenă
pentru accesul candidaților la
serviciile publice de radio și
televiziune

Birourile permanente
reunite ale celor două
Camere ale
Parlamentului,
împreună cu
reprezentanții serviciilor
publice de radio și
televiziune și cu
participarea candidaților

43. În termen de 24 de ore de la
înregistrarea candidaturii: cel
mai târziu
24 octombrie 2009
Art. 9 alin. (5)

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

În scris
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44. În termen de cel mult 48 de ore Înregistrarea sau respingerea
de la depunerea candidaturii: cel înregistrării candidaturilor sau a
mai târziu
semnelor electorale, după caz
25 octombrie 2009
Art. 11 alin. (2)
Art. 111 alin. (6)

Biroul Electoral Central

Prin decizie

45. În cel mult 24 de ore de la
expirarea termenului prevăzut la
art. 11 alin. (2), respectiv la
art. 111 alin. (6): cel mai târziu
26 octombrie 2009
Art. 112 alin. (1)

Formularea de contestații privind
înregistrarea sau respingerea
înregistrării candidaturilor sau a
semnelor electorale, după caz

Candidații, partidele
politice, organizațiile
cetățenilor aparținând
minorităților naționale,
alianțele politice,
alianțele electorale și
alegătorii

În scris, la Curtea
Constituțională

46. În termen de 48 de ore de la
înregistrarea candidaturilor: cel
mai târziu
27 octombrie 2009
Art. 9 alin. (6)

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

Biroul Electoral Central

Prin publicare pe
pagina proprie de
internet

47. În termen de cel mult două zile
de la înregistrarea contestației:
cel mai târziu
27 octombrie 2009
Art. 112 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor privind
înregistrarea sau respingerea
înregistrării candidaturilor sau a
semnelor electorale, după caz

Curtea Constituțională

Prin hotărâri definitive,
ce se comunică de
îndată Biroului Electoral
Central și se publică în
Monitorul Oficial al
României, Partea I

48. Cu cel puțin 25 de zile înaintea
datei alegerilor: cel mai târziu
28 octombrie 2009
Art. 72 alin. (5)

Aducerea la cunoștința publică a
delimitării și numerotării fiecărei
secții de votare

Prefecții

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

49. Cu cel puțin 25 de zile înaintea
datei alegerilor: cel mai târziu
28 octombrie 2009
Art. 712 alin. (3)—(5)

Întocmirea listelor cu juriști și cu
Președintele tribunalului
alte persoane cu o reputație bună împreună cu prefectul
în localitate, din care vor fi
desemnați, prin tragere la sorți,
președintele biroului electoral al
secției de votare și locțiitorul
acestuia.

50. Până la data rămânerii definitive Renunțarea la candidatură
a candidaturilor: cel mai târziu
28 octombrie 2009
Art. 11 alin. (4)

Candidații

Declarație pe propria
răspundere, ce se
depune la Biroul
Electoral Central

51. După expirarea termenului de
depunere a candidaturilor, dar
până la rămânerea definitivă a
acestora: cel mai târziu
29 octombrie 2009
Art. 192 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru Primarii
afișajul electoral

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

52. În cel mult 24 de ore de la
expirarea termenului de
soluționare a contestațiilor,
prevăzut la art. 112 alin. (2): cel
mai târziu
29 octombrie 2009
Art. 112 alin. (3)

Rămânerea definitivă a
candidaturilor și a semnelor
electorale
Comunicarea către birourile
electorale județene, birourile
electorale ale sectoarelor
municipiului București și biroul
electoral pentru secțiile de votare
din străinătate a candidaturilor și
semnelor electorale definitive, în
ordinea în care au fost depuse.

Proces-verbal
Candidaturile și
semnele electorale
definitive sunt aduse la
cunoștința publică prin
afișare pe pagina de
internet a Biroului
Electoral Central, la
sediile birourilor
electorale constituite,
precum și prin
intermediul massmediei, în ordinea în
care au fost depuse.

Biroul Electoral Central
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53. În termen de cel mult două zile
de la întocmirea listelor
cuprinzând propunerile de
persoane pentru funcțiile de
președinte al biroului electoral al
secției de votare și locțiitor al
acestora: cel mai târziu
29 octombrie 2009
Art. 712 alin. (7)

Transmiterea către Autoritatea
Electorală Permanentă, spre
avizare, a listelor cuprinzând
propunerile de persoane pentru
funcțiile de președinte al biroului
electoral al secției de votare și
locțiitor al acestora

Prefecții

În scris

54. În 48 de ore de la rămânerea
definitivă a candidaturilor: cel
mai târziu
31 octombrie 2009
Art. 78 alin. (1) lit. c)

Stabilirea ordinii de înscriere a
candidaților și a semnelor
electorale ale acestora în
buletinul de vot
Comunicarea ordinii de înscriere
a candidaților și a semnelor
electorale ale acestora în
buletinul de vot Regiei Autonome
„Monitorul Oficial” și Curții
Constituționale
Aducerea la cunoștința publică a
ordinii de înscriere a candidaților
și a semnelor electorale ale
acestora în buletinul de vot

Biroul Electoral Central

Prin tragere la sorți
În scris
Prin intermediul
serviciilor publice de
radio și televiziune,
precum și prin afișare
pe internet

55. În termen de cel mult 48 de ore
de la rămânerea definitivă a
candidaturilor: cel mai târziu
31 octombrie 2009
Art. 77 alin. (6)

Comunicarea către Biroul
Electoral Central a numelui și
prenumelui reprezentanților
formațiunilor politice care nu sunt
reprezentate în Parlament și care
au propus candidați.

Formațiunile politice
care nu sunt
reprezentate în
Parlament și care au
propus candidați.

În scris

56. În termen de cel mult 48 de ore
de la rămânerea definitivă a
candidaturilor: cel mai târziu
31 octombrie 2009
Art. 79 alin. (3)

Comunicarea către biroul
Formațiunile politice
electoral județean, biroul electoral care au propus
al sectorului municipiului
candidați.
București, respectiv către biroul
electoral pentru secțiile de votare
din străinătate a numelui și
prenumelui reprezentanților
formațiunilor politice care au
propus candidați.

În scris

57. În termen de 24 de ore de la
expirarea termenului în care se
fac comunicările: cel mai târziu
1 noiembrie 2009
Art. 77 alin. (6)

Completarea Biroului Electoral
Președintele Biroului
Central cu reprezentanții
Electoral Central
formațiunilor politice care nu sunt
reprezentate în Parlament și care
au propus candidați.

Prin tragere la sorți

58. În termen de 24 de ore de la
expirarea termenului în care se
fac comunicările: cel mai târziu
1 noiembrie 2009
Art. 79 alin. (3)

Completarea biroului electoral
județean, a biroului electoral al
sectorului municipiului București,
respectiv a biroului electoral
pentru secțiile de votare din
străinătate cu reprezentanții
formațiunilor politice reprezentate
în Parlament care au propus
candidați.

Președintele biroului
Prin tragere la sorți
electoral județean, al
biroului electoral al
sectorului municipiului
București, respectiv al
biroului electoral pentru
secțiile de votare din
străinătate

59. În termen de 24 de ore de la
completarea birourilor electorale
județene, birourilor electorale
ale sectoarelor municipiului
București și a biroului electoral
pentru secțiile de votare din
străinătate cu reprezentanții
formațiunilor politice
reprezentate în Parlament care
au propus candidați: cel mai
târziu
2 noiembrie 2009
Art. 79 alin. (3)

Completarea biroului electoral
județean, a biroului electoral al
sectorului municipiului București,
respectiv a biroului electoral
pentru secțiile de votare din
străinătate cu reprezentanții
formațiunilor politice care nu sunt
reprezentate în Parlament și care
au propus candidați.

Președintele biroului
Prin tragere la sorți
electoral județean, al
biroului electoral al
sectorului municipiului
București, respectiv al
biroului electoral pentru
secțiile de votare din
străinătate
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60. În cel mult două zile de la
expirarea termenului de
completare a Biroului Electoral
Central: cel mai târziu
3 noiembrie 2009
Art. 716 alin. (1)

Formularea de contestații cu
Formațiunile politice
privire la modul de completare a
care participă la alegeri
Biroului Electoral Central cu
și candidații.
reprezentanții formațiunilor
politice care nu sunt reprezentate
în Parlament și care au propus
candidați.

În scris, la Înalta Curte
de Casație și Justiție

61. În cel mult două zile de la
expirarea termenului de
completare a birourilor
electorale județene, birourilor
electorale ale sectoarelor
municipiului București și a
biroului electoral pentru secțiile
de votare din străinătate cu
reprezentanții formațiunilor
politice reprezentate în
Parlament care au propus
candidați: cel mai târziu
3 noiembrie 2009
Art. 716 alin. (1)

Formularea de contestații cu
Formațiunile politice
privire la modul de completare a
care participă la alegeri
biroului electoral județean, a
și candidații.
biroului electoral al sectorului
municipiului București, respectiv a
biroului electoral pentru secțiile
de votare din străinătate cu
reprezentanții formațiunilor
politice reprezentate în Parlament
care au propus candidați.

În scris, la Biroul
Electoral Central

62. În cel mult două zile de la
expirarea termenului de
completare a birourilor
electorale județene, birourilor
electorale ale sectoarelor
municipiului București și a
biroului electoral pentru secțiile
de votare din străinătate cu
reprezentanții formațiunilor
politice care nu sunt
reprezentate în Parlament și
care au propus candidați: cel
mai târziu
4 noiembrie 2009
Art. 716 alin. (1)

Formularea de contestații cu
Formațiunile politice
privire la modul de completare a
care participă la alegeri
biroului electoral județean, a
și candidații.
biroului electoral al sectorului
municipiului București, respectiv a
biroului electoral pentru secțiile
de votare din străinătate cu
reprezentanții formațiunilor
politice care nu sunt reprezentate
în Parlament și care au propus
candidați.

În scris, la Biroul
Electoral Central

63. În termen de cel mult două zile
de la înregistrarea contestației:
cel mai târziu
4 noiembrie 2009
Art. 716 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor
Înalta Curte de Casație
formulate împotriva modului de
și Justiție
completare a Biroului Electoral
Central cu reprezentanții
formațiunilor politice care nu sunt
reprezentate în Parlament și care
au propus candidați.

Prin hotărâre definitivă

64. În termen de cel mult două zile
de la înregistrarea contestației:
cel mai târziu
4 noiembrie 2009
Art. 716 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor
Biroul Electoral Central
formulate împotriva modului de
completare a biroului electoral
județean, a biroului electoral al
sectorului municipiului București,
respectiv a biroului electoral
pentru secțiile de votare din
străinătate cu reprezentanții
formațiunilor politice reprezentate
în Parlament care au propus
candidați.

Prin decizie definitivă

65. În termen de cel mult două zile
de la înregistrarea contestației:
cel mai târziu
5 noiembrie 2009
Art. 716 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor
Biroul Electoral Central
formulate împotriva modului de
completare a biroului electoral
județean, a biroului electoral al
sectorului municipiului București,
respectiv a biroului electoral
pentru secțiile de votare din
străinătate cu reprezentanții
formațiunilor politice care nu sunt
reprezentate în Parlament și care
au propus candidați.

Prin decizie definitivă
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66. Cu cel puțin 15 zile înaintea
datei alegerilor: cel mai târziu
7 noiembrie 2009
Art. 12 alin. (3)

Prezentarea machetei buletinului
de vot membrilor Biroului
Electoral Central

Proces-verbal

67. Cu cel puțin 5 zile înaintea
desemnării președinților
birourilor electorale ale secțiilor
de votare și a locțiitorilor
acestora: cel mai târziu
7 noiembrie 2009
Art. 712 alin. (7)

Comunicarea către prefecți și
Autoritatea Electorală
președinții tribunalelor a avizului
Permanentă
privind listele cuprinzând
propunerile de persoane
prevăzute la art. 712 alin. (3) și (5)

68. Cu 48 de ore înainte de
desemnarea președinților
birourilor electorale ale secțiilor
de votare și a locțiitorilor
acestora
10 noiembrie 2009
Art. 712 alin. (2)

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

69. Până cel mai târziu la data de
11 noiembrie 2009
Art. 28 alin. (2)

Asigurarea sediilor birourilor
electorale ale secțiilor de votare

70. Cu cel puțin 10 zile înaintea
datei alegerilor: cel mai târziu
12 noiembrie 2009
Art. 13 alin. (1)

Confecționarea ștampilelor
Prefectul, respectiv
birourilor electorale județene, ale Ministerul Afacerilor
birourilor electorale ale
Externe
sectoarelor municipiului
București, a ștampilelor de control
ale birourilor electorale ale
secțiilor de votare, a ștampilei
biroului electoral pentru secțiile
de votare din străinătate și a
ștampilelor birourilor electorale
ale secțiilor de votare din
străinătate

71. Cu cel mult 10 zile înainte de
data alegerilor
12 noiembrie 2009
Art. 712 alin. (2)

Desemnarea președinților
Președintele tribunalului Prin tragere la sorți, pe
birourilor electorale ale secțiilor
funcții
de votare și a locțiitorilor acestora

72. Cu cel puțin 10 zile înaintea
datei alegerilor
12 noiembrie 2009
Art. 65 alin. (1) lit. u) din Legea
nr. 35/2008 pentru alegerea
Camerei Deputaților și a
Senatului și pentru modificarea
și completarea Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, a
Legii administrației publice
locale nr. 215/2001 și a Legii
nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, cu modificările și
completările ulterioare

Certificarea spre neschimbare a
programelor de calculator ce vor
fi utilizate de Biroul Electoral
Central pentru centralizarea
rezultatelor votării și punerea lor
la dispoziția formațiunilor politice
înscrise în competiția electorală,
la cererea acestora.

73. În cel mult 48 de ore de la
tragerea la sorți: cel mai târziu
13 noiembrie 2009
Art. 712 alin. (9)

Transmiterea către biroul
Președintele tribunalului În scris
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, precum și a
rezervelor acestora

În scris

Primarii, împreună cu
prefecții

Autoritatea Electorală
Permanentă
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74. În cel mult două zile de la
expirarea termenului pentru
transmiterea listei persoanelor
desemnate ca președinți ai
birourilor electorale ale secțiilor
de votare și locțiitori ai acestora,
precum și a rezervelor acestora:
cel mai târziu
15 noiembrie 2009
Art. 713 alin. (1)

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

75. Cu cel puțin 5 zile înainte de
data alegerilor: cel mai târziu
17 noiembrie 2009
Art. 6 alin. (1)

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

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

76. În 48 de ore de la expirarea
termenului pentru comunicarea
reprezentanților: cel mai târziu
17 noiembrie 2009
Art. 713 alin. (2)

Completarea birourilor electorale
ale secțiilor de votare cu
reprezentanții formațiunilor
politice care au propus candidați.

Președintele biroului
electoral județean,
respectiv președintele
biroului electoral al
sectorului municipiului
București, în prezența
reprezentanților
formațiunilor politice
care au propus
candidați.

Proces-verbal

77. În cel mult două zile de la
expirarea termenului de
constituire a birourilor electorale
ale secțiilor de votare: cel mai
târziu
19 noiembrie 2009
Art. 716 alin. (1)

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

Formațiunile politice
care participă la alegeri
și candidații.

În scris

78. Cel mai târziu cu două zile
înaintea datei alegerilor
20 noiembrie 2009
Art. 14 alin. (1)

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
tabelelor prevăzute la art. 7 și a
celorlalte materiale necesare
desfășurării procesului electoral

Prefectul, împreună cu
președintele biroului
electoral județean sau
al sectorului
municipiului București,
prin intermediul
primarilor

Pe bază de
proces-verbal

79. Cu două zile înainte de ziua
alegerilor
20 noiembrie 2009
Art. 6 alin. (3) și art. 14 alin. (1)

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

Primarii

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

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

Prin decizie definitivă

80. În preziua zilei alegerilor
21 noiembrie 2009, ora 7,00
Art. 15 alin. (1)
81. În termen de cel mult două zile
de la înregistrarea contestației:
cel mai târziu
21 noiembrie 2009
Art. 716 alin. (2)

În scris, sub formă de
tabel

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI
ELECTORALE

Soluționarea contestațiilor
formulate împotriva modului de
formare și a componenței
birourilor electorale ale secțiilor
de votare
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82. În preziua zilei alegerilor
21 noiembrie 2009
Art. 14 alin. (3)

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

Proces-verbal

83. În ajunul zilei votării
21 noiembrie 2009, ora 18,00
Art. 194 alin. (3)

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 procesverbal.

84. În ajunul zilei votării
21 noiembrie 2009,
orele 18,00—20,00
Art. 194 alin. (3) și art. 196
alin. (1)

Primirea cererilor de votare prin
intermediul urnei speciale

Președintele biroului
electoral al secției de
votare

85. În ziua votării
22 noiembrie 2009, ora 6,00
Art. 194 alin. (5)

Verificarea urnelor, a listelor
electorale, a buletinelor de vot și
a ștampilelor; consemnarea, în
procesul-verbal prevăzut la
art. 21 alin. (1), a numărului
buletinelor de vot primite, a
numărului de buletine de vot
lipsă, respectiv a numărului
ștampilelor cu mențiunea
„VOTAT” primite; pe măsura
deschiderii pachetelor sigilate,
aplicarea ștampilei de control pe
ultima pagină a fiecărui buletin de
vot din acestea; închiderea și
sigilarea urnelor prin aplicarea
ștampilei de control

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

86. În ziua alegerilor
22 noiembrie 2009, ora 7,00
Art. 195 alin. (1)

ÎNCEPEREA VOTĂRII

87.

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

În ziua alegerilor
22 noiembrie 2009, ora 21,00
Art. 195 alin. (1) și art. 197

88. În termen de cel mult 24 de ore
de la încheierea votării
23 noiembrie 2009
Art. 21 alin. (5)

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 contestațiile privitoare la
operațiunile electorale ale biroului
electoral al secției de votare,
buletinele de vot nule și cele
contestate, însoțit de ștampila de

Se încheie procesverbal cu operațiunile
efectuate și constatările
făcute.

Alegătorii care la ora
21,00 se află în sala
unde se votează pot să
își exercite dreptul de
vot.
Președintele biroului
electoral al secției de
votare, însoțit, la
cerere, de alți membri
ai biroului electoral
respectiv

Dosare sigilate și
ștampilate, care se
înaintează cu pază
înarmată
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control, precum și a dosarului
cuprinzând copia de pe lista
electorală permanentă, tabelele
utilizate în cadrul secției și
declarațiile pe propria răspundere
ale alegătorilor care au votat la
secțiile de votare speciale
89. În cel mult 24 de ore de la
primirea proceselor-verbale
întocmite de birourile electorale
ale secțiilor de votare din
străinătate
Art. 21 alin. (6)

Transmiterea către biroul
electoral pentru secțiile de votare
din străinătate a proceselorverbale 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

90. În termen de 24 de ore de la
primirea dosarelor: cel mai
târziu
24 noiembrie 2009
Art. 21 alin. (9)

Trimiterea câte unui exemplar al
fiecărui proces-verbal întocmit de
birourile electorale ale secțiilor de
votare la tribunalul în a cărei 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

91. În termen de cel mult 3 zile de la Formularea de cereri pentru
închiderea votării: cel mai târziu anularea alegerilor pe motiv de
25 noiembrie 2009, ora 21,00
fraudă electorală
Art. 24 alin. (2)

Partidele și candidații
care au participat la
alegeri

Cerere temeinic
motivată și însoțită de
dovezile pe care se
întemeiază, adresată
Curții Constituționale

92. În termen de 48 de ore de la
primirea ultimului proces-verbal
de la birourile electorale ale
secțiilor de votare:
25 noiembrie 2009
Art. 23 alin. (3)

Biroul electoral
județean, biroul
electoral al sectorului
municipiului București
sau, după caz, biroul
electoral pentru secțiile
de votare din
străinătate

Dosar sigilat și
ștampilat, care se
înaintează cu pază
înarmată

Înaintarea către Biroul Electoral
Central a procesului-verbal,
împreună cu procesele-verbale
primite de la birourile electorale
ale secțiilor de votare, precum și
cu toate contestațiile și
întâmpinările primite, de
competența Biroului Electoral
Central, formând un dosar sigilat,
ștampilat și semnat de membrii
biroului electoral județean, ai
biroului electoral al sectorului
municipiului București sau ai
biroului electoral pentru secțiile
de votare din străinătate, precum
și dosarele cuprinzând copiile de
pe listele electorale permanente
și tabelele utilizate în cadrul
secțiilor de votare, precum și
declarațiile pe propria răspundere
ale alegătorilor care au votat la
secțiile de votare speciale, după
caz, însoțite de ștampila biroului
electoral respectiv
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93. În termen de 24 de ore de la
înregistrarea ultimului dosar:
26 noiembrie 2009
Art. 23 alin. (3)

Înaintarea către Curtea
Constituțională a procesuluiverbal, împreună cu
procesele-verbale de constatare
și centralizare a rezultatelor
votării întocmite de birourile
electorale județene, birourile
electorale ale sectoarelor
municipiului București, biroul
electoral pentru secțiile de votare
din străinătate și birourile
electorale ale secțiilor de votare

Biroul Electoral Central

94. După primirea dosarului de la
Biroul Electoral Central și
soluționarea cererilor de anulare
a alegerilor pentru fraudă
electorală
Art. 25 alin. (1)

Validarea alegerilor și publicarea
rezultatului acestora în
mass-media și în „Monitorul
Oficial” al României, Partea I

Curtea Constituțională

4

Dosar sigilat și
ștampilat, care se
înaintează cu pază
înarmată

ÎN SITUAȚIA ORGANIZĂRII UNUI AL DOILEA TUR DE SCRUTIN

95. Până cel mai târziu la data de
27 noiembrie 2009
Art. 26 alin. (2)

Aducerea la cunoștința publică a Curtea Constituțională
prenumelui și numelui celor
2 candidați care vor participa la al
doilea tur de scrutin, precum și a
zilei votării

96.

Începerea campaniei electorale
pentru al doilea tur de scrutin

27 noiembrie 2009
Art. 26 alin. (3)

97. Până cel mai târziu la data de
Stabilirea orarului pentru
28 noiembrie 2009
campania electorală și
Art. 26 alin. (4) și art. 16 alin. (2) repartizarea timpilor de antenă
pentru accesul candidaților la
serviciile publice de radio și
televiziune

Birourile permanente
reunite ale celor două
Camere ale
Parlamentului,
împreună cu
reprezentanții serviciilor
publice de radio și
televiziune și cu
participarea candidaților

98. Până cel mai târziu la data de
29 noiembrie 2009
Art. 78 alin. (1) lit. c)

Comunicarea ordinii de înscriere
a candidaților și a semnelor
electorale ale acestora în
buletinul de vot Regiei Autonome
„Monitorul Oficial” și Curții
Constituționale
Aducerea la cunoștința publică a
ordinii de înscriere a candidaților
și a semnelor electorale ale
acestora în buletinul de vot

Biroul Electoral Central

99. Până cel mai târziu la data de
30 noiembrie 2009
Art. 12 alin. (3)

Prezentarea machetei buletinului
de vot

Regia Autonomă
„Monitorul Oficial”

100. Cu cel puțin 5 zile înainte de cel
de-al doilea tur de scrutin: cel
mai târziu
1 decembrie 2009
Art. 6 alin. (1)

Tipărirea și punerea la dispoziția
primarilor, într-un exemplar, a
copiilor de pe listele electorale
permanente, actualizate, care
cuprind alegătorii din fiecare
secție de votare

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

În ordinea numărului de
voturi valabil exprimate
la turul I de scrutin
În scris
Prin intermediul
serviciilor publice de
radio și televiziune,
precum și prin afișare
pe internet
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101. Cel mai târziu cu două zile
înaintea celui de-al doilea tur de
scrutin
4 decembrie 2009
Art. 14 alin. (1)

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
tabelelor prevăzute la art. 7 și a
celorlalte materiale necesare
desfășurării procesului electoral

Prefectul, împreună cu
președintele biroului
electoral județean sau
al sectorului
municipiului București,
prin intermediul
primarilor

Pe bază de procesverbal

102. Cu două zile înaintea celui de-al
doilea tur de scrutin
4 decembrie 2009
Art. 6 alin. (3) și art. 14 alin. (1)

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

Primarii

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

103. În preziua celui de-al doilea tur
de scrutin
5 decembrie 2009, ora 7,00
Art. 15 alin. (1)

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI
ELECTORALE

104. În preziua celui de-al doilea tur
de scrutin
5 decembrie 2009

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

Proces-verbal

105. În ajunul zilei votării
5 decembrie 2009, ora 18,00
Art. 194 alin. (3)

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 procesverbal

106. În ajunul zilei votării
5 decembrie 2009,
orele 18,00—20,00
Art. 194 alin. (3) și 196 alin. (1)

Primirea cererilor de votare prin
intermediul urnei speciale

Președintele biroului
electoral al secției de
votare

107. În ziua votării
6 decembrie 2009, ora 6,00
Art. 194 alin. (5)

Verificarea urnelor, a listelor
electorale, a buletinelor de vot și
a ștampilelor; consemnarea, în
procesul-verbal prevăzut la
art. 21 alin. (1), a numărului
buletinelor de vot primite, a
numărului de buletine de vot
lipsă, respectiv a numărului
ștampilelor cu mențiunea
„VOTAT” primite; pe măsura
deschiderii pachetelor sigilate,
aplicarea ștampilei de control pe
ultima pagină a fiecărui buletin de
vot din acestea; închiderea și
sigilarea urnelor prin aplicarea
ștampilei de control

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

Se încheie procesverbal cu operațiunile
efectuate și constatările
făcute.
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108. În ziua votării
6 decembrie 2009, ora 7,00
Art. 195 alin. (1)

ÎNCEPEREA VOTĂRII

109. În ziua votării
6 decembrie 2009, ora 21,00
Art. 195 alin. (1) și art. 197

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

110. În termen de cel mult 24 de ore
de la încheierea votării
7 decembrie 2009
Art. 21 alin. (5)

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 contestațiile privitoare la
operațiunile electorale ale biroului
electoral al secției de votare,
buletinele de vot nule și cele
contestate, însoțit de ștampila de
control, precum și a dosarului
cuprinzând copia de pe lista
electorală permanentă, tabelele
utilizate în cadrul secției și
declarațiile pe propria răspundere
ale alegătorilor care au votat la
secțiile de votare speciale

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

Dosare sigilate și
ștampilate, care se
înaintează cu pază
înarmată

111. În cel mult 24 de ore de la
primirea proceselor-verbale
întocmite de birourile electorale
ale secțiilor de votare din
străinătate
Art. 21 alin. (6)

Transmiterea către biroul
electoral pentru secțiile de votare
din străinătate a proceselorverbale 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

112. În termen de 24 de ore de la
primirea dosarelor: cel mai
târziu
8 decembrie 2009
Art. 21 alin. (9)

Trimiterea câte unui exemplar al
fiecărui proces-verbal întocmit de
birourile electorale ale secțiilor de
votare la tribunalul în a cărei 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

Partidele și candidații
care au participat la
alegeri

Cerere temeinic
motivată și însoțită de
dovezile pe care se
întemeiază, adresată
Curții Constituționale

113. În termen de cel mult 3 zile de la Formularea de cereri pentru
închiderea votării: cel mai târziu anularea alegerilor pe motiv de
8 decembrie 2009, ora 21,00 fraudă electorală
Art. 24 alin. (2)

Alegătorii care la ora
21,00 se află în sala
unde se votează pot să
își exercite dreptul de
vot.
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114. În termen de 48 de ore de la
primirea ultimului proces-verbal
de la birourile electorale ale
secțiilor de votare:
9 decembrie 2009
Art. 23 alin. (3)

Înaintarea către Biroul Electoral
Central a procesului-verbal,
împreună cu procesele-verbale
primite de la birourile electorale
ale secțiilor de votare, precum și
cu toate contestațiile și
întâmpinările primite de
competența Biroului Electoral
Central, formând un dosar sigilat,
ștampilat și semnat de membrii
biroului electoral județean, ai
biroului electoral al sectorului
municipiului București sau ai
biroului electoral pentru secțiile
de votare din străinătate, precum
și dosarele cuprinzând copiile de
pe listele electorale permanente
și tabelele utilizate în cadrul
secțiilor de votare, precum și
declarațiile pe propria răspundere
ale alegătorilor care au votat la
secțiile de votare speciale, după
caz, însoțite de ștampila biroului
electoral respectiv

Biroul electoral
județean, biroul
electoral al sectorului
municipiului București
sau, după caz, biroul
electoral pentru secțiile
de votare din
străinătate

Dosar sigilat și
ștampilat, care se
înaintează cu pază
înarmată

115. În termen de 24 de ore de la
înregistrarea ultimului dosar:
10 decembrie 2009
Art. 23 alin. (3)

Înaintarea către Curtea
Biroul Electoral Central
Constituțională a procesului-verbal,
împreună cu procesele-verbale
de constatare și centralizare a
rezultatelor votării întocmite de
birourile electorale județene,
birourile electorale ale sectoarelor
municipiului București, biroul
electoral pentru secțiile de votare
din străinătate și birourile
electorale ale secțiilor de votare

Dosar sigilat și
ștampilat, care se
înaintează cu pază
înarmată

116. Înainte de publicarea rezultatului
alegerilor în Monitorul Oficial al
României, Partea I
Art. 28 alin. (7)

Punerea la dispoziția Autorității
Secretariatul General al
Electorale Permanente a unui
Guvernului
spațiu pentru depozitarea copiilor
de pe listele electorale
permanente și a tabelelor utilizate
la secțiile de votare, precum și a
celorlalte materiale rezultate din
procesul electoral care se
păstrează în arhiva acesteia

117. După primirea dosarului de la
Biroul Electoral Central și
soluționarea cererilor de anulare
a alegerilor pentru fraudă
electorală
Art. 25 alin. (1)

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

Curtea Constituțională
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea
și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 27 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui
României, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul necesar pentru pregătirea,
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele
României din anul 2009, în cuantumul prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea
pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor
pentru Președintele României din anul 2009 se suplimentează
bugetul Ministerului Administrației și Internelor, al Autorității
Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicații
Speciale al Ministerului Afacerilor Externe, precum și al
Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național
de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu sumele
prevăzute în anexă.
(3) Ministerul Administrației și Internelor repartizează
instituțiilor prefectului sumele necesare pentru activitățile
acestora legate de pregătirea, organizarea și desfășurarea
alegerilor pentru Președintele României din anul 2009.
Art. 2. — (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor
pentru dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central se
suportă din bugetul Ministerului Administrației și Internelor.
(2) Sumele necesare pentru asigurarea serviciilor și
echipamentelor de comunicații suplimentare față de cele deja
existente la Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea
asigurării serviciilor de comunicații necesare Biroului Electoral
Central și birourilor electorale județene, precum și ale birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului București se suportă din
bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale.
(3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind
instruirea și informarea membrilor birourilor electorale și a
celorlalți participanți la procesul electoral, precum și pentru alte
activități specifice perioadei electorale, îndeplinite de Autoritatea
Electorală Permanentă și filialele sale, se asigură din bugetul
Autorității Electorale Permanente.
(4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate
de activitățile specifice Ministerului Administrației și Internelor
pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru
Președintele României din anul 2009 se asigură din bugetul
Ministerului Administrației și Internelor.
(5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru
organizarea și dotarea secțiilor de votare din străinătate, precum
și pentru alte materiale necesare procesului electoral la aceste
secții de votare se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor
Externe.
(6) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru
dotarea și funcționarea biroului electoral pentru secțiile de votare
din străinătate se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor
Externe.
Art. 3. — (1) Ministerul Administrației și Internelor, prin
Administrația Națională a Rezervelor de Stat, asigură hârtia
necesară pentru tipărirea buletinelor de vot la alegerile pentru
Președintele României din anul 2009.

(2) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte,
rămasă neutilizată, se restituie unității Administrației Naționale a
Rezervelor de Stat, de unde a fost ridicată, în termen de cel mult
10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor, pe bază de
proces-verbal de predare-primire.
(3) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea
prevăzută la alin. (2), facturată la prețul de înregistrare în
contabilitate, se face de către Ministerul Administrației și
Internelor în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor
alegerilor.
(4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind
tipărirea buletinelor de vot și a tabelelor electorale de către
Regia Autonomă „Monitorul Oficial” se suportă din bugetul
Ministerul Administrației și Internelor, în limita bugetului
repartizat pentru această operațiune, conform anexei.
Art. 4. — Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor
privind editarea și tipărirea proceselor-verbale pentru
constatarea rezultatelor alegerilor și pentru dotarea cu
echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii
necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de
prelucrare, precum și cele pentru instruirea personalului implicat
în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor
alegerilor, în stațiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului
Electoral Central, al birourilor electorale județene, ale
sectoarelor municipiului București, al biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate, se suportă din bugetul
Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național
de Statistică.
Art. 5. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă
achiziționează prin negociere fără publicarea prealabilă a unui
anunț de participare pachetul de aplicații și servicii informatice
utilizate pentru centralizarea și stabilirea rezultatului alegerilor.
(2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru
achiziționarea pachetului de aplicații și servicii informatice
utilizate pentru centralizarea și stabilirea rezultatului alegerilor
se suportă din bugetul Autorității Electorale Permanente,
suplimentat potrivit art. 1.
(3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate
de activitatea de verificare a copiilor de pe listele electorale
permanente și a tabelelor utilizate la secțiile de votare, precum
și de arhivarea electronică a acestora și a documentelor primite
de la Biroul Electoral Central de către Autoritatea Electorală
Permanentă se suportă din bugetul acesteia, suplimentat potrivit
art. 1.
(4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind
editarea și tipărirea de broșuri cuprinzând variante actualizate
ale reglementărilor legale privind alegerile prezidențiale,
traducerea acestora în engleză, franceză și maghiară, precum
și editarea și tipărirea altor materiale de informare realizate de
Autoritatea Electorală Permanentă se suportă din bugetul
Autorității Electorale Permanente, suplimentat potrivit art. 1.
(5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate
de activitatea de eliberare a adeverințelor prin care se atestă
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îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 198 alin. (7) și (8) din
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu
modificările și completările ulterioare, precum și de acreditare a
observatorilor externi și a reprezentanților externi ai massmediei se suportă din bugetul Autorității Electorale Permanente,
suplimentat potrivit art. 1.
Art. 6. — Sumele necesare pentru închirierea de la operatorii
publici a circuitelor telefonice și conexiunilor locale de
comunicații de date, în vederea asigurării serviciilor de telefonie
specială și de comunicații de date necesare Biroului Electoral
Central, birourilor electorale județene și ale sectoarelor
municipiului București, se asigură din bugetul Serviciului de
Telecomunicații Speciale, buget ce va cuprinde și:
a) sumele pentru asigurarea serviciilor de telefonie și
comunicații între birourile electorale ale secțiilor de votare și
birourile electorale județene sau de sector al municipiului
București, pe raza cărora își desfășoară activitatea, în zonele în
care autoritățile locale nu pot asigura mijloace de comunicații
din surse proprii;
b) sumele necesare organizării unui sistem informatic care să
furnizeze în ziua alegerilor date privind prezența populației la
vot, pe baza datelor transmise de către birourile electorale ale
secțiilor de votare cuprinse într-un eșantion reprezentativ la nivel
județean și național.
Art. 7. — (1) Instituțiile prefectului asigură confecționarea
ștampilelor birourilor electorale județene, ale sectoarelor
municipiului București și a ștampilelor de control ale secțiilor de
votare organizate în țară.
(2) Confecționarea ștampilei biroului electoral pentru secțiile
de votare din străinătate, precum și a ștampilelor de control ale
secțiilor de votare din străinătate se asigură de Ministerul
Afacerilor Externe.
(3) Instituțiile prefectului asigură achiziționarea tușului,
tușierelor și a celorlalte materiale necesare votării.
Art. 8. — (1) În cadrul bugetului aprobat, efectuarea
cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru
Președintele României din anul 2009 se va realiza de către
ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Comisiei pentru
transparență.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se compune din câte un
reprezentant al partidelor politice parlamentare, din 2 reprezentanți
ai organizațiilor neguvernamentale și 2 reprezentanți ai Clubului
Român de Presă.
(3) Componența nominală a comisiei prevăzute la alin. (1)
se stabilește de către președintele Comisiei tehnice centrale, pe
baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare,
organizațiile neguvernamentale și Clubul Român de Presă.
(4) Comisia prevăzută la alin. (1) își desemnează
președintele dintre membrii nominalizați potrivit alin. (3).
Art. 9. — Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea
desfășurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile
materiale recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare
bună. Acolo unde bunurile materiale necesare dotării materiale
corespunzătoare a secțiilor de votare nu se pot recupera, se vor
achiziționa unele noi de către instituțiile prefectului, în baza
centralizării necesarului și în limita fondurilor alocate.
Art. 10. — (1) Pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele
României din anul 2009, instituțiile la care sunt angajați membrii
birourilor electorale, statisticienii, informaticienii și personalul
tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite,
potrivit legii.
(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu
data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o
indemnizație de 66 lei pe zi de activitate, care se suportă din
bugetul Ministerului Administrației și Internelor.

(3) Statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar
care participă la executarea operațiunilor generate de activitatea
de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizație de 50 lei
pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului
Administrației și Internelor.
(4) Membrii birourilor electorale județene, ai birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului București, precum și cei
ai biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate
beneficiază de o indemnizație de 66 lei pe zi de activitate.
Statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar care
participă la efectuarea operațiunilor generate de activitatea
acestor birouri electorale primesc o indemnizație de 50 lei pe zi
de activitate.
(5) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și
locțiitorii acestora beneficiază de o indemnizație de 66 lei pe zi
de activitate, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de
scrutin și 4 zile pentru cel de-al doilea tur de scrutin. Ceilalți
membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare beneficiază
de o indemnizație de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult
de 3 zile pentru primul tur de scrutin și două zile pentru cel de-al
doilea tur de scrutin.
(6) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor,
informaticienilor și personalului tehnic auxiliar al acestuia, care
participă la realizarea operațiunilor legate de desfășurarea
alegerilor pentru Președintele României din anul 2009, precum
și personalului Ministerului Administrației și Internelor, care este
în misiune de pază la acest birou, li se asigură în fiecare zi de
activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea,
gustări. Aceste cheltuieli se suportă din bugetul Ministerului
Administrației și Internelor.
(7) Membrilor birourilor electorale județene, ai birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului București și ai biroului
electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și
statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar al
acestora, care participă la realizarea operațiunilor legate de
desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul
2009, precum și personalului Ministerului Administrației și
Internelor care este în misiune de pază la aceste birouri li se
asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi
răcoritoare, cafea, gustări.
(8) Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și
personalului Ministerului Administrației și Internelor care este în
misiune de pază la aceste birouri li se asigură în ziua votării 8 lei
de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea, gustări.
(9) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (4) și (5) se face pe
baza listelor de prezență avizate de președinții birourilor
electorale.
(10) Veniturile din indemnizațiile prevăzute la alin. (2)—(5)
se impozitează conform prevederilor legale în vigoare.
(11) Prin zi de activitate se înțelege munca desfășurată pe
parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore
prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi.
(12) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4) și (5), membrii
birourilor electorale care domiciliază în alte localități beneficiază
de indemnizația de delegare, precum și de decontarea
cheltuielilor de transport și cazare, potrivit reglementărilor în
vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din
instituțiile publice.
(13) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (4), (5) și (12) și
a cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (7) și (8) se asigură
din bugetele instituțiilor prefectului, iar pentru biroul electoral
pentru secțiile de votare din străinătate și pentru secțiile de
votare din străinătate plata indemnizațiilor și a cheltuielilor de
protocol se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 11. — (1) Cheltuielile pentru materialele necesare tipăririi
listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea, a
afișelor prin care se aduc la cunoștința publică locațiile secțiilor
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de votare, precum și a celorlalte tipizate se asigură de instituțiile
prefectului, respectiv de Ministerul Afacerilor Externe pentru
afișele și tipizatele utilizate la secțiile de votare din străinătate.
(2) Cheltuielile pentru selectarea și prelucrarea datelor
privind cetățenii cu drept de vot, precum și cheltuielile pentru
dotarea cu echipamente și tehnica de calcul necesare
desfășurării acestor activități se asigură de Ministerul
Administrației și Internelor.
Art. 12. — (1) Cheltuielile necesare în vederea transportului
și distribuirii materialelor, inclusiv a celor de informare, a
documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru
desfășurarea procesului electoral se fac de instituțiile prefectului,
iar cele pentru transportul și distribuirea materialelor, inclusiv a
celor de informare, a documentelor și tipizatelor repartizate
secțiilor de votare din străinătate se fac din bugetul Ministerului
Afacerilor Externe.
(2) Pentru organizarea și desfășurarea procesului electoral,
consumul de carburanți și cheltuielile cu telefoanele efectuate
de autoritățile administrației publice implicate în organizarea
alegerilor se suplimentează cu 50% față de normativele în
vigoare, în perioada octombrie—decembrie 2009.
Art. 13. — (1) Sumele necesare pentru acoperirea
cheltuielilor privind confecționarea ștampilelor cu mențiunea
„VOTAT” de către Regia Autonomă „Monetăria Statului” se
suportă din bugetul Ministerului Administrației și Internelor, în
limita bugetului repartizat pentru această operațiune, conform
anexei.
(2) Confecționarea timbrelor autocolante ce se aplică pe
cărțile de identitate ale cetățenilor este asigurată de Ministerul
Administrației și Internelor.
(3) Ministerul Administrației și Internelor va repartiza
ștampilele cu mențiunea „VOTAT”, buletinele de vot, tabelele
electorale și timbrele autocolante către prefecți și președinții
birourilor electorale județene, respectiv președintele biroului
electoral pentru secțiile de votare din străinătate, care împreună
cu primarii, respectiv Ministerul Afacerilor Externe le vor distribui
birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Art. 14. — (1) Sumele puse la dispoziția Ministerului
Administrației și Internelor, Autorității Electorale Permanente, cu
excepția celor prevăzute la alin. (3), Serviciului de
Telecomunicații Speciale, Secretariatului General al Guvernului
pentru Institutul Național de Statistică și Ministerului Afacerilor
Externe și rămase neutilizate se vor restitui în vederea
reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziția
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Guvernului, până la sfârșitul anului, iar cele nerestituite până la
sfârșitul anului vor fi anulate de drept prin închiderea exercițiului
bugetar anual. Sumele puse la dispoziția Autorității Electorale
Permanente, prevăzute la alin (3), se reportează în anul 2010.
(2) Ordonatorii de credite răspund de utilizarea
corespunzătoare a sumelor puse la dispoziție pentru procesul
electoral.
(3) În termen de 60 de zile de la expirarea termenului de
verificare a copiilor de pe listele electorale permanente și a
tabelelor utilizate la secțiile de votare la alegerile pentru
Președintele României, sumele puse la dispoziția Autorității
Electorale Permanente în acest scop, rămase neutilizate, se vor
restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Art. 15. — (1) Sumele alocate Ministerului Administrației și
Internelor, pentru instituțiile prefectului, din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, pentru desfășurarea
procesului electoral, se vor vira cu această destinație în bugetul
fiecărei instituții a prefectului, iar decontarea cheltuielilor
respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale.
(2) În termen de cel mult 10 de zile de la expirarea termenului
prevăzut la art. 14 alin. (1), autoritățile administrației publice
centrale și instituțiile prefectului cărora le-au fost alocate fonduri
potrivit anexei comunică Autorității Electorale Permanente
situația sumelor alocate și cheltuielilor efectuate, separat pe
cheltuieli de personal, materiale și de capital.
Art. 16. — Ministerul Finanțelor Publice va introduce
modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei
hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2009, în volumul
și structura bugetului Ministerului Administrației și Internelor, al
Autorității Electorale Permanente, al Serviciului de
Telecomunicații Speciale, al Secretariatului General al
Guvernului pentru Institutul Național de Statistică și al
Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 17. — Achizițiile publice din fondurile alocate potrivit
prezentei hotărâri sunt exceptate de la prevederile art. 661 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Octavian Opriș
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Mazuru,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 23 septembrie 2009.
Nr. 1.046.

31.800

355
1.122
49
533
12
12

51.01
51.01
61.01
61.01
61.01
61.01
61.01
61.01
61.01
51.01
51.01

4. Monetăria Statului — confecționat ștampile tip „VOTAT”

TOTAL CAP. 51.01

1. Inspectoratul General al Poliției Române

2. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

3. Centrul Național de Administrare a Bazei de Date privind Evidența Persoanelor

4. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

5. Direcția economico-administrativă

6. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

TOTAL CAP. 61.01

2. Secretariatul General al Guvernului

10.732

53.147

TOTAL GENERAL:

100

3.150
88.053

500

51.01

5. Ministerul Afacerilor Externe

427

2.023

9.500

0

61.01

320

3.138

3.138

4. Serviciul de Telecomunicații Speciale

8

0

775

725

12.716

19

19

151.932

3.750

2.450

9.828

3.150

3.150

13.249

1.171

355

5.715

5.214

119.505

700

1.521

1.000

116.284

132.754

TOTAL

mii lei

5.645

4.850

705

51.01

50

70

364

87.000

1.521

705

705

Active
nefinanciare

3. Autoritatea Electorală Permanentă

Institutul Național de Statistică

700

51.01

600

3. Monitorul Oficial — tipărit buletine de vot și tabele electorale

400

28.979

44.516

Bunuri și
servicii

51.01

86.600

87.533

Personal

2. Biroul Electoral Central

Capitol

51.01

INSTITUȚIA

Cheltuieli

1. aparat propriu și instituțiile prefectului

1. Ministerul Administrației și Internelor

BUGETUL

de cheltuieli aferente alegerilor prezidențiale din anul 2009

ANEXĂ
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelului, dimensiunilor și a condițiilor de tipărire ale buletinului de vot
ce va fi folosit la alegerile pentru Președintele României din anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă modelul, dimensiunile și condițiile de
tipărire ale buletinului de vot ce va fi folosit la primul tur de scrutin
la alegerile pentru Președintele României din anul 2009, prevăzut
în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Se aprobă modelul, dimensiunile și condițiile de
tipărire ale buletinului de vot ce va fi folosit la al doilea tur de scrutin
la alegerile pentru Președintele României din anul 2009, prevăzut
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Octavian Opriș
București, 23 septembrie 2009.
Nr. 1.047.
ANEXA Nr. 1

M O D E L U L1),

dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinului de vot pentru turul I de scrutin la alegerile
pentru Președintele României

N O T E:

a) Se scrie denumirea integrală a partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice
sau alianței electorale ori, după caz, mențiunea „Candidat independent”.
b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau organizației
cetățenilor aparținând minorităților naționale sau, după caz, mențiunea „Candidat independent” 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 candidatului.
— Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.
— Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, câte 8 pe fiecare pagină, distanța dintre acestea fiind mai mare decât
diametrul ștampilei cu mențiunea „VOTAT”.
— Pagina a doua a buletinului de vot (versoul primei coperți) va rămâne goală, având înscrisă în subsol doar numerotarea
paginii.
— Pe pagina a treia a buletinului de vot se imprimă primele 8 patrulatere cuprinzând candidaturile.
— Pagina a patra a buletinului de vot (versoul paginii 3, pe care sunt înscrise patrulaterele cuprinzând candidaturile) va
rămâne goală, având înscrisă în subsol doar numerotarea paginii.
— Pe pagina a cincea a buletinului de vot se imprimă următoarele 8 (sau câte este cazul) patrulatere cuprinzând
candidaturile.
1) Modelul este reprodus în facsimil.
*) Se înscriu ziua, luna și anul scrutinului.
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— Pagina a șasea a buletinului de vot (versoul paginii 5 pe care sunt înscrise patrulaterele cuprinzând candidaturile) va
rămâne goală, având înscrisă în subsol doar numerotarea paginii.
— În cazul în care există mai mult de 16 candidaturi definitive, acestea se vor înscrie în continuarea buletinului de vot, pe
paginile cu număr impar, paginile cu număr par (verso-ul acestora) rămânând goale și având înscris doar numărul paginii în subsol.
— 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
a alianței electorale se tipărește cu litere corp 14 verzale drepte.
— Numele și prenumele, precum și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu litere corp 14 verzale
drepte.
— Paginile buletinului de vot, mai puțin prima copertă și coperta finală, se numerotează.
— Se numerotează și patrulaterele și se înscriu în ordinea rezultată din tragerea la sorți potrivit prevederilor art. 78
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare.
— 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.
ANEXA Nr. 2

M O D E L U L1),

dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinului de vot pentru turul II de scrutin la alegerile
pentru Președintele României

N O T E:

a) Se scrie denumirea integrală a partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice
sau a alianței electorale ori, după caz, mențiunea „Candidat independent”.
b) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației
cetățenilor aparținând minorităților naționale ori, după caz, mențiunea „Candidat independent” 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 candidatului.
Pentru fiecare candidat independent se imprimă doar semnul electoral, numele și prenumele.
— Hârtia pentru tipărirea buletinelor de vot se asigură din rezervele de stat.
— Patrulaterele se vor imprima paralel între ele, unul sub celălalt, 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 patrulaterele cuprinzând candidaturile.
— A treia pagina a buletinului de vot (versoul coperții finale) va rămâne goală, având înscrisă în subsol doar numerotarea paginii.
— Pagina buletinului de vot are formatul A5.
— 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 16 verzale drepte.
— Numele și prenumele, precum și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterului se tipăresc cu litere corp 16 verzale
drepte.
— Paginile buletinului de vot, mai puțin prima copertă și coperta finală, se numerotează.
— Se numerotează și patrulaterele și se înscriu în ordinea numărului de voturi valabil exprimate la primul tur de scrutin.
Primul patrulater va fi înscris cu numele și prenumele candidatului care a obținut cele mai multe voturi valabil exprimate la turul I
de scrutin.
1) Modelul este reprodus în facsimil.
*) Se înscriu ziua, luna și anul scrutinului.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelelor ștampilelor birourilor electorale, a modelului ștampilei de control
a secțiilor de votare și a modelului ștampilei cu mențiunea „VOTAT” care vor fi folosite la alegerile
pentru Președintele României din anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 27 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. — Se aprobă modelul ștampilei Biroului Electoral
Central, a biroului electoral județean, a biroului electoral al
sectorului municipiului București, a biroului electoral pentru
secțiile de votare din străinătate, a ștampilei de control a secției
de votare din țară, precum și modelul ștampilei de control a
secției de votare din străinătate care se folosesc la alegerile

pentru Președintele României 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 Președintele
României 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
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Octavian Opriș
București, 23 septembrie 2009.
Nr. 1.048.
ANEXA Nr. 1

M O D E L U L1)

ștampilei Biroului Electoral Central

N O T E:

Ștampila se confecționează de Ministerul Administrației și Internelor, care
stabilește și dimensiunea acesteia.
Tușul pentru ștampilă va fi de culoare albastră.
1)

Modelul ștampilei este reprodus în facsimil.
ANEXA Nr. 2

M O D E L U L1)

ștampilei biroului electoral județean

N O T E:

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.
1)

Modelul ștampilei este reprodus în facsimil.
*) Se înscrie denumirea județului.
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ANEXA Nr. 3

M O D E L U L1)

ștampilei biroului electoral al sectorului municipiului București

N O T E:

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.
1)

Modelul ștampilei este reprodus în facsimil.
*) Se înscrie numărul sectorului.
ANEXA Nr. 4

M O D E L U L1)

ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate

N O T E:

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.
1)

Modelul ștampilei este reprodus în facsimil.
ANEXA Nr. 5

M O D E L U L1)

ștampilei de control a secției de votare din țară

N O T E:

Ștampilele 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.
1)

Modelul ștampilei este reprodus în facsimil.
*) Se înscrie denumirea județului.
**) Se înscrie numărul secției de votare, conform numerotării făcute prin ordin al prefectului.
***) Se înscrie numărul sectorului.
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ANEXA Nr. 6

M O D E L U L1)

ștampilei de control a secției de votare din străinătate

N O T E:

Ștampilele 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.
1)

Modelul ștampilei este reprodus în facsimil.
*) Se înscrie numărul secției de votare, conform numerotării făcute prin ordin al ministrului
afacerilor externe.

ANEXA Nr. 7

M O D E L U L1)

ștampilei cu mențiunea „VOTAT”

N O T E:

Ștampila se confecționează de Regia Autonomă „Monetăria Statului” și se
distribuie în județe prin grija Ministerului Administrației și Internelor, iar în străinătate,
prin grija Ministerului Afacerilor Externe.
Diametrul ștampilei este de 18 mm.
1)

Modelul ștampilei este reprodus în facsimil.
*) Se va înscrie numărul secției de votare.
**) Se va înscrie AB pentru Alba; AR pentru Arad; AG pentru Argeș; BC pentru Bacău; BH pentru
Bihor; BN pentru Bistrița-Năsăud; BT pentru Botoșani; BV pentru Brașov; BR pentru Brăila; BZ pentru
Buzău; CS pentru Caraș-Severin; CL pentru Călărași; CJ pentru Cluj; CT pentru Constanța; CV pentru
Covasna; DB pentru Dâmbovița; DJ pentru Dolj; GL pentru Galați; GR pentru Giurgiu; GJ pentru Gorj;
HR pentru Harghita; HD pentru Hunedoara; IL pentru Ialomița; IS pentru Iași; IF pentru Ilfov; MM pentru
Maramureș; MH pentru Mehedinți; MS pentru Mureș; NT pentru Neamț; OT pentru Olt; PH pentru
Prahova; SM pentru Satu Mare; SJ pentru Sălaj; SB pentru Sibiu; SV pentru Suceava; TR pentru
Teleorman; TM pentru Timiș; TL pentru Tulcea; VS pentru Vaslui; VL pentru Vâlcea; VN pentru Vrancea;
S1 pentru sectorul 1; S2 pentru sectorul 2; S3 pentru sectorul 3; S4 pentru sectorul 4; S5 pentru sectorul
5; S6 pentru sectorul 6 și ST pentru secțiile de votare din străinătate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modelului copiei
de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor
electorale și a modelului declarației pe propria răspundere,
care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României
din anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 195 alin. (4)
și (5) și al art. 27 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui
României, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă,
modelul tabelului electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care își exercită
dreptul de vot la alte secții de votare decât cele la care sunt arondați conform
domiciliului sau sunt omiși din lista electorală permanentă, modelul tabelului
electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care își exercită dreptul de vot prin
intermediul urnei speciale, precum și modelul declarației pe propria răspundere
pe care o completează cetățeanul care își exercită dreptul de vot la altă secție de
votare decât cea la care este arondat conform domiciliului, prevăzute în anexele nr. 1—5.
Art. 2. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Octavian Opriș
București, 23 septembrie 2009.
Nr. 1.049.
ANEXA Nr. 1

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipii,
orașe și comune
Pag. .........
ROMÂNIA
JUDEȚUL ...........................
Municipiul, orașul ...............
Secția de votare nr. .....................
Comuna ............................
Satul .................................
Strada 
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 Președintelui României din anul 2009
Nr.
crt.

Semnătura alegătorului

Numele și prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul
(nr. imobil, bloc,
apartament)

Tipul, seria
și numărul actului
de identitate

...
...
...
...
...
...
...
...
Primar,
Secretar,
......................................
......................................
Șeful biroului județean de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor,
................................................................
Șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor,
................................................................
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ANEXA Nr. 2

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul București
ROMÂNIA

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

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

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

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 Președintelui României din anul 2009
Nr.
crt.

Semnătura alegătorului
resortisant

Numele și prenumele
alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul
(nr. imobil, bloc,
apartament)

Tipul, seria și numărul
actului de identitate

...
...
...
...
...
...
...
...
Primar,
Secretar,
......................................
......................................
Șeful serviciului de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor București,
......................................
Șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor al sectorului ..., municipiul București,
......................................
ANEXA Nr. 3

Modelul tabelului electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care își exercită dreptul de vot la alte secții de
votare decât cele la care sunt arondați conform domiciliului sau care sunt omiși din lista electorală permanentă
ROMÂNIA
Pag. ...............
JUDEȚUL*.................................
Secția de votare nr. ***.....................
Municipiul, orașul, comuna**........
TA B E L

cu alegătorii care își exercită dreptul de vot la altă secție de votare decât cea de domiciliu sau care sunt omiși
din lista electorală permanentă la alegerile pentru Președintele României din anul 2009
Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Numele și prenumele
alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul alegătorului
(str., nr. imobil, bloc,
apartament)

Tipul, seria
și numărul actului
de identitate

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

Aceste tabele se pot completa cu următoarele categorii de alegători:
— alegătorii care se prezintă la vot și fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secției de votare
respective, însă au fost omiși din copia listei electorale permanente, existentă la biroul electoral al secției de votare;
— membrii biroului electoral al secției de votare, persoanele însărcinate cu menținerea ordinii care nu sunt înscrise în copia
listei electorale permanente din acea secție;
— alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraș sau municipiu decât cel de domiciliu, precum și alegătorii care
votează la secțiile de votare din străinătate.
* În cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București”.
În cazul secțiilor de votare organizate în străinătate se va scrie: „Străinătate”.
** În cazul municipiului București se va scrie „sectorul nr. ....”, iar în cazul secțiilor de votare organizate în străinătate se va completa denumirea țării unde
este organizată secția.
*** În cazul secțiilor de votare organizate în străinătate, după număr se va scrie „organizată în localitatea ...........”.
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ANEXA Nr. 4

Modelul tabelului electoral ce va fi completat cu datele alegătorilor care își exercită dreptul de vot
prin intermediul urnei speciale
ROMÂNIA
Pag. ...............
JUDEȚUL*.................................
Secția de votare nr. .....................
Municipiul, orașul, comuna**........
TA B E L

cu alegătorii care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile
pentru Președintele României din anul 2009
Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Numele și prenumele
alegătorului

Domiciliul alegătorului
(str., nr. imobil, bloc,
apartament)

Codul numeric personal

Tipul, seria
și numărul actului
de identitate

...
...
...
...
...
...
...
...
Președintele biroului electoral al secției de votare,
........................................................................
Numele și prenumele
................................
Semnătura
................................

Numele și prenumele***
................................
Semnătura
................................
Numele și prenumele***
................................
Semnătura
.................................

* În cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București”.
** În cazul municipiului București se va scrie „sectorul nr. .”.
*** Membrii biroului electoral al secției de votare care însoțesc urna specială.
ANEXA Nr. 5

Modelul declarației pe propria răspundere pe care o completează alegătorul care își exercită dreptul de vot
la altă secție de votare decât cea la care este arondat conform domiciliului
DECLARAȚIE

Subsemnatul, ......................................................., posesor al ............................................, cu seria ......... nr. .....,
(numele și prenumele alegătorului)

(tipul actului de identitate)

având CNP ..........................................., domiciliat în1 ........................................, str. ....................................... nr. ....,
(localitatea)

județul/sectorul .........................,
cunoscând prevederile art. 265 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora
fapta persoanei care votează de două sau mai multe ori se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și
interzicerea exercitării unor drepturi,
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea art. 292 din Codul penal, că astăzi nu am mai votat și nu voi mai vota la altă secție
de votare pentru alegerea Președintelui României.
Data
..............................

1

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

În cazul cetățeanului român cu domiciliul în străinătate se va trece adresa completă și mențiunea „domiciliul în străinătate”.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea modelului timbrului autocolant și a condițiilor de tipărire,
de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile pentru Președintele României din anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 27 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) La alegerile pentru Președintele României din
anul 2009, cetățenii cu drept de vot, posesori de cărți de
identitate, eliberate potrivit Ordonanței 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, își exercită dreptul de vot pe baza
acestora. După exercitarea votului, pe versoul cărții de identitate
se aplică un timbru autocolant cu mențiunea „Votat”, pe care se
înscrie data scrutinului.
(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 poată fi detașat fără a
se produce deteriorarea acesteia.
Art. 2. — (1) Achiziționarea timbrelor autocolante se asigură
de către Ministerul Administrației și Internelor în termen de
35 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului
nr. 985/2009 privind stabilirea datei alegerilor pentru
Președintele României din anul 2009. Achiziția se face potrivit
prevederilor legale în vigoare.
(2) Timbrele autocolante se predau prefecților și președinților
birourilor electorale județene și ai birourilor electorale ale
sectoarelor municipiului București de către Ministerul
Administrației și Internelor, pe bază de proces-verbal, cu cel puțin
10 zile înainte de data alegerilor pentru Președintele României.
(3) Președinții birourilor electorale județene și ai birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului București, cu sprijinul
prefecților, predau, pe bază de proces-verbal, primarilor timbrele
autocolante, până cel mai târziu cu 5 zile înainte de data
alegerilor pentru Președintele României.
(4) Primarii predau timbrele autocolante, pe bază de procesverbal, președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare,
până cel mai târziu cu două zile înainte de data alegerilor pentru
Președintele României.
(5) Timbrele autocolante pentru secțiile de votare din
străinătate se predau de Ministerul Administrației și Internelor

președintelui biroului electoral pentru secțiile de votare din
străinătate, pe bază de proces-verbal, cu cel puțin 10 zile înainte
de data alegerilor pentru Președintele României.
(6) Președintele biroului electoral pentru secțiile de votare
din străinătate predă, pe bază de proces-verbal, timbrele
autocolante birourilor electorale ale secțiilor de votare din
străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, până
cel mai târziu cu două zile înainte de data alegerilor pentru
Președintele României.
(7) După încheierea votării, președinții birourilor electorale
ale secțiilor de votare din țară predau primarilor timbrele
autocolante neutilizate. Președinții birourilor electorale ale
secțiilor de votare din străinătate predau timbrele autocolante
neutilizate reprezentanțelor diplomatice.
(8) După publicarea rezultatului alegerilor pentru Președintele
României în Monitorul Oficial al României, Partea I, primarii
predau timbrele autocolante nefolosite, în vederea topirii de către
operatorii economici specializați.
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 cu un plus reprezentând un număr egal cu
numărul de buletine de vot tipărite pentru secțiile de votare
speciale și pentru secțiile de votare din străinătate.
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 alegerilor, 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 de la art. 4 în mod gratuit, în condițiile prevăzute de
art. 10 alin. (6) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 97/2005, 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
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Octavian Opriș
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Mazuru,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 23 septembrie 2009.
Nr. 1.050.
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ANEXĂ

M O D E L U L1)

timbrului autocolant

N O T Ă:

Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „Votat P2009” și mențiunea datei alegerilor va avea latura de 18 mm.
1)

Modelul este reprodus în facsimil.
* Se înscriu ziua, luna și anul alegerilor.
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