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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului calendaristic
pentru realizarea acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale,
la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților
care se vor desfășura în Circumscripția Electorală nr. 42 —
municipiul București, Colegiul uninominal nr. 19,
în data de 25 aprilie 2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 7 alin. (3), al
art. 48 alin. (16) și al art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației
publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu
modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor
din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților
care se vor desfășura în Circumscripția Electorală nr. 42 — municipiul București,
Colegiul uninominal nr. 19, în data de 25 aprilie 2010, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Octavian Opriș

București, 9 martie 2010.
Nr. 181.
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ANEXĂ

PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților
care se vor desfășura în Circumscripția Electorală nr. 42 — municipiul București, Colegiul uninominal nr. 19,
în data de 25 aprilie 2010
Nr.
crt.

Termenul de realizare a acțiunii
potrivit prevederilor
Legii nr. 35/2008, cu modificările
și completările ulterioare

Descrierea acțiunii

Autoritatea sau persoana
care realizează acțiunea

Modalitatea de realizare
a acțiunii

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puțin 45 de zile
înainte de ziua votării,
11 martie 2010
Art. 7 alin. (1)

Aducerea la cunoștinața publică a datei
alegerilor

Guvernul

Prin publicarea în
Monitorul Oficial al
României, Partea I,
a hotărârii Guvernului
privind data alegerilor

2.

În termen de 24 de ore
de la data stabilirii zilei
votării, cel mai târziu la
data de
12 martie 2010
Art. 38 alin. (2)

Formularea de solicitări către
conducerea serviciilor publice de radio
și televiziune în vederea acordării
timpilor de antenă

Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale
care participă la
alegeri

În scris

3.

În termen de 3 zile de la
stabilirea datei
alegerilor,
13 martie 2010
Art. 14 alin. (3)

Constituirea Biroului Electoral Central
din președintele și vicepreședinții
Autorității Electorale Permanente

4.

În termen de o zi de la
constituirea Biroului
Electoral Central, cel
mai târziu la data de
14 martie 2010
Art. 14 alin. (9)

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

Biroul Electoral
Central

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

5.

În termen de 4 zile de la
stabilirea datei
alegerilor, cel mai târziu
la data de
14 martie 2010
Art. 34 alin. (1)
Art. 69 alin. (1)
Art. 72 alin. (2)

Aprobarea măsurilor necesare pentru
buna organizare și desfășurare a
alegerilor parțiale pentru Camera
Deputaților care se vor desfășura în
Circumscripția electorală nr. 42 —
municipiul București, Colegiul
uninominal pentru alegerea Camerei
Deputaților nr. 1

Guvernul

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

6.

În termen de 24 de ore
de la înființarea Biroului
Electoral Central, cel
mai târziu la data de
14 martie 2010
Art. 91 alin. (2)

Depunerea la Biroul Electoral Central a
protocolului de constituire a alianței
electorale

Partidele politice sau
alianțele politice
asociate la nivel
național

În scris

7.

În termen de 24 de ore
de la depunerea
protocolului de
constituire a alianței
electorale, cel mai târziu
la data de
15 martie 2010
Art. 91 alin. (3)

Admiterea sau respingerea protocolului
de constituire a alianței electorale

Biroul Electoral
Central

Prin decizie
pronunțată în ședință
publică

8.

În termen de 24 de ore
de la pronunțarea
deciziei de admitere sau
de respingere a
protocolului, cel mai
târziu la data de
16 martie 2010
Art. 91 alin. (4) și (5)

Contestarea la Înalta Curte de Casație
și Justiție a deciziei Biroului Electoral
Central de admitere sau, după caz, de
respingere a protocolului de constituire
a alianței electorale

Orice persoană fizică
sau juridică interesată
sau, după caz,
semnatarii protocolului

În scris

Proces-verbal

4
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9.

În termen de 24 de ore
de la înregistrarea
contestației, cel mai
târziu la data de
17 martie 2010
Art. 91 alin. (6)

Pronunțarea asupra contestațiilor
împotriva deciziei Biroului Electoral
Central de admitere sau, după caz, de
respingere a protocolului de constituire
a alianței electorale

Înalta Curte de
Casație și Justiție

Prin hotărâre definitivă
și irevocabilă

10.

Cu cel puțin 24 de ore
înainte de tragerea la
sorți, cel mai târziu la
data de
20 martie 2010
Art. 16 alin. (2)

Aducerea la cunoștința publică a datei
ședinței în care se va efectua tragerea
la sorți a judecătorilor în Biroul Electoral
de Circumscripție al Municipiului
București

Președintele
Tribunalului

Prin publicare în presă

11.

În termen de 11 zile de
la începerea perioadei
electorale, cel mai târziu
la data de
21 martie 2010
Art. 16 alin. (2)

Desemnarea judecătorilor în Biroul
Electoral de Circumscripție al
Municipiului București

Președintele
Tribunalului

În ședință publică, prin
tragere la sorți, pe
funcții, dintre
judecătorii în exercițiu
ai Tribunalului

12.

În termen de 24 de ore
de la data desemnării
judecătorilor în Biroul
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București,
cel mai târziu la data de
22 martie 2010
Art. 16 alin. (2)

Alegerea președintelui Biroului Electoral
de Circumscripție al Municipiului
București și a locțiitorului acestuia

Judecătorii din cadrul
Biroului Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

Prin vot secret

13.

În termen de 24 de ore
de la data desemnării
judecătorilor în Biroul
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București,
cel mai târziu la data de
22 martie 2010
Art. 16 alin. (4)

Desemnarea reprezentantului Autorității
Electorale Permanente în Biroul
Electoral de Circumscripție al
Municipiului București

Autoritatea Electorală
Permanentă

Prin hotărâre

14.

În termen de 24 de ore
de la expirarea
termenului de
constituire a Biroului
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București,
cel mai târziu la data de
23 martie 2010
Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestații asupra
modului de formare și componenței
Biroului Electoral de Circumscripție al
Municipiului București

Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale

În scris

15.

În termen de 24 de ore
de la constituirea
Biroului Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București,
cel mai târziu la data de
23 martie 2010
Art. 17 alin. (1) lit. k)

Aducerea la cunoștința publică a
numărului de alegători înscriși în listele
electorale permanente ale Colegiului
uninominal pentru alegerea Camerei
Deputaților nr. 1

Biroul Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

Prin orice mijloc de
comunicare

16.

În termen de cel mult
24 de ore de la
înregistrare, cel mai
târziu la data de
24 martie 2010
Art. 21 alin. (2)

Soluționarea contestațiilor asupra
modului de formare și componenței
Biroului Electoral de Circumscripție al
Municipiului București

Biroul Electoral
Central

Prin decizie definitivă
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17.

În termen de 15 zile de
la stabilirea datei
alegerilor, cel mai târziu
la data de
25 martie 2010
Art. 18 alin. (2)

Modificarea delimitării secțiilor de
votare, cuprinsă în Registrul secțiilor de
votare, dacă situația impune

Primarii, împreună cu
prefectul municipiului
București și șeful
structurii teritoriale a
Centrului Național de
Administrare a
Bazelor de Date
privind Evidența
Persoanelor

Prin dispoziție

18.

În termen de 15 zile de
la stabilirea datei
alegerilor, cel mai târziu
la data de
25 martie 2010
Art. 18 alin. (3)

Modificarea numerotării secțiilor de
votare, cuprinsă în Registrul secțiilor de
votare, dacă situația impune

Prefectul municipiului
București

Prin ordin

19.

În cel mult 15 zile de la
stabilirea datei
alegerilor, cel mai târziu
la data de
25 martie 2010
Art. 29 alin. (71)

Stabilirea normelor privind constituirea
și restituirea depozitelor candidaților

Autoritatea Electorală
Permanentă

Prin hotărâre

20.

Cu cel puțin 30 de zile
înainte de ziua
alegerilor, cel mai târziu
la data de
26 martie 2010
Art. 35 alin. (1) și (2)

Stabilirea semnelor electorale și
comunicarea acestora Biroului Electoral
Central

Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale și
organizațiile
cetățenilor aparținând
minorităților naționale
care participă la
alegeri

În scris

21.

În termen de 24 de ore
de la expirarea
termenului prevăzut de
art. 35 alin. (1), cel mai
târziu la data de
27 martie 2010
Art. 35 alin. (6)

Formularea de contestații privind
înregistrarea semnelor electorale

Orice persoană

În scris

22.

În cel mult o zi de la
înregistrarea
contestației, cel mai
târziu la data de
28 martie 2010
Art. 35 alin. (6)

Soluționarea contestației privind
înregistrarea semnelor electorale

Tribunalul București

Prin hotărâre definitivă

23.

În cel mult 24 de ore de
la pronunțare, cel mai
târziu la data de
29 martie 2010
Art. 35 alin. (6)

Comunicarea către părți și Biroului
Electoral Central a hotărârii prin care a
fost soluționată contestația privind
înregistrarea semnelor electorale

Tribunalul București

În scris

24.

A doua zi după
expirarea termenului
prevăzut la art. 35
alin. (1) sau, după caz,
a termenului prevăzut la
art. 35 alin. (6) teza
finală
27 martie 2010
sau, după caz,
30 martie 2010
Art. 35 alin. (8)

Aducerea la cunoștința publică a
semnelor electorale

Biroul Electoral
Central

Prin publicare pe
pagina proprie de
internet și în Monitorul
Oficial al României,
Partea I
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25.

Cel mai târziu cu 23 de
zile înaintea zilei
alegerilor, termen-limită
2 aprilie 2010
Art. 26 alin. (6)
Art. 73 alin. (2)

Întocmirea și comunicarea către
primarul sectorului 1 a listelor electorale
permanente
Punerea listelor electorale permanente
la dispoziția alegătorilor spre consultare

Structura teritorială a
Direcției pentru
Evidența Persoanelor
și Administrarea
Bazelor de Date
Primarul sectorului 1

26.

După consultarea listei
electorale permanente
Art. 26 alin. (7)

Formularea de întâmpinări împotriva
omisiunilor, a înscrierilor greșite sau a
oricăror alte erori din listele electorale
permanente

Alegătorii interesați

În scris

27.

În cel mult două zile de
la înregistrarea
întâmpinării
Art. 26 alin. (7)

Pronunțarea asupra întâmpinării
împotriva omisiunilor, a înscrierilor
greșite sau a oricăror alte erori din
listele electorale permanente

Primarul sectorului 1

Prin dispoziție

28.

În termen de 3 zile de la
comunicarea dispoziției
Art. 26 alin. (8)

Formularea de contestații împotriva
dispoziției primarului

Alegătorii interesați

În scris

29.

În cel mult două zile de
la înregistrarea
contestației
Art. 26 alin. (8)

Soluționarea contestației împotriva
dispoziției primarului

Judecătoria în a cărei
rază teritorială
domiciliază alegătorul

Prin hotărâre definitivă
și irevocabilă

30.

Cel mai târziu cu 20 de
zile înainte de data
alegerilor, termen-limită
5 aprilie 2010
Art. 29 alin. (3)

Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale
care participă la
alegeri

În scris, în 4
exemplare

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

3

4

31.

După expirarea
termenului de depunere
a candidaturilor, dar
până la începerea
campaniei electorale
Art. 39 alin. (1)

Stabilirea și asigurarea locurilor speciale
pentru afișajul electoral

Primarul sectorului 1

Prin dispoziție ce se
afișează la sediul
primăriei

32.

În termen de 24 de ore
de la înregistrarea
fiecărei candidaturi, cel
mai târziu la data de
6 aprilie 2010
Art. 31 alin. (3)

Afișarea propunerilor de candidatură

Biroul Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

Prin afișare la sediul
biroului, într-un loc
vizibil

33.

În termen de 24 de ore
de la depunerea
candidaturii, cel mai
târziu la data de
6 aprilie 2010
Art. 32 alin. (1) și (2)

Acceptarea sau respingerea candidaturii

Biroul Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

Prin decizie, ce se
afișează
Se întocmesc
procese-verbale
din care rezultă data
și ora afișării.

34.

În termen de cel mult
24 de ore de la restituire,
cel mai târziu la data de
6 aprilie 2010
Art. 31 alin. (2)

Înregistrarea unuia dintre exemplarele
propunerii de candidatură restituită de
Biroul Electoral de Circumscripție al
Municipiului București

Depunătorul

Prin depunere la
Tribunalul București

35.

În termen de 5 zile de la
primirea listelor
electorale permanente,
cel mai târziu la data de
6 aprilie 2010
Art. 73 alin. (3)

Punerea la dispoziția partidelor politice,
a alianțelor politice și a alianțelor
electorale, la cererea și pe cheltuiala
acestora, a copiilor listelor electorale
permanente

Primarul sectorului 1
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36.

În termen de cel mult
24 de ore de la afișarea
deciziei de acceptare a
candidaturii, cel mai
târziu la data de
7 aprilie 2010
Art. 32 alin. (1)

Formularea de contestații împotriva
deciziei Biroului Electoral de
Circumscripție al Municipiului București
de acceptare a unei candidaturi

Cetățenii cu drept de
vot, partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale și
organizațiile
cetățenilor aparținând
minorităților naționale

În scris

37.

În cel mult 24 de ore de
la afișarea deciziei de
respingere a
candidaturii, cel mai
târziu la data de
7 aprilie 2010
Art. 32 alin. (2)

Formularea de contestații împotriva
deciziei Biroului Electoral de
Circumscripție al Municipiului București
de respingere a unei candidaturi

Candidatul sau
competitorii electorali
care au propus
candidatura respectivă

În scris

38.

În termen de 24 de ore
de la înregistrarea
contestației, cel mai
târziu la data de
8 aprilie 2010
Art. 32 alin. (5)

Soluționarea contestațiilor formulate
împotriva deciziei Biroului Electoral de
Circumscripție al Municipiului București
de admitere/respingere a candidaturii

Tribunalul București

Prin hotărâre

39.

În termen de 24 de ore
de la pronunțarea
hotărârii Tribunalului, cel
mai târziu la data de
9 aprilie 2010
Art. 32 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii
date în contestație în cazul admiterii sau
respingerii candidaturii

Cetățenii cu drept de
vot, candidații,
partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale și
organizațiile
cetățenilor aparținând
minorităților naționale

În scris

40.

Până la data rămânerii
definitive a
candidaturilor, cel mai
târziu la data de
9 aprilie 2010
Art. 35 alin. (81)

Comunicarea către prefectul
municipiului București a semnelor
electorale, în vederea imprimării lor pe
buletinele de vot

Biroul Electoral
Central

În scris

41.

În termen de 24 de ore
de la înregistrarea
recursului, cel mai târziu
la data de
10 aprilie 2010
Art. 32 alin. (6)

Soluționarea recursului declarat
împotriva hotărârii pronunțate în
soluționarea contestației privind
admiterea sau respingerea candidaturii

Curtea de Apel
București

Prin hotărâre definitivă
și irevocabilă

42.

Cu 15 zile înainte de
ziua votării
10 aprilie 2010
Art. 7 alin. (2)

Biroul Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

Proces-verbal
Afișare la sediu a
candidaturilor
definitive

Președintele Biroului
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

Prin afișare la sediul
Biroului Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

43.

44.

După expirarea
termenului de depunere
a candidaturilor, la care
se adaugă termenele
prevăzute la art. 32
alin. (1), (2), (5) și (6),
cel mai târziu la data de
11 aprilie 2010
Art. 33
Cu 24 de ore înainte de
tragerea la sorți, cel mai
târziu la data de
11 aprilie 2010
Art. 34 alin. (2) și (3)

2

3

4

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

CONSTATAREA RĂMÂNERII DEFINITIVE
A CANDIDATURILOR

Aducerea la cunoștința publică a datei,
locului și orei tragerii la sorți în vederea
stabilirii ordinii în care se tipăresc
numele candidaților pe buletinul de vot
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45.

În termen de 24 de ore
de la data rămânerii
definitive a
candidaturilor, cel mai
târziu la data de
12 aprilie 2010
Art. 16 alin. (3)

Comunicarea către Biroul Electoral de
Circumscripție al Municipiului București
a numelui și prenumelui reprezentanților
în Biroul Electoral de Circumscripție al
Municipiului București

Partidele politice
parlamentare

În scris

46.

În termen de 24 de ore
de la data rămânerii
definitive a
candidaturilor, cel mai
târziu la data de
12 aprilie 2010
Art. 17 alin. (1) lit. c)

Comunicarea către Biroul Electoral
Central a partidelor politice, alianțelor
politice, alianțelor electorale care au
depus candidați la nivelul Colegiului
uninominal pentru alegerea Camerei
Deputaților nr. 1

Biroul Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

În scris

47.

După primirea
comunicării de la Biroul
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București,
cel mai târziu la data de
12 aprilie 2010
Art. 15 alin. (1) lit. e)

Centralizarea numărului de candidaturi
definitive din Colegiul uninominal pentru
alegerea Camerei Deputaților nr. 1
depuse de către partidele politice,
alianțele politice, alianțele electorale

Biroul Electoral
Central

48.

În termen de două zile
de la rămânerea
definitivă a
candidaturilor, cel mai
târziu la data de
12 aprilie 2010
Art. 34 alin. (3)

Efectuarea tragerii la sorți în vederea
stabilirii ordinii în care se tipăresc
numele candidaților pe buletinul de vot

Președintele Biroului
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București,
în prezența câte unui
reprezentant al
fiecărui competitor
electoral din
respectiva
circumscripție

49.

Imediat după tragerea la
sorți, cel mai târziu la
data de
12 aprilie 2010
Art. 34 alin. (3)

Formularea de contestații privind
rezultatul tragerii la sorți

Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale,
care participă la
alegeri

În scris

50.

De îndată după
formularea contestației,
cel mai târziu la data de
12 aprilie 2010
Art. 34 alin. (3)

Soluționarea contestațiilor privind
rezultatul tragerii la sorți

Biroul Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

Prin decizie definitivă

51.

În termen de 24 de ore
de la întocmirea situației
centralizate, cel mai
târziu la data de
13 aprilie 2010
Art. 15 alin. (1) lit. e)

Comunicarea situației centralizate
comisiei speciale a Camerei Deputaților
și a Senatului pentru atribuirea timpilor
de antenă, precum și Societății Române
de Televiziune și Societății Române de
Radiodifuziune

Biroul Electoral
Central

În scris

52.

În termen de 24 de ore
de la expirarea
termenului prevăzut la
art. 16 alin. (3), cel mai
târziu la data de
13 aprilie 2010
Art. 16 alin. (5)

Completarea Biroului Electoral de
Circumscripție al Municipiului București
cu reprezentanții partidelor politice
parlamentare, alianțelor politice și
alianțelor electorale dintre acestea care
participă la alegeri

Președintele Biroului
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

Proces-verbal

53.

În cel mult 24 de ore de
la completarea Biroului
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București,
cel mai târziu la data de
14 aprilie 2010
Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestații privind
completarea Biroului Electoral de
Circumscripție al Municipiului București
cu reprezentanții partidelor politice
parlamentare, alianțelor politice și
alianțelor electorale dintre acestea care
participă la alegeri

Partidele politice
parlamentare,
alianțele politice și
alianțele electorale
dintre acestea care
participă la alegeri

În scris
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54.

În termen de cel mult
24 de ore de la
înregistrarea
contestației, cel mai
târziu la data de
15 aprilie 2010
Art. 21 alin. (2)

Soluționarea contestației privind
completarea Biroului Electoral de
Circumscripție al Municipiului București
cu reprezentanții partidelor politice
parlamentare, alianțelor politice și
alianțelor electorale dintre acestea care
participă la alegeri

Biroul Electoral
Central

Prin decizie definitivă

55.

Cu 24 de ore înainte de
tragerea la sorți
16 aprilie 2010
Art. 19 alin. (2)

Anunțarea datei, orei și locului
desfășurării ședinței pentru tragerea la
sorți a președinților birourilor electorale
ale secțiilor de votare și a locțiitorilor
acestora

Președintele
Tribunalului București

Prin publicare în presă

56.

Cu 8 zile înainte de ziua
votării, cel mai târziu la
data de
17 aprilie 2010
Art. 19 alin. (2)

Desemnarea președintelui biroului
electoral al secției de votare și a
locțiitorului acestuia

Președintele
Tribunalului București

Prin tragere la sorți,
pe funcții

57.

Cu cel puțin 8 zile
înaintea alegerilor, cel
mai târziu la data de
17 aprilie 2010
Art. 36 alin. (31)

Prezentarea machetei buletinului de vot
membrilor Biroului Electoral de
Circumscripție al Municipiului București

Instituția Prefectului
Municipiului București

58.

Cel mai târziu la data de
17 aprilie 2010
Art. 36 alin. (32)

Afișarea copiei machetei buletinului de
vot

59.

În termen de 24 de ore
de la afișarea copiei
machetei buletinului de
vot, cel mai târziu la
data de
18 aprilie 2010
Art. 36 alin. (32)

Formularea de contestații asupra
machetei buletinului de vot

Președintele Biroului
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București
Persoanele interesate

Prin afișare la sediul
Biroului Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București
În scris

60.

În cel mult 24 de ore de
la desemnarea
președinților birourilor
electorale ale secțiilor
de votare și a locțiitorilor
acestora, cel mai târziu
la data de
18 aprilie 2010
Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestații privind
desemnarea președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare și a
locțiitorilor acestora

Partidele politice
parlamentare,
alianțele politice și
alianțele electorale
dintre acestea care
participă la alegeri

În scris

61.

În cel mult 24 de ore de
la tragerea la sorți, cel
mai târziu la data de
18 aprilie 2010
Art. 19 alin. (7)

Comunicarea către Biroul Electoral de
Circumscripție al Municipiului București
a listei persoanelor desemnate ca
președinți ai birourilor electorale ale
secțiilor de votare și locțiitori ai acestora

Președintele
Tribunalului București

În scris

62.

În termen de cel mult
24 de ore de la
înregistrarea
contestației, cel mai
târziu la data de
19 aprilie 2010
Art. 21 alin. (2)

Soluționarea contestației privind
desemnarea președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare și a
locțiitorilor acestora

Biroul Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

Prin decizie definitivă

63.

În cel mult o zi de la
expirarea termenului
prevăzut la art. 19
alin. (7), cel mai târziu
la data de
19 aprilie 2010
Art. 19 alin. (8)

Comunicarea către Biroul Electoral de
Circumscripție al Municipiului București
a listei reprezentanților partidelor politice
parlamentare, alianțele politice și
alianțele electorale dintre acestea care
participă la alegeri

Partidele politice
parlamentare,
alianțele politice și
alianțele electorale
dintre acestea care
participă la alegeri

În scris sub forma unui
tabel
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64.

În 24 de ore de la
expirarea termenului
prevăzut la art. 19
alin. (8)
20 aprilie 2010
Art. 19 alin. (9)

Completarea biroului electoral al secției
de votare cu reprezentanții partidelor
politice parlamentare, alianțelor politice
și alianțelor electorale ale acestora care
participă la alegeri

Președintele Biroului
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

65.

Cu cel puțin 5 zile
înainte de data
alegerilor, cel mai târziu
la data de
20 aprilie 2010
Art. 36 alin. (3)

Imprimarea buletinelor de vot
Confecționarea ștampilelor cu
mențiunea „VOTAT”

Biroul Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București,
prin intermediul
Instituției Prefectului
Municipiului București
Ministerul Administrației
și Internelor

66.

În cel mult 24 de ore de
la completarea biroului
electoral al secției de
votare, cel mai târziu la
data de
21 aprilie 2010
Art. 21 alin. (1)

Formularea de contestații privind
completarea biroului electoral al secției
de votare cu reprezentanții partidelor
politice, alianțelor politice, alianțelor
electorale

Partidele politice,
alianțele politice,
alianțele electorale,
care participă la
alegeri

În scris

67.

În o zi de la expirarea
termenului de
completare a birourilor
electorale ale secțiilor
de votare, cel mai târziu
la data de
21 aprilie 2010
Art. 19 alin. (11)

Comunicarea către primarul sectorului 1
a componenței birourilor electorale ale
secțiilor de votare aflate în raza
teritorială a sectorului 1

Președintele Biroului
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București,
prin intermediul
Instituției Prefectului
Municipiului București

În scris

68.

În termen de cel mult 24
de ore de la
înregistrarea
contestației, cel mai
târziu la data de
22 aprilie 2010
Art. 21 alin. (2)

Soluționarea contestației privind
completarea biroului electoral al secției
de votare cu reprezentanții partidelor
politice, alianțelor politice, alianțelor
electorale

Biroul Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

Prin decizie definitivă

69.

Cu două zile înainte de
data alegerilor
23 aprilie 2010
Art. 20 lit. a)
Art. 73 alin. (4)

Punerea la dispoziția primarului
sectorului 1, în 3 exemplare, a copiilor
de pe listele electorale permanente și
transmiterea către birourile electorale
ale secțiilor de votare a două exemplare
ale copiei de pe lista electorală
permanentă

Structura teritorială a
Direcției pentru
evidența persoanelor
și administrarea
bazelor de date,
respectiv primarul
sectorului 1

Procese-verbale

70.

Cu cel puțin o zi înainte
de data alegerilor, cel
mai târziu în data de
24 aprilie 2010
Art. 36 alin. (4)
Art. 41 alin. (4)

Distribuirea buletinelor de vot, respectiv
a materialelor necesare birourilor
electorale ale secțiilor de votare către
președinții birourilor electorale ale
secțiilor de votare

Președintele Biroului
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București,
respectiv primarul
sectorului 1

Procese-verbale

71.

24 aprilie 2010, ora
7,00
Art. 7 alin. (2)

72.

Cu o zi înainte de
alegeri
24 aprilie 2010
Art. 36 alin. (5)

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

Afișarea a două exemplare ale
buletinelor de vot, vizate și anulate de
președintele Biroului Electoral de
Circumscripție al Municipiului București,
la sediul Judecătoriei Sectorului 1 și al
fiecărei secții de votare

Biroul Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

Proces-verbal
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73.

În ajunul zilei alegerilor
24 aprilie 2010,
ora 18,00
Art. 41 alin. (6) și (7)

Prezentarea președintelui și a membrilor
biroului electoral al secției de votare la
sediul acesteia și luarea măsurilor
pentru asigurarea ordinii și corectitudinii
operațiunilor de votare și a pazei în jurul
localului de vot

Președintele și
membrii biroului
electoral al secției de
votare

74.

În ziua alegerilor
25 aprilie 2010,
ora 6,00
Art. 41 alin. (8)

Verificarea de către președintele biroului
electoral al secției de votare, în prezența
celorlalți membri, a existenței
materialelor necesare votării (urne, liste
electorale, buletine de vot, ștampile,
tușiere etc.), închiderea și sigilarea
urnelor prin aplicarea ștampilei de
control a secției de votare și aplicarea
ștampilei de control a secției de votare
pe ultima pagină (albă) a buletinelor de
vot

Președintele și
membrii biroului
electoral al secției de
votare

75.

25 aprilie 2010,
ora 7,00
Art. 42 alin. (1)

ÎNCEPEREA VOTĂRII

25 aprilie 2010,
ora 21,00
Art. 42 alin. (1)

ÎNCHEIEREA VOTĂRII

76.

4

77.

După încheierea votării
Art. 45

Anularea buletinelor de vot rămase
neîntrebuințate, numărarea voturilor,
încheierea proceselor-verbale și
întocmirea dosarelor cu rezultatele
votării

Președintele și
membrii biroului
electoral al secției de
votare

Procese-verbale

78.

În cel mult 24 de ore de
la încheierea votării, cel
mai târziu la data de
26 aprilie 2010,
ora 21,00
Art. 45 alin. (22)

Predarea către Biroul Electoral de
Circumscripție al Municipiului București
a dosarului, sigilat și ștampilat,
cuprinzând rezultatul votării în secția de
votare, însoțit de listele electorale
utilizate la secția de votare respectivă

Președintele biroului
electoral al secției de
votare însoțit, la
cerere, de
reprezentanții
partidelor politice,
alianțelor politice,
alianțelor electorale,
organizațiilor
cetățenilor aparținând
minorităților naționale
din biroul electoral al
secției de votare,
candidații sau
persoanele acreditate
conform legii

Proces-verbal
Transportul se face cu
pază militară.

79.

În cel mult 24 de ore de
la încheierea votării, cel
mai târziu la data de
26 aprilie 2010,
ora 21,00
Art. 15 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea
alegerilor pentru fraudă electorală

Competitorii electorali
care au participat la
alegeri în Colegiului
uninominal pentru
alegerea Camerei
Deputaților nr. 1.

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

80.

În cel mult 24 de ore
după primirea dosarelor
de la birourile electorale
ale secțiilor de votare,
cel mai târziu la data de
27 aprilie 2010,
ora 21,00
Art. 46 alin. (1) și (2)

Centralizarea voturilor și constatarea
rezultatelor alegerilor la nivelul
Colegiului uninominal pentru alegerea
Camerei Deputaților nr. 1

Biroul Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București

Proces-verbal
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81.

După întocmirea
procesului-verbal
centralizator
Art. 46 alin. (5)

Transmiterea la Biroul Electoral Central
a două exemplare ale procesului-verbal,
împreună cu întâmpinările și
contestațiile

Dosar sigilat și semnat
de membrii Biroului
Electoral de
Circumscripție al
Municipiului București
Transportul se face cu
pază militară.

82.

Până la data publicării
rezultatului alegerilor în
Monitorul Oficial al
României, Partea I
Art. 15 alin. (3)

Soluționarea cererii de anulare a
alegerilor în Colegiul uninominal pentru
alegerea Camerei Deputaților nr. 1

Biroul Electoral
Central

Prin decizie

83.

În termen util
Art. 49 alin. (3)

Aducerea la cunoștința publică a
rezultatului alegerilor

Biroul Electoral
Central

Prin publicare în
Monitorul Oficial al
României, Partea I, și
în presă

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind încetarea exercitării temporare a funcției publice
de subprefect al județului Galați
de către doamna Luchiniuc Aurica
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează
exercitarea temporară a funcției publice de subprefect al județului Galați de către
doamna Luchiniuc Aurica.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat

București, 9 martie 2010.
Nr. 182.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii,
a funcției publice de subprefect al județului Galați
de către domnul Tudorache Daniel Ovidiu
Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Domnul Tudorache Daniel Ovidiu exercită, cu caracter
temporar, în condițiile legii, funcția publică de subprefect al județului Galați.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Mihai Capră,
secretar de stat

București, 9 martie 2010.
Nr. 183.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Listei prețurilor de referință pentru anul 2010,
folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției politici, strategii și
reglementări forestiere nr. 188.040 din 25 ianuarie 2010,
în baza prevederilor art. 4 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008
pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase
și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, cu completările ulterioare,
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în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor,
ministrul mediului și pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Lista prețurilor de referință pentru anul 2010, folosite la
calculul contravalorii materialelor lemnoase, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului și pădurilor,
László Borbély

București, 17 februarie 2010.
Nr. 190.

L I S TA

prețurilor de referință pentru anul 2010, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase

Nr.
crt.

Specia sau grupa
de specii

Sortiment*)

Unitatea
de
măsură

Preț
de referință
(lei/mc)

1

2

3

4

5

Bușteni furnir tehnic

m3

232,62

Bușteni pentru cherestea

m3

166,26

3

Lemn rotund pentru celuloză

m3

96,33

4

Lemn pentru mină

m3

112,41

Lemn pentru PAL, PFL

m3

89,45

6

Lemn lucru pentru construcții

m3

110,25

7

Bile, manele

m3

115,55

8

Lemn de foc

m3

55,98

Cherestea

m3

352,60

Bușteni furnir estetic

m3

464,78

11

Bușteni furnir tehnic

m3

252,52

12

Bușteni pentru cherestea

m3

161,56

13

Bușteni substas

m3

132,00

Lemn rotund pentru celuloză

m3

96,55

Lemn pentru mină

m3

31,00

Lemn pentru PAL, PFL

m3

115,21

Lemn lucru pentru construcții

m3

119,21

Lemn de foc

m3

79,31

Cherestea

m3

310,41

Bușteni furnir estetic

m3

1.329,16

1
2

5

Rășinoase

9
10

14
15

Fag

16
17
18
19
20

Stejar, gorun

*) În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe
principiul apropierii valorice a sortimentului.
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5

21

Bușteni furnir tehnic

m3

361,26

22

Bușteni pentru cherestea

m3

324,47

23

Lemn rotund pentru celuloză

m3

87,11

24

Lemn pentru mină

m3

42,00

25

Lemn pentru PAL, PFL

m3

107,32

26

Lemn lucru pentru construcții

m3

181,37

27

Lemn de foc

m3

77,86

28

Cherestea

m3

601,37

29

Bușteni pentru cherestea

m3

163,10

Lemn rotund pentru celuloză

m3

71,90

Lemn lucru pentru construcții

m3

93,67

32

Lemn de foc

m3

73,45

33

Bușteni pentru cherestea

m3

191,86

34

Lemn rotund pentru celuloză

m3

109,67

Lemn pentru PAL, PFL

m3

175,88

Lemn lucru pentru construcții

m3

137,67

Lemn de foc

m3

90,85

Cherestea

m3

270,00

Bușteni furnir estetic

m3

1.784,18

Bușteni furnir tehnic

m3

556,41

Bușteni pentru cherestea

m3

472,54

Lemn rotund pentru celuloză

m3

90,45

Lemn lucru pentru construcții

m3

96,28

Lemn de foc

m3

98,21

Cherestea

m3

1.000,00

Bușteni furnir estetic

m3

2.020,41

Bușteni pentru cherestea

m3

242,94

Lemn rotund pentru celuloză

m3

96,04

Lemn pentru PAL, PFL

m3

132,90

Lemn lucru pentru construcții

m3

107,19

Lemn de foc

m3

57,55

Cherestea

m3

679,08

Bușteni furnir estetic

m3

523,03

Bușteni furnir tehnic

m3

365,56

Bușteni pentru cherestea

m3

261,90

Lemn pentru PAL, PFL

m3

135,00

Lemn lucru pentru construcții

m3

165,88

Lemn de foc

m3

119,47

Cherestea

m3

527,32

Bușteni furnir estetic

m3

465,43

Bușteni furnir tehnic

m3

383,60

Bușteni pentru cherestea

m3

172,70

Lemn rotund pentru celuloză

m3

48,95

Lemn pentru PAL, PFL

m3

42,71

Lemn lucru pentru construcții

m3

69,14

30
31

35
36

2

Cer, gârniță

Salcâm

37
38
39
40
41
42

Cireș

43
44
45
46
47
48
49

Paltin

50
51
52
53
54
55
56

Frasin

57
58
59
60
61
62
63
64
65

Tei
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3

4

66

Lemn de foc

m3

72,03

67

Cherestea

m3

520,13

68

Bușteni furnir tehnic

m3

135,18

69

Bușteni pentru cherestea

m3

95,41

70

Lemn rotund pentru celuloză

m3

48,01

Lemn pentru PAL, PFL

m3

57,46

72

Lemn lucru pentru construcții

m3

88,79

73

Lemn de foc

m3

56,68

74

Cherestea

m3

335,00

75

Bușteni furnir estetic

m3

1.707,55

76

Bușteni pentru cherestea

m3

143,20

77

Lemn rotund pentru celuloză

m3

91,75

Lemn pentru mină

m3

28,00

Lemn pentru PAL, PFL

m3

122,36

Lemn lucru pentru construcții

m3

93,54

Lemn de foc

m3

79,28

Cherestea

m3

380,70

Bușteni pentru cherestea

m3

97,43

Lemn rotund pentru celuloză

m3

95,94

Lemn pentru mină

m3

20,00

Lemn pentru PAL, PFL

m3

86,33

Lemn lucru pentru construcții

m3

85,58

Lemn de foc

m3

50,78

Cherestea

m3

420,00

71

78
79

2

Plop

Diverse tari**)

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Diverse moi***)

5

**) Sunt cuprinse toate speciile neevidențiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase tari din Lista speciilor și asimilările
de specii ce se admit pentru calculul volumului total și pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului
de lemn destinat comercializării.
***) Sunt cuprinse toate speciile neevidențiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase moi din Lista speciilor și asimilările
de specii ce se admit pentru calculul volumului total și pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului
de lemn destinat comercializării.
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