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                    HOT RÂREăăNr.ă636/2016ădină31ăaugustă2016 
privindăstabilireaăm surilorătehniceănecesareăbuneiăorganiz riăşiădesf şur riăaă
alegerilorăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorădinăanulă2016 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICAT ăÎN:ăMONITORUL OFICIAL  NR. 691 din 6 septembrie 2016 
 
    Înătemeiulăart.ă108ădinăConstituţiaăRomâniei,ărepublicat ,ăprecumăşiăalăart.ă114ăalin.ă
(1)ădinăLegeaănr.ă208/2015ăprivindăalegereaăSenatuluiăşiăaăCamereiăDeputaţilor,ă
precumăşiăpentruăorganizareaăşiăfuncţionareaăAutorit ţiiăElectoraleăPermanente,ăcuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 
 
    Guvernul României adopt ăprezentaăhot râre. 
 
    ART. 1 
    (1)ăPentruăcoordonareaăşiăurm rireaăîndepliniriiăsarcinilorăprev zuteădeălegislaţiaăînă
vigoare privind alegerileăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilor,ăcareărevinăministereloră
şiă celorlalteă organeă deă specialitateă aleă administraţieiă publiceă centrale,ă precumă şiă
instituţiiloră prefectului,ă seă constituieă Comisiaă tehnic ă central ă pentruă coordonareaă
activit ţiloră deă organizareă aă alegeriloră pentruă Senată şiă Cameraă Deputaţilor,ă f r ă
personalitateăjuridic ,ăînăcomponenţaăprev zut ăînăanexaănr.ă1. 
    (2)ă Componenţaă nominal ă aă Comisieiă tehniceă centraleă pentruă coordonareaă
activit ţiloră deă organizareă aă alegeriloră pentruă Senată şiă Cameraă Deputaţiloră seă
stabileşte,ăprinăordinăalăministruluiăafaceriloră interne,ă înă termenădeă3ăzileădeă laădataă
intr riiăînăvigoareăaăprezenteiăhot râri,ăpeăbazaăpropunerilorăformulateădeăconduc toriiă
ministerelorăşiăaiăcelorlalteăinstituţiiăsauăsociet ţiăprev zuteăînăanexaănr.ă1. 
    (3)ă Laă şedinţeleă Comisieiă tehniceă centraleă pentruă coordonareaă activit ţiloră deă
organizareăaăalegerilorăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorăpotăparticipa,ăînăcalitateădeă
invitaţi,ăreprezentanţiăaiăpartidelorăpoliticeăparlamentare,ăaiăClubuluiăRomânădeăPres ,ă
aiă altoră instituţiiă aleă administraţieiă publiceă centraleă interesate,ă aiă unoră operatoriă
economiciă careă presteaz ă serviciiă deă interesă economică general,ă precumă şiă aiă
organizaţiilorăneguvernamentaleăinteresate. 
    ART. 2 
    (1) Ministerulă Afaceriloră Interneă dispuneă m suriă pentruă menţinereaă şiă asigurareaă
ordiniiăşiăliniştiiăpubliceăînălocalit ţileăţ rii,ăpeăîntreagaăperioad ăelectoral ăşi,ăînămodă
deosebit,ăînăziuaăvot rii,ăprecumăşiăînăzileleăcareăpremergăşiăsucced ăacesteiăzile. 
    (2)ăMinisterulăAfaceriloră Interne,ăprină structurileă sale,ămenţineă şiăasigur ăordineaă
public ă înă zonaă secţiiloră deă votareă şiă securitateaă dosareloră întocmiteă deă birourileă
electoraleădinăţar ,ăpeătimpulătransportuluiăacestoraălaăbirourileăelectorale,ărespectiv la 
Biroulă Electorală Central,ă precumă şiă securitateaă peă timpulă tip ririi,ă transportuluiă şiă
depozit riiăbuletinelorădeăvotăşiăaăcelorlalteămaterialeănecesareăvot rii. 
    (3)ă Personalulă structuriloră Ministeruluiă Afaceriloră Interneă asigur ă pazaă sediiloră
Birouluiă Electorală Central,ă aleă birouriloră electoraleă deă circumscripţie,ă aleă oficiiloră
electorale,ă aleă birouriloră electoraleă aleă secţiiloră deă votareă dină ţar ,ă precumă şiă aleă
birourilorăelectoraleăpentruăvotulăprinăcorespondenţ . 
    (4) Ministerul Afacerilor Interneă asigur ă achiziţionareaă timbreloră autocolante,ă
precumăşiăconfecţionareaăştampilelorăcuămenţiuneaă"VOTAT". 
    (5)ăInstituţiileăprefectuluiăducălaăîndeplinireăurm toareleăm suriătehniceăprincipale: 
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    a)ăasigur ăimprimareaăbuletinelorădeăvot; 
    b) asigur ă transportul,ă ambalareaă şiă distribuireaă materialelor,ă documenteloră şiă aă
tipizatelorăprev zuteădeălegeăpentruădesf şurareaăprocesuluiăelectoral; 
    c)ă asigur ă confecţionareaă ştampileloră birouriloră electoraleă deă circumscripţieă şiă aă
ştampilelorădeăcontrolăaleăsecţiilorădeăvotare; 
    d)ă sprijin ă Autoritateaă Electoral ă Permanent ,ă filialeleă şiă birourileă acesteiaă înă
organizareaăşiădesf şurareaăsesiunilorădeăinstruireăaăpreşedinţilorăbirourilorăelectoraleă
aleăsecţiilorădeăvotareăşiăaălocţiitorilorăacestora. 
    ART. 3 
    (1)ăPersonalulătehnicăauxiliarăalăbirourilorăelectoraleădeăcircumscripţie,ăalăbirouluiă
electorală deă circumscripţieă aă municipiuluiă Bucureştiă şiă ală oficiiloră electoraleă esteă
asigurată deă Autoritateaă Electoral ă Permanent ă şiă Ministerulă Afacerilor Interne, iar 
statisticieniiănecesari,ădeăc treăInstitutulăNaţionalădeăStatistic . 
    (2)ăPersonalulătehnicăauxiliarăalăbirouluiăelectoralădeăcircumscripţieăpentruăcet ţeniiă
româniăcuădomiciliulăsauăreşedinţaăînăafaraăţ riiăesteăasiguratădeăMinisterul Afacerilor 
Externeă şiă Autoritateaă Electoral ă Permanent ,ă iară statisticieniiă necesariă deă c treă
InstitutulăNaţionalădeăStatistic . 
    (3)ă Dină personalulă tehnică auxiliară ală birouluiă electorală deă circumscripţieă pentruă
cet ţeniiă româniă cuă domiciliulă sauă reşedinţaă înă afaraă ţ rii,ă asigurată deă Ministerulă
Afaceriloră Externe,ă voră faceă parteă informaticieniă careă potă fiă detaşaţiă peă lâng ă
misiunileădiplomaticeăşiăoficiileăconsulare. 
    (4)ă Dină personalulă tehnică auxiliară ală birouriloră electoraleă deă circumscripţieă şiă al 
oficiiloră electoraleă voră faceă parteă înă modă obligatoriuă informaticieni,ă dup ă cumă
urmeaz : 
    a)ăcelăpuţinăunăinformaticianăpentruăfiecareăcomun ; 
    b)ăcelăpuţinădoiăinformaticieniăpentruăfiecareăoraş; 
    c)ă celă puţină treiă informaticieniă pentruă fiecareă municipiuă şiă sectoră alămunicipiuluiă
Bucureşti. 
    (5)ă Informaticieniiăprev zuţiă laă alin.ă (4)ă asigur ă sprijinireaăactivit ţiiă centrelorădeă
intervenţieăoperativ ăprev zuteălaăart.ă5ăalin.ă(2). 
    (6)ă Informaticieniiăprev zuţiă laăalin.ă (3)ă şiă (4)ăvoră fiădesemnaţiă înăaparatulă tehnică
auxiliară ală birouriloră electoraleă deă circumscripţieă şiă ală oficiiloră electoraleă numaiă peă
bazaăevalu riiăefectuateădeăc treăServiciulădeăTelecomunicaţiiăSpeciale. 
    (7)ăInformaticieniiăprev zuţiălaăalin.ă(3)ăşiă(4)ăprimesc,ăpeăbaz ădeăproces-verbal, de 
laăreprezentanţiiăServiciuluiădeăTelecomunicaţiiăSpeciale,ăechipamenteleăinformaticeă
necesareăîndepliniriiăatribuţiilorăcareăleărevin. 
    (8)ăPrinăinformatician,ăînăsensulăprezenteiăhot râri,ăseăînţelegeăpersoan ăcuăabilit ţiă
în domeniulătehnologieiăinformaţiei. 
    ART. 4 
    (1)ă Institutulă Naţională deă Statistic ă şiă direcţiileă teritorialeă deă statistic ă asigur ă
statisticieniiă necesariă Birouluiă Electorală Centrală şiă birouriloră electoraleă deă
circumscripţie,ă pentruă operaţiunileă tehniceă deă consemnareă şiă centralizareă aă
rezultateloră alegerilor,ă dotareaă necesar ă cuă echipamente,ă tehnic ă deă calcul,ă
consumabileăşiăservicii,ăînălimitaăfondurilorăalocate. 
    (2)ă Institutulă Naţională deă Statistic ă şiă direcţiileă teritorialeă deă statistic ă asigur ă
instruireaă personaluluiă implicată înă efectuareaă operaţiuniloră tehniceă pentruă stabilireaă
rezultatelor alegerilor. 
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    (3)ăTip rireaăproceselor-verbaleăprivindăconsemnareaărezultatelorăvot riiăseăasigur ă
prinădirecţiileăteritorialeădeăstatistic ăşi/sauăprinăInstitutulăNaţionalădeăStatistic . 
    ART. 5 
    (1)ăServiciulădeăTelecomunicaţiiăSpecialeăduceă laă îndeplinireă urm toareleăm suriă
tehnice principale: 
    a)ăasigur ăfuncţionareaăşiăasistenţaătehnic ăaăSistemuluiăinformaticădeămonitorizareă
aăprezenţeiălaăvotăşi de prevenire a votului ilegal; 
    b)ă asigur ă serviciileă deă telefonieă special ă şiă deă comunicaţiiă deă voceă şiă date,ă
necesareăbirourilorăelectoraleădinăţar . 
    (2)ă Serviciulă deă Telecomunicaţiiă Specialeă asigur ă constituireaă înă fiecareă judeţă aă
câte 4 centre deă intervenţieă operativ ă pentruă remediereaă eventualeloră
disfuncţionalit ţiă aleăSistemuluiă informatică deămonitorizareă aă prezenţeiă laă votă şiă deă
prevenire a votului ilegal. 
    (3)ă Dotareaă şiă funcţionareaă centreloră deă intervenţieă operativ ă seă asigur ă deă c tre 
ServiciulădeăTelecomunicaţiiăSpeciale. 
    ART. 6 
    (1)ă Autorit ţileă administraţieiă publiceă centraleă şiă localeă iauă m surileă necesareă
pentruăaăpuneălaădispoziţiaăprimarilorăspaţiiăînăvedereaăorganiz riiădeăsecţiiădeăvotare,ă
precumăşiăpentruăsprijinireaăcuăpersonalăaăoperaţiunilorătehniceălaăsecţiileădeăvotare. 
    (2)ă Spaţiileă puseă laă dispoziţiaă primariloră înă conformitateă cuă alin.ă (1)ă nuă voră faceă
parteădinăunit ţileădeăasistenţ ămedical ăcuăpaturiăsauădeăasistenţ ămedical ăprimar ăşiă
ambulatorie de specialitate. 
    ART. 7 
    MinisterulăS n t ţiiăvaăluaăm surileănecesareăpentruăasigurareaăasistenţeiămedicaleă
laăsecţiileădeăvotareădinăţar . 
    ART. 8 
    (1)ă Înă termenă deă 3ă zileă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă seă
constituie comisiile tehniceăjudeţeneăpentruăcoordonareaăactivit ţilorădeăorganizareăaă
alegeriloră pentruă Senată şiă Cameraă Deputaţiloră şiă Comisiaă tehnic ă aă municipiuluiă
Bucureştiăpentruăcoordonareaăactivit ţilorădeăorganizareăaăalegerilorăpentruăSenatăşiă
CameraăDeputaţilor,ăf r  personalitateăjuridic ,ăînăcomponenţaăprev zut ăînăanexaănr.ă
2,ăcuăatribuţiiăînăcoordonareaăşiăurm rireaăîndepliniriiăsarcinilorăceărevinăautorit ţiloră
administraţieiăpubliceălocaleăşiăserviciilorăpubliceădeconcentrateăaleăministerelorăşiăaleă
celorlalte organeă deă specialitateă aleă administraţieiă publiceă centrale,ă prev zuteă înă
legislaţiaăînăvigoare,ăînădomeniulăalegerilorăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilor. 
    (2)ăComponenţaănominal ăaăcomisieiătehniceăjudeţeneăsauăaămunicipiuluiăBucureştiă
seă stabileşteă deă prefect,ă prină ordin,ă peă bazaă propuneriloră formulateă deă conduc toriiă
instituţiilor/societ ţilorăprev zuteăînăanexaănr.ă2. 
    (3)ăLaăşedinţeleăcomisiilorătehniceăjudeţeneăşiăaleăComisieiătehniceăaămunicipiuluiă
Bucureştiă potă participa,ă înă calitateă deă invitaţi,ă reprezentanţiă aiă partideloră politiceă
parlamentare,ăaiăClubuluiăRomânădeăPres ,ăaiăunorăoperatoriăeconomiciăcareăpresteaz ă
serviciiădeăinteresăpublic,ăprecumăşiăaiăorganizaţiilorăneguvernamentale. 
    (4)ă Pentruă urm rireaă şiă soluţionareaă operativ ă aă problemeloră curenteă dină judeţe,ă
respectivă dinămunicipiulăBucureşti,ă peă lâng ă comisiileă tehniceă seă constituieă grupuriă
tehniceă deă lucru,ă f r ă personalitateă juridic ,ă conduseă deă subprefect,ă formateă dină
funcţionariă publiciă desemnaţiă deă conduc toriiă serviciiloră publice deconcentrate ale 
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ministerelorăşiăaleăcelorlalteăorganeădeăspecialitateăaleăadministraţieiăpubliceăcentrale,ă
organizateălaănivelulăjudeţului,ărespectivăalămunicipiuluiăBucureşti. 
    (5)ă Înă perioadaă înă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă cadrulă grupurilor tehnice de 
lucruă deă peă lâng ă comisiileă tehniceă judeţeneă şiă Comisiaă tehnic ă aă municipiuluiă
Bucureştiămembriiăacestoraăsuntădegrevaţiădeăsarcinileădeăserviciu. 
    (6)ăCondiţiileămaterialeă necesareă funcţion riiă grupuluiă tehnică deă lucruă seă asigur ă
prin grijaăprefectului.ăSalariileăşiăcelelalteădrepturiăb neştiăcuveniteăpersonaluluiăcareă
îşiădesf şoar ă activitateaă înăgrupulă tehnicădeă lucruă seă achit ădeă c treă instituţiileă sauă
autorit ţileăpubliceădeălaăcareăaceştiaăprovin. 
    ART. 9 
    (1) Ministerul Afaceriloră Interne,ă cuă sprijinulă Autorit ţiiă Electoraleă Permanente,ă
organizeaz ,ă înă termenă deă celă multă 5ă zileă deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă
hot râri,ă instruireaă prefecţiloră şiă aă subprefecţiloră cuă privireă laă organizareaă şiă
desf şurareaăalegerilorăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorădinăanulă2016. 
    (2)ă Prefecţiiă stabilescă graficulă deă distribuireă aă buletineloră deă vot,ă precumă şiă aă
celorlalteămaterialeănecesareădesf şur riiăprocesuluiăelectoral. 
    (3)ă Înă situaţiaă înă careă prefectulă esteă înă imposibilitate de a-şiă exercitaă atribuţiile,ă
precumăşiăînăcazurileăînăcareăaceast ăfuncţieăesteăvacant ,ăîndeplinireaăsarcinilorăceăîiă
revinăprefectului,ăpotrivitălegii,ăesteăasigurat ădeăsubprefect. 
    (4)ă Înă perioadaă electoral ,ă MinisterulăAfaceriloră Interneă şiă Autoritateaă Electoral ă
Permanent ă voră acordaă sprijină deă specialitateă prefecţiloră şiă primarilor,ă înă vedereaă
realiz riiă laă termenă şiă înă condiţiiă corespunz toareă aă sarciniloră ceă leă revină înă
organizareaăşiădesf şurareaăalegerilorăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilor. 
    ART. 10 
    (1)ă Secretariatulă Generală ală Guvernuluiă asigur ă sediulă pentruă Biroulă Electorală
Central. 
    (2)ă Autoritateaă Electoral ă Permanent ă asigur ă dotareaă tehnic ă şiă material ă aă
Biroului Electoral Central. 
    (3)ă Ministerulă Afaceriloră Interneă asigur ă mijloaceleă deă transportă necesareă buneiă
desf şur riăaăactivit ţiiăBirouluiăElectoralăCentral. 
    (4)ă Prefecţii,ă împreun ă cuă preşedinţiiă consiliiloră judeţene,ă respectivă primarulă
generală ală municipiuluiă Bucureşti,ă asigur ă sediileă şiă dotareaă tehnico-material ă aleă
birouriloră electoraleă deă circumscripţie,ă respectivă sediulă şiă dotareaă tehnico-material ă
aleăbirouluiăelectoralădeăcircumscripţieăaămunicipiuluiăBucureşti. 
    (5)ăPrimariiăsectoarelorămunicipiuluiăBucureşti,ăîmpreun ăcuăprefectulămunicipiuluiă
Bucureşti,ăasigur ăsediileăşiădotareaătehnico-material ăaleăoficiilorăelectorale. 
    (6)ă Ministerulă Afaceriloră Externeă asigur ă sediileă şiă dotareaă tehnico-material ă aleă
birouluiă electorală deă circumscripţieă pentruă cet ţenii români cu domiciliul sau 
reşedinţaă înă afaraă ţ rii,ă precumă şiă aleă birouriloră electoraleă pentruă votulă prină
corespondenţ . 
    (7)ă Sediileă şiă dotareaă tehnico-material ă aleă birouriloră electoraleă aleă secţiiloră deă
votareăseăasigur ădeăc treăprimariăîmpreun ăcuăprefecţii. 
    (8) Pentru dotarea tehnico-material ă aă birouriloră electoraleă deă circumscripţie,ă aă
birouriloră electoraleă pentruă votulă prină corespondenţ ă şiă aă birouriloră electoraleă aleă
secţiilorădeăvotareăvorăfiăutilizateăbunurileăaparţinândăautorit ţilorăpubliceăprev zuteălaă
alin.ă(2)ăşiăalin.ă(4)ă- (6). 
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    (9) Pentru dotarea tehnico-material ăaăbirourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeăvotare,ă
primariiăvorăutilizaăbunurileărecuperateădeălaăalegerileăanterioareăşiăaflateăînăstareădeă
funcţionare. 
    (10) În cazurileă înă careă bunurileă necesareă amenaj riiă şiă dot riiă tehnico-materiale 
corespunz toareăaăsecţiilorădeăvotareănuăseăpotărecupera,ăseăvorăachiziţionaăuneleănoiă
deă c treă instituţiileă prefectului,ă înă limitaă fonduriloră alocate,ă conformă standardeloră
stabiliteădeăAutoritateaăElectoral ăPermanent ,ăînăcondiţiileălegii. 
    ART. 11 
    Primariiăducălaăîndeplinireăurm toareleăm suriătehniceăprincipale: 
    a)ăîntocmescăşiătip rescălisteleăelectoraleăpermanente; 
    b)ăasigur ăurneleădeăvot,ăurneleăspecialeăşiăcabinele de vot; 
    c)ăinformeaz ăaleg toriiăprivindădelimitareaăsecţiilorădeăvotareăşiăsediileăacestora; 
    d)ăasigur ălocurileăspecialeădeăafişajăelectoralăşiăamplasareaădeăpanouriăelectorale; 
    e)ă acord ă sprijină reprezentanţiloră Serviciuluiă deă Telecomunicaţiiă Specialeă pentruă
instalareaăechipamentelorăşiăfurnizareaăserviciilorăprev zuteălaăart.ă5ăalin.ă(1); 
    f)ă asigur ,ă prină personalulă desemnat,ă primireaă peă baz ă deă proces-verbal a 
echipamenteloră instalateă pentruă asigurareaă serviciiloră prev zuteă laă art. 5 alin. (1), 
precumăşiăprotecţiaăfizic ăaăacestora; 
    g)ăacord ăsprijinăprefectuluiăpentruăexercitareaăatribuţiilorăcuăcaracterăelectoralăceăîiă
revin, potrivit actelor normative în vigoare. 
    ART. 12 
    (1)ă Ministerulă Afaceriloră Externeă asigur ă sprijinul logistic necesar pentru 
preg tireaăşiăorganizareaăprocesuluiăelectoralăînăstr in tate. 
    (2)ăMinisterulăAfacerilorăExterneăiaăm suri,ădinătimp,ăpentruăidentificareaădeăspaţiiă
pentruăsediileăsecţiilorădeăvotareădinăstr in tate,ăprecumăşiăpentruăobţinerea acordului 
autorit ţilorădinăstateleăstr ineăpentruăorganizareaăacestoraăpeăteritoriulălor. 
    (3)ă Ministerulă Afaceriloră Externeă avizeaz ă hot râreaă Autorit ţiiă Electoraleă
Permanenteăprivindăstabilireaăsediilorăsecţiilorădeăvotareădinăstr in tate,ădin punctul 
deă vedereă ală posibilit ţiiă organiz riiă secţiiloră deă votareă înă localit ţileă şiă stateleă
comunicateădeăAutoritateaăElectoral ăPermanent ăpotrivităart.ă23ăalin.ă(4)ădinăLegeaă
nr.ă208/2015,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (4) Ministerul AfacerilorăExterneăasigur ăserviciileădeăcomunicaţiiădeăvoceăşiădate,ă
necesareăbirourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeăvotareădinăstr in tate. 
    (5)ă Ministerulă Afaceriloră Externeă şiă Autoritateaă Electoral ă Permanent ă asigur ă
informareaă cet ţeniloră româniă cuă dreptă deă votă cuă domiciliulă sauă reşedinţaă înă
str in tateăprivindămodalitateaădeăexercitareăaădreptuluiădeăvot. 
    ART. 13 
    (1)ăAutoritateaăElectoral ăPermanent ăiaăm suriăpentruăinformareaăşi/sauăinstruireaă
membriloră birouriloră electoraleă şiă aă celorlalţiă participanţiă laă procesulă electoral,ă prină
realizarea,ă distribuireaă şi/sauă difuzareaă deă publicaţii,ă ghiduri,ă broşuri,ă pliante,ă
producţiiăaudiovideo. 
    (2) Primarii, prin aparatele de specialitate ale acestora, vor sprijini Autoritatea 
Electoral ă Permanent ă înă distribuireaă şi/sauă difuzareaă materialeloră deă informareă
prev zuteălaăalin.ă(1). 
    (3)ă Autoritateaă Electoral ă Permanent ă duceă laă îndeplinireă urm toareleă m suriă
tehnice principale: 
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    a)ă asigur ă aplicaţiileă şi/sauă serviciileă informaticeă utilizate de Biroul Electoral 
Centralăpentruăcentralizareaărezultatelorăvot rii; 
    b)ă asigur ăprogrameleă informaticeăutilizateă laădesemnareaăpreşedinţiloră birouriloră
electoraleăaleăsecţiilorădeăvotareăşiăaălocţiitorilorăacestora; 
    c)ăasigur ăinformareaăaleg torilor; 
    d)ăasigur ăorganizareaăexamenelorădeăadmitereăînăCorpulăexperţilorăelectorali; 
    e)ă asigur ă elaborareaă şiă difuzareaă deă broşuriă legislativeă şiă ghiduriă specificeă înă
materieăelectoral ; 
    f)ăasigur ăinstruireaăoperatorilorădeăcalculator; 
    g) asigur ă instruireaă preşedinţiloră birouriloră electoraleă aleă secţiiloră deă votareă şiă aă
locţiitorilorăacestora,ăcuăsprijinulălogisticăalăinstituţiilorăprefectului; 
    h)ăasigur ăinstruireaăprimarilorăşiăaăsecretarilorăcomunelor,ăoraşelorăşiămunicipiiloră
cu privireălaăsarcinileăceăleărevinăînăvedereaăorganiz riiăşiădesf şur riiăînăbuneăcondiţiiă
aă alegeriloră pentruă Senată şiă Cameraă Deputaţilor,ă cuă sprijinulă logistică ală instituţiiloră
prefectului; 
    i)ăasigur ăinstruireaămandatarilorăfinanciari. 
    ART. 14 
    Regiaă Autonom ă "Monitorulă Oficial"ă asigur ă editareaă şiă tip rireaă deă broşuriă
cuprinzândă varianteă actualizateă aleă reglement riloră legaleă privindă alegerileă pentruă
Senată şiă Cameraă Deputaţilor,ă traducereaă acestoraă înă englez ,ă francez ă şiă maghiar ,ă
precumă şiă editareaă şiă tip rireaă altoră materialeă deă informareă realizateă deă Autoritateaă
Electoral ăPermanent . 
    ART. 15 
    (1)ă Comisiileă tehniceă judeţeneă pentruă coordonareaă activit ţiloră deă organizareă aă
alegeriloră pentruă Senată şiă Cameraă Deputaţiloră şiă Comisiaă tehnic  a municipiului 
Bucureştiăpentruăcoordonareaăactivit ţilorădeăorganizareăaăalegerilorăpentruăSenatăşiă
Cameraă Deputaţiloră voră informaă s pt mânală Comisiaă tehnic ă central ă pentruă
coordonareaă activit ţiloră deă organizareă aă alegeriloră pentruă Senată şiă Cameraă
Deputaţiloră înă leg tur ă cuă stadiulă preg tiriiă şiă organiz riiă alegeriloră pentruă Senată şiă
CameraăDeputaţilorădinăanulă2016. 
    (2)ă Comisiaă tehnic ă central ă pentruă coordonareaă activit ţiloră deă organizareă aă
alegeriloră pentruă Senată şiă Cameraă Deputaţiloră vaă informa s pt mânală Guvernulă înă
leg tur ăcuăstadiulă îndepliniriiă acţiunilorăprivindăpreg tireaăşiăorganizareaăalegeriloră
pentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorădinăanulă2016. 
    ART. 16 
    Anexeleănr.ă1ăşiă2ăfacăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre. 
    ART. 17 
    Prezentaăhot râreăintr ăînăvigoareălaădataădeă12ăseptembrieă2016. 
 
                              PRIM-MINISTRU 
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ 
 
                              Contrasemneaz : 
                              Ministrul afacerilor interne, 
                              Petre Tobă 
 
                              PreşedinteleăAutorit ţiiăElectoraleăPermanente, 
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                              Ana Maria Pătru 
 
                              Viceprim-ministru,ăministrulădezvolt riiăregionale 
                              şiăadministraţieiăpublice, 
                              Vasile Dîncu 
 
                              Secretarul general al Guvernului, 
                              Sorin Sergiu Chelmu 
 
                              p. Ministrul afacerilor externe, 
                              Alexandru Victor Micula, 
                              secretar de stat 
 
                              Ministrulăs n t ţii, 
                              Vlad Vasile Voiculescu 
 
                              Ministrulăfinanţelorăpublice, 
                              Anca Dana Dragu 
 
    Bucureşti,ă31ăaugustă2016. 
    Nr. 636. 
 
    ANEXA 1 
 
                         COMPONEN A 

Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activită ilor de organizare a 

alegerilor pentru Senat şi Camera Deputa ilor 
 
    Preşedinte: 
    ministrul afacerilor interne 
    Membri: 
    - secretarădeăstatăpentruăordineăpublic ădinăMinisterulăAfacerilorăInterne; 
    - secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne; 
    a) Reprezentanţi,ălaănivelădeăsecretarădeăstatăsauăsecretarăgeneral,ăai: 
    - Secretariatului General al Guvernului; 
    - Ministerului Afacerilor Externe; 
    - MinisteruluiăDezvolt riiăRegionaleăşiăAdministraţieiăPublice; 
    - MinisteruluiăFinanţelorăPublice; 
    - MinisteruluiăMuncii,ăFamiliei,ăProtecţieiăSocialeăşiăPersoanelorăVârstnice; 
    - MinisteruluiăEducaţieiăNaţionaleăşiăCercet riiăŞtiinţifice; 
    - MinisteruluiăS n t ţii; 
    - Autorit ţiiăElectoraleăPermanente; 
    - InstitutuluiăNaţionalădeăStatistic ; 
    - AdministraţieiăNaţionaleăaăRezervelorădeăStatăşiăProblemeăSpeciale; 
    - ServiciuluiădeăTelecomunicaţiiăSpeciale. 
    b)ăReprezentanţiăai: 
    - AgenţieiăNaţionaleădeăPres ăAGERPRES; 
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    - Societ ţiiăRomâneădeăTeleviziune; 
    - Societ ţii Române de Radiodifuziune. 
    c)ăReprezentanţiăaiăsociet ţilorădeădistribuţieăşiăfurnizareăaăenergieiăelectrice. 
 
    NOT : 
    Lucr rileădeăsecretariatătehnicăaleăComisieiătehniceăcentraleăpentruăcoordonareaă
activit ţilorădeăorganizareăaăalegerilorăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorăsuntă
asigurate de Ministerul Afacerilor Interne. 
 
    ANEXA 2 
 
                         COMPONEN A 

Comisiei tehnice jude ene pentru coordonarea activită ilor de organizare a 
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputa ilor şi a Comisiei tehnice a 

municipiului Bucureşti pentru coordonarea activită ilor de organizare a 
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputa ilor 
 
    - prefectulăjudeţului,ărespectivăalămunicipiuluiăBucureşti; 
    - subprefectul; 
    - secretarulăjudeţului,ărespectivăsecretarulăgeneralăalămunicipiuluiăBucureşti; 
    - directorulăexecutivăalădirecţieiăregionale/judeţeneădeăstatistic ; 
    - directorulăgeneralăalădirecţieiăgeneraleăaăfinanţelorăpubliceăaăjudeţului,ărespectivăaă
municipiuluiăBucureşti; 
    - inspectorul-şefăalăinspectoratuluiăjudeţeanădeăpoliţie,ărespectivădirectorulăgenerală
alăDirecţieiăGeneraleădeăPoliţieăaăMunicipiuluiăBucureşti; 
    - inspectorul-şefăalăinspectoratuluiăpentruăsituaţiiădeăurgenţ ăjudeţean,ărespectivă
inspectorul-şefăalăInspectoratuluiăpentruăSituaţiiădeăUrgenţ ăalăMunicipiuluiă
Bucureşti; 
    - şefulăstructuriiăjudeţeneădeăadministrareăaăbazelorădeădateădeăevidenţ ăaă
persoanelor,ărespectivăaămunicipiuluiăBucureşti; 
    - şefulăserviciuluiăpublicăcomunitarăjudeţeanădeăevidenţ ăaăpersoanelor; 
    - inspectorul-şefăalăinspectoratuluiădeăjandarmiăjudeţean,ărespectivădirectorulă
generalăalăDirecţieiăGeneraleădeăJandarmiăaăMunicipiuluiăBucureşti; 
    - inspectorulăgeneralăalăinspectoratuluiăşcolarăjudeţean,ărespectivăalămunicipiuluiă
Bucureşti; 
    - directorulădirecţieiădeăs n tateăpublic ăaăjudeţului,ărespectivăalăDirecţieiădeă
S n tateăPublic ăaăMunicipiuluiăBucureşti; 
    - reprezentantulăteritorialăalăServiciuluiădeăTelecomunicaţiiăSpeciale; 
    - reprezentantulăAutorit ţiiăElectoraleăPermanente; 
    - reprezentanţiăteritorialiăaiăsociet ţilorădeădistribuţieăşiăfurnizareăaăenergieiă
electrice; 
    - corespondentulăteritorialăalăAgenţieiăNaţionaleădeăPres ăAGERPRES. 
 
    NOT : 
    Lucr rileădeăsecretariatătehnicăaleăComisieiătehniceăjudeţeneăşiăale Comisiei tehnice 
aămunicipiuluiăBucureştiăsuntăasigurateădeăpersonalulădinăcadrulăinstituţieiăprefectului. 
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                              --------------- 


