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                    HOT RÂREăăNr.ă637/2016ădină31ăaugustă2016 
privindăstabilireaăcheltuielilorănecesareăpreg tirii,ăorganiz riiăşiădesf şur riiăînăbuneă
condiţiiăaăalegerilorăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorădinăanulă2016 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICAT ăÎN:ăMONITORULăOFICIALăăNR.ă691ădină6ăseptembrieă2016 
 
    Având în vedere prevederile art. 21 - 23 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin 
corespondenţ ,ă precumă şiă modificareaă şiă completareaă Legiiă nr.ă 208/2015ă privindă
alegereaă Senatuluiă şiă aă Camereiă Deputaţilor,ă precumă şiă pentruă organizareaă şiă
funcţionareaăAutorit ţiiăElectoraleăPermanente,ăcuămodific rileăulterioare, 
    ţinândă contă deă dispoziţiileă art.ă 5ă alin.ă (6)ă dină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 92/2016ă
pentruă aplicareaă dispoziţiiloră Legiiă nr.ă 288/2015ă privindă votulă prină corespondenţ ,ă
precumăşiămodificareaăşiăcompletareaăLegiiănr.ă208/2015ăprivindăalegereaăSenatuluiăşiă
aă Camereiă Deputaţilor,ă precumă şiă pentruă organizareaă şiă funcţionareaă Autorit ţiiă
ElectoraleăPermanenteălaăalegerileăpentruăSenatăşi CameraăDeputaţilor, 
    înătemeiulăart.ă108ădinăConstituţiaăRomâniei,ărepublicat ,ăalăart.ă109ăalin.ă(3)ăşiăală
art.ă 114ă alin.ă (1)ă dină Legeaă nr.ă 208/2015ă privindă alegereaă Senatuluiă şiă aă Camereiă
Deputaţilor,ă precumă şiă pentruă organizareaă şiă funcţionareaă Autorit ţiiă Electoraleă
Permanente,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprecumăşiăalăart.ă7ăalin.ă(1^1)ă
dinăOrdonanţaăGuvernuluiănr.ă80/2001ăprivindăstabilireaăunorănormativeădeăcheltuieliă
pentruăautorit ţileăadministraţieiăpubliceăşiăinstituţiileăpublice,ăaprobat ăcuămodific riă
prinăLegeaănr.ă247/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 
 
    Guvernul României adopt ăprezentaăhot râre. 
 
    ART. 1 
    (1)ă Seă aprob ă bugetulă şiă cheltuielileă necesareă pentruă preg tirea,ă organizareaă şiă
desf şurareaă alegeriloră pentruă Senată şiă Cameraă Deputaţiloră dină anulă 2016,ă careă seă
suport ă dină bugetulă deă stat,ă potrivită anexeiă careă faceă parteă integrant ă dină prezentaă
hot râre. 
    (2)ă Categoriileă principaleă deă cheltuieliă necesareă preg tiriiă şiă desf şur riiă înă buneă
condiţiiă aă alegeriloră pentruă Senată şiă Cameraă Deputaţiloră dină anulă 2016ă suntă
urm toarele: 
    a)ăcheltuielileăprivindăsediile,ădotareaăşiăfuncţionareaăbirourilorăelectorale; 
    b)ăindemnizaţiileămembrilorăbirourilorăelectorale; 
    c)ăindemnizaţiileăpersonaluluiătehnicăauxiliarăşiăaleăstatisticienilor; 
    d)ă indemnizaţiileăoperatorilorădeăcalculatorăaiăbirourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeă
votare; 
    e)ă cheltuielileă privindă întocmireaă şiă tip rireaă listeloră electoraleă permanenteă şiă aă
listelor electorale pentruăvotulăprinăcorespondenţ ; 
    f)ă cheltuielileă pentruă asigurareaă ordinii,ă siguranţeiă publiceă şiă aă pazei,ă înă cadrulă
procesului electoral, conform legii; 
    g)ăcheltuielileăpentruătip rireaăproceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor 
vot rii; 
    h)ă cheltuielileăpentruă serviciileădeă telefonieă special ă şiădeă comunicaţiiădeăvoceăşiă
date, necesare birourilor electorale; 
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    i)ăcheltuielileăpentruămentenanţaăRegistruluiăelectoral,ăprecumăşiăpentruăactivit ţileă
specifice de gestionare a acestuia în perioadaăelectoral ; 
    j)ă cheltuielileăpentruăprogrameleă informaticeăutilizateă laădesemnareaăpreşedinţiloră
birourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeăvotareăşiăaălocţiitorilorăacestora; 
    k)ă cheltuielileă pentruă funcţionareaă Sistemuluiă informatică deă monitorizare a 
prezenţeiălaăvotăşiădeăprevenireăaăvotuluiăilegal; 
    l)ă cheltuielileă pentruă aplicaţiileă şi/sauă serviciileă informaticeă utilizateă deă Biroulă
ElectoralăCentralăpentruăcentralizareaărezultatelorăvot rii; 
    m)ăcheltuielileăpentruăconfecţionareaăştampilelor electorale; 
    n) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot; 
    o)ă cheltuieliă aferenteă votuluiă prină corespondenţ ă laă alegerileă pentruă Senată şiă
Cameraă Deputaţilor,ă specificeă Companieiă Naţionaleă "Poştaă Român "ă - S.A., 
prev zuteă înă anexaă nr.ă 8ă laă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 92/2016ă pentruă aplicareaă
dispoziţiiloră Legiiă nr.ă 288/2015ă privindă votulă prină corespondenţ ,ă precumă şiă
modificareaă şiă completareaă Legiiă nr.ă 208/2015ă privindă alegereaă Senatuluiă şiă aă
Camereiă Deputaţilor,ă precumă şiă pentruă organizareaă şiă funcţionareaă Autorit ţiiă
ElectoraleăPermanenteălaăalegerileăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilor; 
    p)ăcheltuielileăpentruăconfecţionareaătimbrelorăautocolante; 
    q)ăcheltuielileăpentruăconfecţionareaătipizatelorălistelorăelectoraleăsuplimentareăşiăaă
extraselorădeăpeălistaăelectoral ăpermanent ăşiălistaăsuplimentar ; 
    r)ăcheltuielileădeătransport,ăambalareăşiădistribuireăaămaterialelor,ădocumentelorăşiăaă
tipizateloră prev zuteă deă legeă pentruă desf şurareaă procesuluiă electoral,ă precumă şiă
cheltuielile de transportănecesareăbuneiădesf şur riăaăactivit ţiiăbirourilorăşiăoficiiloră
electorale; 
    s)ăcheltuielileăprivindăurneleădeăvot,ăurneleăspecialeăşiăcabineleădeăvot; 
    ş)ăcheltuielileădeăinformareăaăaleg torilor; 
    t) cheltuielile pentru organizarea exameneloră deă admitereă înă Corpulă experţiloră
electoraliă peă durataă perioadeiă electoraleă aă alegeriloră pentruă Senată şiă Cameraă
Deputaţilorădinăanulă2016; 
    ţ)ă cheltuielileă pentruă instruireaă primarilor,ă secretariloră unit ţiloră administrativ-
teritorialeăşiăaăprefecţilorăprivindăatribuţiileăînămaterieăelectoral ăcareăleărevin; 
    u)ă cheltuielileă pentruă elaborarea,ă editareaă şiă difuzareaă deă broşuriă legislativeă şiă
ghiduriăspecificeăînămaterieăelectoral ; 
    v)ăcheltuielileădeăinstruireăaăpreşedinţilorăbirourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeăvotareă
şiăaălocţiitorilorăacestora; 
    w)ă cheltuielileă deă selecţieă şiă instruireă aă operatoriloră deă calculatoră aiă birouriloră
electoraleă aleă secţiiloră deă votareăorganizateă pentruăSenată şiăCameraăDeputaţilorădină
anul 2016; 
    x) cheltuielileădeăinstruireăaămandatarilorăfinanciariăprev zuţiădeăart.ă34ădinăLegeaă
nr.ă 334/2006ă privindă finanţareaă activit ţiiă partideloră politiceă şiă aă campaniiloră
electorale,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă careă îşiă voră
desf şuraăactivitateaălaăalegerileăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorădinăanulă2016; 
    y)ă cheltuielileă pentruă asigurareaă locuriloră specialeă deă afişajă electorală şiă pentruă
amplasarea panourilor electorale; 
    z)ă cheltuielileă pentruă dotareaă cuă echipamente,ă tehnic ă deă calcul,ă consumabileă şiă
serviciiănecesareăpentruăorganizareaăşiăfuncţionareaăstaţiilorădeăprelucrare; 
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    aa)ă cheltuielileă pentruă instruireaă personaluluiă implicată înă efectuareaă operaţiuniloră
tehniceăprivindăstabilireaărezultatelorăalegerilor,ăînăstaţiileădeăprelucrare organizate la 
nivelulăBirouluiăElectoralăCentralăşiăalăbirourilorăelectoraleădeăcircumscripţie; 
    bb) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral. 
    ART. 2 
    (1)ă Preşedinteleă Birouluiă Electorală Central,ă preşedinţiiă birouriloră electoraleă deă
circumscripţie,ă locţiitoriiă acestora,ă membriiă Birouluiă Electorală Centrală şiă membriiă
birouriloră electoraleă deă circumscripţieă primescă oă indemnizaţieă deă 85ă deă leiă pentruă
fiecare zi de activitate. 
    (2) Personalul tehnic auxiliară ală birouriloră electoraleă şiă statisticieniiă primescă oă
indemnizaţieădeă65ădeăleiăpentruăfiecareăziădeăactivitate,ăcuăexcepţiaăinformaticieniloră
careăprimescăoă indemnizaţieădeă65ădeă leiăpentruăfiecareăziădeăactivitate,ădarănuămaiă
mult de 5 zile. 
    (3) Preşedinteleăbirouluiăelectoralăalăsecţieiădeăvotareăşiălocţiitorulăacestuiaăprimescă
câteăoăindemnizaţieădeă150ădeăleiăpentruăfiecareăziădeăactivitate,ădarănuămaiămultădeă5ă
zile.ăPreşedinţiiăbirourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeăvotareădinăstr in tateăprimesc în 
plus 150 de lei pentru fiecare zi de activitate. 
    (4)ă Operatorulă deă calculatoră ală birouluiă electorală ală secţieiă deă votareă primeşteă oă
indemnizaţieădeă150ădeăleiăpentruăfiecareăziădeăactivitate,ădarănuămaiămultădeă5ăzile. 
    (5) Membrii birourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeăvotareăprimescăcâteăoăindemnizaţieă
de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile. Membrii 
birourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeăvotareădinăstr in tateăprimescăînăplusă150ădeăleiă
pentru fiecare zi de activitate. 
    (6)ă Instituţiileă prefectuluiă asigur ă pentruă membriiă birouriloră electoraleă deă
circumscripţie,ăaiăoficiilorăelectoraleăşiăaiăbirourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeăvotare,ă
personalul tehnic auxiliar al acestora, statisticienii, operatorii de calculatoră şiă
personalulă structuriloră Ministeruluiă Afaceriloră Interneă careă asigur ă m suriă deă
menţinereăşiăasigurareăaăordiniiăşiăliniştiiăpubliceăsauăcareăesteăînămisiuneădeăpaz ălaă
birourileăelectoraleădeăcircumscripţieăşiălaăbirourileăelectoraleăaleăsecţiilorădeăvotareăoă
indemnizaţie,ă pentruăcheltuieliă deăprotocol,ă înă valoareă deă10ă leiădeăpersoan ăpentruă
ziuaăvot rii. 
    (7)ă Ministerulă Afaceriloră Interneă asigur ă gust ri,ă ap ,ă r coritoareă şiă cafeaă pentruă
Biroul Electoral Central, în limita sumei de 10 lei pentru fiecare zi de activitate, 
pentruă fiecareă membruă şiă persoan ă careă faceă parteă dină aparatulă tehnică auxiliară ală
acestuia,ă cheltuielileă aferenteă fiindă suportateă dină bugetulă Autorit ţiiă Electoraleă
Permanente. 
    (8)ăPlataăindemnizaţiilorăprev zuteălaăalin.ă(1),ă(2),ă(3),ă(5),ă(6)ăşiă(7)ăseăfaceăînăbazaă
listelorădeăprezenţ ăsemnateădeăc treăpreşedinţiiăbirourilorăelectorale. 
    (9)ă Plataă indemnizaţiiloră careă seă cuvină operatoriloră deă calculatoră aiă birouriloră
electoraleă aleă secţiilorădeăvotare,ă conformăalin.ă (4)ă şiă (6),ă seă faceă înăbazaă fişelorădeă
pontajăemiseădeăAutoritateaăElectoral ăPermanent ăpeăbazaăinformaţiilorăfurnizateădeă
ServiciulădeăTelecomunicaţiiăSpeciale. 
    (10)ă Prină ziă deă activitateă seă înţelegeă muncaă desf şurat ă peă parcursulă uneiă zileă
calendaristice,ăindiferentădeănum rulădeăoreăprestate,ădarănuămaiăpuţinădeă6ăoreăpeăzi. 
    (11)ăPeălâng ădrepturileăb neştiăprev zuteălaăalin.ă(1)ă- (7),ăpreşedinţiiăşiălocţiitoriiă
birouriloră şiăoficiilorăelectorale,ăpersonalulă tehnicăauxiliar,ăstatisticieniiă şiăoperatoriiă
deăcalculatorăcareăîşiăauădomiciliulăsauăreşedinţaăînăalteălocalit ţiădecâtăceleăundeăîşiă
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desf şoar ăactivitateaăbeneficiaz ăpeădurataăîndepliniriiăatribuţiilorăînăcadrulăbirouriloră
şiăalăoficiilorăelectoraleăsauăpeălâng ăacestea,ădeăindemnizaţiileădeădetaşare,ăprecumăşiă
deă decontareaă cheltuieliloră deă transportă şiă cazare,ă dup ă caz,ă conformă Hot râriiă
Guvernuluiănr.ă1.860/2006ăprivindădrepturileăşiăobligaţiileăpersonaluluiăautorit ţilorăşiă
instituţiilorăpubliceăpeăperioadaădeleg riiă şiă detaş rii înă alt ă localitate,ăprecumă şiă înă
cazulă deplas rii,ă înă cadrulă localit ţii,ă înă interesulă serviciului,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare. 
    (12)ă Plataă indemnizaţiiloră şiă drepturiloră cuveniteă membriloră birouriloră electoraleă
aleă secţiiloră deă votareă şiă operatoriloră deă calculatoră seă faceă deă c treă instituţiileă
prefectuluiăsauăMinisterulăAfacerilorăExterne,ădup ăcaz,ăînăbazaălistelorăprev zuteălaă
alin.ă (8),ă respectivă aă fişeloră deă pontajă prev zuteă laă alin.ă (9),ă conformă prevederiloră
legale în vigoare. 
    ART. 3 
    Înă perioadaă electoral ,ă cheltuielileă cuă telefoaneleă efectuateă deă autorit ţileă
administraţieiă publiceă implicateă înă organizareaă alegeriloră seă suplimenteaz ă cuă 50%ă
faţ ădeănormativeleăînăvigoare. 
    ART. 4 
    Laă alegerileă pentruă Senată şiă Cameraă Deputaţiloră dină anulă 2016,ă Autoritateaă
Electoral ăPermanent ăsuport ădinăbugetulăpropriuăurm toareleăcategoriiădeăcheltuieli: 
    a)ă cheltuielileă pentruă întocmireaă şiă tip rireaă listeloră electoraleă permanenteă dină
str in tateăşiăaălistelorăelectoraleăpentruăvotulăprinăcorespondenţ ; 
    b)ăcheltuielileăpentruăsediul,ădotareaăşiăfuncţionareaăBirouluiăElectoralăCentral; 
    c)ăindemnizaţiileămembrilorăBirouluiăElectoralăCentral; 
    d)ă indemnizaţiileă personaluluiă tehnică auxiliară ală Birouluiă Electorală Centrală şiă ale 
statisticienilorăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăpeălâng ăacestăbirou; 
    e) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central; 
    f)ăcheltuielileăpentruămentenanţaăRegistruluiăelectoral,ăprecumăşiăpentruăactivit ţileă
specifice de gestionare a acestuiaăînăperioadaăelectoral ; 
    g)ă cheltuielileă pentruă aplicaţiileă şi/sauă serviciileă informaticeă utilizateă deă Biroulă
ElectoralăCentralăpentruăcentralizareaărezultatelorăvot rii; 
    h) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnareaăpreşedinţiloră
birourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeăvotareăşiăaălocţiitorilorăacestora; 
    i)ăcheltuieliădeăinformareăaăaleg torilor; 
    j)ă cheltuielileă pentruă organizareaă exameneloră deă admitereă înă Corpulă experţiloră
electorali pe durata perioadei electoraleă aă alegeriloră pentruă Senată şiă Cameraă
Deputaţilorădinăanulă2016; 
    k)ăcheltuielileăpentruăelaborarea,ăeditareaăşiădifuzareaăgratuit ădeăbroşuriălegislativeă
şiăghiduriăspecificeăînămaterieăelectoral ; 
    l) cheltuielile de instruire a operatorilor de calculator; 
    m)ăcheltuielileădeăinstruireăaămandatarilorăfinanciariăprev zuţiădeăart.ă34ădinăLegeaă
nr.ă334/2006,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    ART. 5 
    (1)ăLaăalegerileăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorădinăanulă2016, din bugetul de 
stat,ă prină bugetulă Ministeruluiă Afaceriloră Interne,ă seă asigur ă sumeleă necesareă
acopeririiăurm toarelorăcategoriiădeăcheltuieli: 
    a)ă cheltuielileă pentruă asigurareaă ordinii,ă siguranţeiă publiceă şiă aă pazei,ă înă cadrulă
procesului electoral, conform legii; 
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    b) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot; 
    c)ăcheltuielileăpentruăconfecţionareaătimbrelorăautocolante; 
    d)ăcheltuielileăpentruăconfecţionareaăştampilelorăcuămenţiuneaă"VOTAT"; 
    e) cheltuieli pentru informareaăaleg torilor; 
    f)ă cheltuielileă deă mentenanţ ă aleă mijloaceloră deă transportă furnizateă Birouluiă
ElectoralăCentralăşiăcheltuielileădeăcarburantăaferente. 
    (2)ă Laă alegerileă pentruă Senată şiă Cameraă Deputaţiloră dină anulă 2016,ă Ministerulă
Afacerilor Interneă asigur ,ă prină bugeteleă instituţiiloră prefectului,ă sumeleă necesareă
acopeririiăurm toarelorăcategoriiădeăcheltuieli: 
    a)ă indemnizaţiileă membriloră birouriloră electoraleă deă circumscripţie,ă aiă oficiiloră
electoraleă şiăaiăbirourilorăelectoraleăaleă secţiilorădeăvotare,ăprecumăşiă indemnizaţiileă
pentru cheltuieli de protocol ale acestora; 
    b)ă indemnizaţiileă personaluluiă tehnică auxiliară şiă aleă statisticieniloră birouriloră
electoraleădeăcircumscripţieăşiăaiăoficiilorăelectorale,ăprecumăşiăindemnizaţiileăpentru 
cheltuieli de protocol ale acestora; 
    c)ă indemnizaţiileăoperatorilorădeăcalculatorăaiăbirourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeă
votare,ăprecumăşiăindemnizaţiileăpentruăcheltuieliădeăprotocolăaleăacestora; 
    d)ă indemnizaţiileă pentruă cheltuieliă deă protocolă aleă personaluluiă structuriloră
MinisteruluiăAfaceriloră Interneăcareăasigur ăm suriădeămenţinereăaăordiniiă şiă liniştiiă
publiceă sauă careă esteă înă misiuneă deă paz ă laă birourileă electoraleă deă circumscripţie,ă
oficiileăelectorale,ăbirourileăelectoraleăpentruăvotulăprinăcorespondenţ ăşiălaăbirourileă
electoraleăaleăsecţiilorădeăvotareădinăţar ; 
    e)ă indemnizaţiileă deă detaşare,ă precumă şiă decontareaă cheltuieliloră deă transportă şiă
cazare,ădup ăcaz,ăprev zuteădeăHot râreaăGuvernuluiănr.ă1.860/2006,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare,ăcuveniteăpreşedinţilorăşiălocţiitorilorăbirourilorăelectoraleădeă
circumscripţie,ăaiăoficiilorăelectoraleăşiăaiăbirourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeăvotare,ă
personalului tehnic auxiliarăşiăstatisticienilorăbirourilorăelectoraleădeăcircumscripţieăşiă
aiăoficiilorăelectorale,ăprecumăşiăoperatorilorădeăcalculatorăaiăbirourilorăelectoraleăaleă
secţiilorădeăvotare,ăpeăbazaălistelorădeăprezenţ ăsauăaăfişelorădeăpontaj,ădup ăcaz; 
    f) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot; 
    g)ăcheltuielileădeătransport,ăambalareăşiădistribuireăaămaterialelor,ădocumentelorăşiăaă
tipizatelorăprev zuteădeălegeăpentruădesf şurareaăprocesuluiăelectoral; 
    h)ă cheltuielileă pentruă confecţionareaă ştampilelor birourilor electorale de 
circumscripţieăşiăaăştampilelorădeăcontrolăaleăsecţiilorădeăvotare; 
    i)ă cheltuielileă pentruă asigurareaă condiţiiloră materialeă necesareă funcţion riiă
grupurilorătehniceădeălucruădeăpeălâng ăcomisiileătehnice; 
    j) cheltuielileăpentruăconfecţionareaătipizatelorălistelorăelectoraleăsuplimentareăşiăaă
extraselorădeăpeălistaăelectoral ăpermanent ăşiălistaăsuplimentar ; 
    k)ăcheltuielileămaterialeăpentruădotareaăşiăfuncţionareaăsediilorăsecţiilorădeăvotare; 
    l) cheltuielile pentruăachiziţionareaătuşului,ăaătuşierelorăşiăaăaltorămaterialeănecesareă
vot rii; 
    m) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral 
organizatăînăţar ; 
    n)ă cheltuielileăprivindă transportulăpreşedinţiloră şiă locţiitorilor birourilor electorale 
aleăsecţiilorădeăvotare,ăprecumăşiăalăoperatorilorădeăcalculatorăaiăbirourilorăelectoraleă
aleăsecţiilorădeăvotare. 
    (3)ăSumeleăprev zuteălaăalin.ă(1)ăşiă(2)ăseăsuport ădeălaăbugetulădeăstat. 
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    ART. 6 
    La alegerile pentru Senată şiă Cameraă Deputaţiloră dină anulă 2016,ă Serviciulă deă
Telecomunicaţiiă Specialeă suport ă dină bugetulă propriuă urm toareleă categoriiă deă
cheltuieli: 
    a)ă cheltuielileă pentruă funcţionareaă Sistemuluiă informatică deă monitorizareă aă
prezenţeiălaăvotăşiădeăprevenireăa votului ilegal; 
    b)ă cheltuielileă aferenteă particip riiă personaluluiă propriuă laă sesiunileă deă selecţieă aă
operatorilor de calculator; 
    c)ăcheltuielileăaferenteăasigur riiăserviciilorădeătelefonieăspecial ăşiădeăcomunicaţiiă
deăvoceăşiădate,ănecesareăbirourilor electorale; 
    d)ă cheltuieliă pentruă asigurareaă asistenţeiă tehniceă aă Sistemuluiă informatică deă
monitorizareăaăprezenţeiălaăvotăşiădeăprevenireăaăvotuluiăilegalăşiăpentruăintervenţiileă
necesareăremedieriiădisfuncţionalit ţilorăacestuia. 
    ART. 7 
    Laă alegerileă pentruă Senată şiă Cameraă Deputaţiloră dină anulă 2016,ă categoriileă deă
cheltuieliăcareăseăsuport ădeălaăbugetulădeăstatăpentruăInstitutulăNaţionalădeăStatistic ă
şiă direcţiileă teritorialeă deă statistic ,ă prină bugetulă Secretariatuluiă Generală ală
Guvernului,ăsuntăurm toarele: 
    a)ăcheltuielileăpentruătip rireaăproceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor 
vot rii; 
    b)ă cheltuielileă pentruă dotareaă cuă echipamente,ă tehnic ă deă calcul,ă consumabileă şiă
serviciiănecesareăpentruăorganizareaăşiăfuncţionareaăstaţiilorădeăprelucrare; 
    c)ă cheltuielileă pentruă instruireaă personaluluiă implicată înă efectuareaă operaţiuniloră
tehniceăprivindăstabilireaărezultatelorăalegerilor,ăînăstaţiileădeăprelucrareăorganizateălaă
nivelulăBirouluiăElectoralăCentralăşiăalăbirourilorăelectoraleădeăcircumscripţie. 
    ART. 8 
    LaăalegerileăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorădinăanulă2016,ădinăbugetulădeăstat,ă
prină bugetulă Ministeruluiă Afaceriloră Externe,ă seă asigur ă sumeleă necesareă acopeririiă
urm toarelorăcategoriiădeăcheltuieli: 
    a)ă sumeleă necesareă pentruă acoperireaă cheltuieliloră pentruă organizareaă şiă dotareaă
secţiilorădeăvotareădinăstr in tate,ăprecumăşiăpentruăorganizareaăprocesuluiăelectoralăînă
str in tate; 
    b) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotareaă şiă funcţionareaă
birouluiă electorală pentruă cet ţeniiă româniă cuă domiciliulă sauă reşedinţaă înă afaraă ţ rii,ă
precumăşiăaleăbirourilorăelectoraleăpentruăvotulăprinăcorespondenţ ; 
    c)ă indemnizaţiileă membriloră birouluiă electorală deă circumscripţieă pentruă cet ţeniiă
româniă cuă domiciliulă sauă reşedinţaă înă afaraă ţ rii,ă precumă şiă indemnizaţiileă pentruă
cheltuieli de protocol ale acestora; 
    d)ăindemnizaţiileăpersonaluluiătehnicăauxiliarăşiăaleăstatisticienilorăbirouluiăelectorală
deă circumscripţieă pentruă cet ţeniiă româniă cuă domiciliulă sauă reşedinţaă înă afaraă ţ rii,ă
precumăşiăindemnizaţiileăpentruăcheltuieliădeăprotocolăaleăacestora; 
    e)ă indemnizaţiileă membriloră birouriloră electoraleă aleă secţiiloră deă votareă dină
str in tateă şiă aleă membriloră birouriloră electoraleă pentruă votulă prină corespondenţ ,ă
precumăşiăindemnizaţiileăpentruăcheltuieliădeăprotocolăaleăacestora; 
    f)ă indemnizaţiileăoperatorilorădeăcalculatoră aiăbirouriloră electoraleă aleă secţiilorădeă
votareă dină str in tate,ă precumă şiă indemnizaţiileă pentruă cheltuieliă de protocol ale 
acestora; 
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    g)ădrepturileăprev zuteădeăHot râreaăGuvernuluiănr.ă1.860/2006,ăcuămodific rileăşiă
complet rileă ulterioare,ă cuveniteă preşedinteluiă şiă locţiitoruluiă birouluiă electorală deă
circumscripţieă pentruă cet ţeniiă româniă cuă domiciliulă sau reşedinţaă înă afaraă ţ rii,ă
membrilorăbirourilorăelectoraleăaleăsecţiilorădeăvotare,ămembrilorăbirourilorăelectoraleă
pentruă votulă prină corespondenţ ,ă personaluluiă tehnică auxiliară şiă statisticieniloră
birouluiă electorală deă circumscripţieă pentruă cet ţeniiă români cu domiciliul sau 
reşedinţaăînăafaraăţ rii,ăprecumăşiăoperatorilorădeăcalculatorăaiăbirourilorăelectoraleăaleă
secţiilorădeăvotareădinăstr in tate,ăpeăbazaălistelorădeăprezenţ ăsauăaăfişelorădeăpontaj,ă
dup ăcaz. 
    ART. 9 
    LaăalegerileăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorădinăanulă2016,ăcheltuielileăaferenteă
votuluiăprinăcorespondenţ ă laăalegerileăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorădinăanulă
2016,ăspecificeăCompanieiăNaţionaleă"PoştaăRomân "ă- S.A.,ăprev zuteăînăanexaănr.ă8ă
laă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 92/2016,ă seă suport ă dină bugetulă Ministeruluiă
ComunicaţiilorăşiăpentruăSocietateaăInformaţional . 
    ART. 10 
    Înă cadrulă bugetuluiă aprobat,ă efectuareaă cheltuieliloră pentruă organizareaă şiă
desf şurareaăalegerilorăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorădinăanulă2016 se va realiza 
deă c treă ordonatoriiă deă credite,ă cuă informareaă lunar ă aă Autorit ţiiă Electoraleă
Permanente. 
    ART. 11 
    (1)ă Sumeleă alocateăMinisteruluiăAfaceriloră Interne,ă pentruă instituţiileă prefectului,ă
pentruăorganizareaăşiădesf şurareaăalegerilorăpentruăSenatăşiăCameraăDeputaţilorădină
anulă2016ăseăvorăviraăcuăaceast ădestinaţieăînăbugetulăfiec reiăinstituţiiăaăprefectului,ă
iară decontareaă cheltuieliloră respectiveă vaă fiă efectuat ă cuă respectareaă prevederiloră
legale. 
    (2) În termen de 60 de zile de laădataăpublic riiăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ă
Parteaă I,ă aă rezultatuluiă alegerilor,ă autorit ţileă administraţieiă publiceă implicateă înă
organizareaă şiă desf şurareaă procesuluiă electorală comunic ă Autorit ţiiă Electoraleă
Permanenteăsituaţiaăsumelorăalocateă şiăaăcheltuielilorăefectuate,ăseparatăpeăcheltuieliă
deăpersonal,ăcheltuieliămaterialeăşiăcheltuieliădeăcapital. 
    ART. 12 
    Prezentaăhot râreăintr ăînăvigoareălaădataădeă12ăseptembrieă2016. 
 
                              PRIM-MINISTRU 
                              DACIAN JULIEN CIOLOŞ 
 
                              Contrasemneaz : 
                              Ministrul afacerilor interne, 
                              Petre Tobă 
 
                              PreşedinteleăAutorit ţiiăElectoraleăPermanente, 
                              Ana Maria Pătru 
 
                              Viceprim-ministru, 
                              ministrulădezvolt riiăregionaleăşiăadministraţieiăpublice, 
                              Vasile Dîncu 
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                              Secretarul general al Guvernului, 
                              Sorin Sergiu Chelmu 
 
                              p. Ministrul afacerilor externe, 
                              Alexandru Victor Micula, 
                              secretar de stat 
 
                              p.ăMinistrulăcomunicaţiilorăşiăpentruăsocietateaăinformaţional , 
                              Carmen Elian, 
                              subsecretar de stat 
 
                              Ministrulăfinanţelorăpublice, 
                              Anca Dana Dragu 
 
    Bucureşti,ă31ăaugustă2016. 
    Nr. 637. 
 
    ANEX  
 
                         BUGETUL ŞI STRUCTURA 

cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 
 
                                                                   - mii lei - 

 ______________________________________________________________________________ 
|         Instituţia           |Capitol|           Cheltuieli         | Total  | 
|                              |       |______________________________|        | 

|                              |       |Personal|Bunuri  |Active      |        | 
|                              |       |        |şi      |nefinanciare|        | 
|                              |       |        |servicii|            |        | 
|______________________________|_______|________|________|____________|________| 
| I. Ministerul Afacerilor     |       | 103.618|  81.139|     1.194  | 185.951| 

| Interne                      |       |        |        |            |        | 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 

| 1. Instituţiile prefectului  | 51.01 | 103.018|  30.704|       967  | 134.689| 
|                              |_______|________|________|____________|________| 

|                              |       |        |        |            |        | 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 
| TOTAL CAP 51.01              | 51.01 | 103.018|  30.704|       967  | 134.689| 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 

|                              |       |        |        |            |        | 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 
| TOTAL CAP 61.01              | 61.01 |     600|  50.435|       227  |  51.262| 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 

|                              |       |        |        |            |        | 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 
| II. Secretariatul General al | 51.01 |      14|   3.200|         0  |   3.214| 

| Guvernului                   |       |        |        |            |        | 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 

| - Institutul Naţional de     | 51.01 |      14|   3.200|         0  |   3.214| 
| Statistică                   |       |        |        |            |        | 
|______________________________|_______|________|________|____________|________| 

| 1. Aparat propriu            | 51.01 |       3|     200|         0  |     203| 
|______________________________|_______|________|________|____________|________| 

| 2. Direcţiile teritoriale de | 51.01 |      11|    3000|         0  |    3011| 
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| statistică                   |       |        |        |            |        | 
|______________________________|_______|________|________|____________|________| 

|                              |       |        |        |            |        | 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 
| III. Autoritatea Electorală  | 51.01 |   1.019|   2.589|     8.128  |  11.736| 
| Permanentă                   |       |        |        |            |        | 
|______________________________|_______|________|________|____________|________| 

| 1. Aparat propriu            | 51.01 |      69|   1.955|     8.000  |  10.024| 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 

| 2. Biroul Electoral Central  | 51.01 |     950|     634|       128  |   1.712| 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 

|                              |       |        |        |            |        | 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 
| IV. Ministerul Afacerilor    | 51.01 |   1.300|   7.112|       244  |   8.656| 

| Externe                      |       |        |        |            |        | 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 

|                              |       |        |        |            |        | 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 
| V. Serviciul de              | 61.01 |       0|   3.290|       341  |   3.631| 

| Telecomunicaţii Speciale     |       |        |        |            |        | 
|______________________________|_______|________|________|____________|________| 

|                              |       |        |        |            |        | 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 
| VI. Ministerul Comunicaţiilor| 85.01 |       0|  11.300|         0  |  11.300| 
| şi pentru Societatea         |       |        |        |            |        | 
| Informaţională               |       |        |        |            |        | 
|______________________________|_______|________|________|____________|________| 
| TOTAL GENERAL                |       | 105.951| 108.630|     9.907  | 224.488| 

|______________________________|_______|________|________|____________|________| 
 
                              --------------- 


