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DECIZIE 

privind propunerile de reprezentare în cadrul biroului electoral județean  
din partea alianțelor electorale  

 
Având în vedere Procesul – Verbal nr. 296/C/BEC/P/2019 din 27.09.2019, privind 

constatarea rămânerii definitive a candidaturilor și a semnelor electorale la alegerile pentru 
Președintele României din anul 2019; 

Având în vedere dispozițiile art.2 alin.1 lit. e din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea 
Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare, care definesc partidele 
politice parlamentare ca fiind: ”partidele și alte formațiuni politice care au grup parlamentar 
propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului și care au obținut în urma ultimelor alegeri 
generale pentru Parlamentul României mandate de deputați sau senatori pentru candidații 
înscriși pe listele acestora ori pe listele unei alianțe politice sau electorale din care au făcut 
parte partidele ori formațiunile politice respective”; 

În aplicarea pct.48 și pct.54 din H.G nr.630/2019 privind aprobarea Programului 
calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în 
anul 2019; 

În aplicarea Hotărârii nr.2/H/26.09.2019 privind interpretarea prevederilor art.18 
alin.3 și art.22 alin.3 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu 
modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art.18 alin.3 din Legea nr. 370/2004 
pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 19 alin.3  in Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, 
cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii nr. 1/H/03.09.2019 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționarea a birourilor electorale constituite pentru 
alegerea Președintelui României din anul 2019, 

 
BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 34 SIBIU 

DECIDE: 
 

Art.1 Alianțele electorale legal constituite pentru alegerea Președintelui României din 
anul 2019 , care au propus un candidat comun a cărui candidatură a rămas definitivă, 
comunică biroului electoral,  în termen de 48 de la data rămânerii definitive a candidaturilor,  
numele și prenumele unui singur reprezentant comun al formațiunilor politice membre ale 
alianței electorale. 

Art.2 Desemnarea reprezentantului comun al alianței electorale trebuie să 
îndeplinească condițiile legale privind reprezentarea alianțelor electorale, respectiv să fie 
semnată de către reprezentanții legali ai fiecărei formațiuni politice care face parte din alianța 
electorală. 



 
Art.3 Prezenta decizie se publică pe site, se afișează la sediul și se comunică 

persoanelor interesate. 
Art.4  Prezenta decizie produce efecte de la data emiterii sale și este obligatorie . 

 
PREȘEDINTE , 

JUDECĂTOR Andreea- Angelica DINESCU 
 
 
 
Membrii : 
Locțiitor Liliana Maria OLARIU  
Membru Bianca Maria SOLOMON 
Reprezentant AEP Iuliana Marcela ORZA 
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