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DECIZIE 

privind soluționarea sesizării nr. 33/19.10.2019  depuse de către Filiala Județeana 

USR Sibiu 

 

Având în vedere sesizarea nr.180/117.10.2019 a Filialei Județene USR Sibiu, 

cu sediul în mun. Sibiu , str.9 Mai nr. 20 , județul Sibiu , înregistrată la B.E.J nr.34 Sibiu 

sub nr. 33/19.10.2019 privind existența unor materiale de propagandă electorală ( 

banner) nepermise în campanie electorală ale Partidului Social Democrat în comuna 

Altâna, județul Sibiu ;  

Văzând probele depuse de către Filiala Județeană USR Sibiu la cele două 

sesizări, respectiv poze,  

Văzând prevederile art. 55 lit. z și art. 56  alin.2 lit. a din Legea 370/2004 pentru 

alegerea președintelui României, cu modificările și completările ulterioare, conform 

cărora nerespectarea prevederilor legale referitoare la afișajul electoral constituie 

contravenție, iar constatarea contravențiilor se face de către ofițerii, agenții și subofițerii 

din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Română și Jandarmeriei Române, 

precum și polițiștii locali; 

Văzând prevederile art. 36 alin.2 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, în coroborare cu 

art. 54 din același act normativ, conform cărora contravențiile privind 

nerespectarea legislației electorale se constată de către reprezentanții Autorității 

Electorale Permanente, iar sancțiunea se aplică prin decizie a Autorității 

Electorale Permanente 

În conformitate cu Procesul – verbal nr.16/21.10.2019 privind ședința B.E.J 

nr.34 Sibiu unde au fost consemnate următoarele:  

Având în vedere competențele birourilor electorale județene, se propune ca 

sesizarea să fie înaintată autorităților competente, respectiv A.E.P – B.J Sibiu ;  

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  Se înaintează sesizarea nr. 180/17.10.2019 a Filialei Județene USR 

Sibiu, cu sediul în mun. Sibiu , str.9 Mai nr. 20, județul Sibiu,  înregistrată la B.E.J nr.34 

Sibiu sub nr.33/19.10.2019 către A.E.P – B.J Sibiu .  

Art.2 Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișare și prin 

publicare pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Sibiu, secțiunea 

Alegeri Prezidențiale.  

Art. 3 Prezenta decizie poate fi contestată la Biroul Electoral Central, în termen 

de cel mult 48 de ore de la afișare. 

Pronunțată astăzi 21.10.2019  

Sibiu 

Nr.5/21.10.2019 

 

PREȘEDINTE , 

JUDECĂTOR Andreea- Angelica DINESCU 

 

 

Locțiitor Liliana Maria OLARIU  

Membru Bianca Maria SOLOMON 

Reprezentant AEP Iuliana Marcela ORZA 

membru Crăciun  MARIN – reprezentant PNL 

membru CIBU Anca - reprezentant PMP 

membru  Marius VULCAN- reprezentant USR PLUS,  

membru Domnul Szombatfalvi – Torok Francisc - reprezentant UDMR 

 membru Dan Constantin LUCA – reprezentant PSD 

 membru Stefan Alexandru SIMON -reprezentant PADN 

 membru Stefan -Ioan ZARA – reprezentant PNR 



 

 

 

 
 
 
 


