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PROCES - VERBAL 

încheiat  azi 01.10.2019 

cu ocazia completării Biroului Electoral Județean nr.34 Sibiu cu 

 reprezentanții formațiunilor politice care nu au reprezentanți în Parlament și care au 

propus candidați 

 

În conformitate cu prevederile art.18 alin.3, teza  a-II-a, din Legea n. 370/2004 

pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare, 

potrivit căruia: 

              „În termen de 24 de ore de la completarea birourilor electorale județene sau 

birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București cu reprezentanții propuși de 

partidele politice parlamentare care au propus candidați, acestea se completează de 

către președintele biroului electoral județean sau al biroului electoral al sectorului 

municipiului București, după caz, cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice care au 

propus candidați, în limita numărului de reprezentanți prevăzut la alin. (1), prin tragere 

la sorți, dacă este cazul, în prezența membrilor biroului și a candidaților sau a 

persoanelor delegate de către conducerile formațiunilor politice care au propus 

candidații”,  respectiv 7 reprezentanți ai formațiunilor politice care au propus 

candidați. 

Hotărârea nr.2/H/26.09.2019 a Biroului Electoral Central 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; 

Decizia  nr.32/D/27.09.2019 a Biroului Electoral Central privind aplicarea 

prevederilor art.17 alin.1 lit. c din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui 

României, cu modificările și completările ulterioare; 

Decizia  nr.33/D/28.09.2019 a Biroului Electoral Central privind aplicarea 

prevederilor art.18 alin.3 , art. 20 alin.2 și art.22 alin.3 din Legea nr. 370/2004 pentru 

alegerea Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Procesul - verbal nr. 296/C/BEC/P /27.09.2019 privind 

rămânerea definitivă a candidaturilor la alegerile pentru Președintele României din 

anul 2019; 

Având în vedere Procesul - verbal nr. 299/C/BEC/P /28.09.2019 privind 

stabilirea ordinii de înscriere în buletinul de vot a candidaților formațiunilor politice și a 

candidaților independenți, precum și a semnelor electorale ale acestora, la alegerile 

pentru Președintele României din anul 2019; 

Potrivit prevederilor art.18 alin.3, teza a-II-a, din Legea nr.370/2004, birourile 

electorale județene pot avea în componență cel mult 7 reprezentanți ai formațiunilor 

politice, iar numărul reprezentanților partidelor politice parlamentare cu care Biroul 

Electoral Județean Sibiu s-a completat este de 5, rezultă că în această ultimă etapă 

de completare, în componența Biroului Electoral Județean Sibiu vor intra încă 2 

reprezentanți ai partidelor neparlamentare care au candidați.  



Văzând ca au fost comunicati, în termenul legal, prevăzut de art.18 alin.3, teza 

a-II-a din  Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările 

și completările ulterioare, reprezentanți a unui  un număr de 6 partide neparlamentare 

care au candidați, este necesară tragerea la sorți, dintre acestea, a celor 2 partide 

neparlamentare care au candidați pentru alegerea Președintelui României din anul 

2019 și care vor completa Biroul Electoral Județean; 

Se constată că formațiunile politice care nu au grup parlamentar propriu într-

una din Camerele Parlamentului României, la momentul completării Biroului Electoral 

Județean nr.34 Sibiu, și au propus candidați la alegerile de Președinte al României din 

anul 2019, și care  și- au desemnat reprezentanți în cadrul biroului electoral, sunt 

următoarele: 

-  Partidul Alternativa Pentru Demnitatea Națională 

-  Partidul Neamul Românesc 

 -     Partidul Noua Românie 

 -     Alianța Electorală ”UN OM” 

-      Partidul Puterii Umaniste ( social- liberal) 

-      Dreapta Liberală; 

Astfel, potrivit procesului – verbal de tragere la sorți au fost desemnați în 

vederea completării biroului electoral, conform art. 18 alin. 3, teza a-II-a, din Legea 

370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și completările 

ulterioare, următoarele persoane: 

 

- Domnul Ștefan Alexandru Simon  - reprezentant Partidul Alternativa 

Pentru Demnitatea Națională , desemnat prin adresa nr.34/28.09.2019, înregistrată 

la Biroul Electoral Județean nr.34 Sibiu sub nr.15 /28.09.2019; 

 

- Domnul  Zara Ioan – Ștefan  - reprezentant Partidul Neamul Românesc , 

desemnat prin adresa nr. 911-34/27.09.2019, înregistrată la Biroul Electoral Județean 

nr.34 Sibiu sub nr.   8  /28.09.2019 

S-a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr.370/2004 

pentru alegerea Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare. 

Se declară legal completat Biroul Electoral Județean nr.34 Sibiu constituit 

pentru alegerea Președintelui României, cu reprezentanții formațiunilor politice care 

nu au reprezentanți în Parlamentul României.  

 

PREȘEDINTE, 

 

JUDECĂTOR Andreea- Angelica DINESCU 

 

 

 

 

 

 



Membrii : 

 

locțiitor Liliana Maria OLARIU 

membru Bianca Maria SOLOMON 

reprezentant AEP Iuliana ORZA 

membru Marin CRĂCIUN – reprezentant PNL 

membru Anca CIBU - reprezentant PMP 

membru  Marius VULCAN- reprezentant Alianța USR PLUS,  

membru Domnul Francisc SZOMBATFALVI - TOROK - reprezentant UDMR 

 membru Dan Constantin LUCA – reprezentant PSD 
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