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PROCES - VERBAL 

încheiat  azi 30.10.2019 

cu ocazia completării Birourilor electorale ale secțiilor de votare  nr.1 - 376 

constituite la nivelul județului Sibiu, cu reprezentanții partidelor politice parlamentare 

care au propus candidați la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 -

etapa I 

 

În conformitate cu prevederile art.22 alin.1, alin.2 și alin, 3 teza I,  din Legea nr. 

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

ulterioare, potrivit căruia:  

”În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (2), 

formațiunile politice care au propus candidați sunt obligate să comunice biroului 

electoral județean, respectiv biroului electoral al sectorului, în cazul municipiului 

București, lista reprezentanților lor în birourile electorale ale secțiilor de votare, sub 

forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul secției de votare, numele, 

prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința și modalitatea de contact, 

respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. O formațiune politică poate 

avea într-un birou electoral al unei secții de votare cel mult 2 reprezentanți. ” 

”Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții 

formațiunilor politice se face de președintele biroului electoral județean, respectiv de 

președintele biroului electoral al sectorului municipiului București, în prezența 

reprezentanților formațiunilor politice în biroul electoral județean sau în biroul electoral 

al sectorului respectiv, în 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut .” 

”Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare se face în prima etapă 

cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați.....” 

În aplicarea prevederilor Deciziei Biroului Electoral Central nr. 33/28.09.2019, 

coroborat cu prevederile 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, calitatea de partid politic parlamentar trebuie îndeplinită la momentul 

completării birourilor electorale județene. 



Totodată, în conformitate cu Circulara nr. 510/C/BEC/2019 /25.10.2019, 

formațiunile politice parlamentare care au propus candidați la alegerile pentru 

Președintele României și vor participa la prima etapă de completare a birourilor  

electorale ale secțiilor de votare sunt următoarele:  

Partidul Național Liberal 

Partidul Mișcarea Populară 

Alianța USR Plus 

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 

Partidul Social Democrat 

Alianța „UN OM” 

Prin adresa  nr.419/24.10.2019 înregistrată la Biroul Electoral Județean 34 Sibiu 

sub nr.43/25.10.2019, Partidul Național Liberal - Filiala Sibiu a comunicat lista cu 

reprezentaților săi în birourile electorale ale secțiilor de votare  de la nr. 1 la nr. 376. 

Prin adresa înregistrată la Biroul Electoral Județean 34 Sibiu sub 

nr.57/28.10.2019, Partidul Mișcarea Populară - Filiala Sibiu a comunicat lista cu 

reprezentaților săi în birourile electorale ale secțiilor de votare  de la nr. 1 la nr. 376. 

Prin adresa  nr.192/25.10.2019 înregistrată la Biroul Electoral Județean 34 Sibiu 

sub nr.47/26.10.2019, Alianța USR -PLUS – Filiala Sibiu a comunicat lista cu 

reprezentaților săi în birourile electorale ale secțiilor de votare  de la nr. 1 la nr. 376 

Prin adresa înregistrată la Biroul Electoral Județean 34 Sibiu sub 

nr.52/28.10.2019 Uniunea Democrată a Maghiarilor din România – Filiala Sibiu a 

comunicat lista cu reprezentaților săi în birourile electorale ale secțiilor de votare  de 

la nr. 1 la nr. 376. 

Prin adresa  nr.111/25.10.2019 înregistrată la Biroul Electoral Județean 34 Sibiu 

sub nr.46/25.10.2019, Partidul Social Democrat – Filiala Sibiu  a comunicat lista cu 

reprezentaților săi în birourile electorale ale secțiilor de votare  de la nr. 1 la nr. 376. 

Prin adresa înregistrată la Biroul Electoral Județean 34 Sibiu sub nr. 61/ 

28.10.2019, Alianța ”UN OM” a comunicat lista cu reprezentaților săi în birourile 

electorale ale secțiilor de votare  de la nr. 1 la nr. 376. 

Având în vedere cele menționate mai sus, s-a constatat că au fost îndeplinite 

condițiile prevăzute în art. 22 alin.1 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea 

Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare, comunicările fiind 

transmise în termenul legal . 



În conformitate cu prevederile art.22 alin.1, alin.2 și alin, 3 teza I,  din Legea nr. 

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

ulterioare, în prezenta reprezentanților tuturor formațiunilor politice care au 

reprezentanți în B.E.J 34 Sibiu, Birourile electorale ale secțiilor de votare constituite la 

nivelul județul Sibiu se completează cu reprezentanții celor 6 partide politice 

parlamentare care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.  

 

Președinte, 

Judecător  Andreea – Angelica DINESCU 

 

Membrii: 

 

locțiitor OLARIU Liliana Maria  

membru SOLOMON Bianca Maria  

reprezentant AEP Iuliana 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 
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