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DECIZIE 

Privind respingerea sesizărilor depuse de către doamna Goagă Irina -Elena, cu 
domiciliul în Bacău, str. Cornișa Bistriței , bl.40 sc.C  ap.12 , județul  Bacău   

 
Având în vedere sesizarea doamnei Goagă Irina – Elena, cu domiciliul în 

Bacău, str. Cornișa Bistriței, bl.40, sc C , ap.12, privind  încălcarea prevederilor art. 9 

alin.7, art.44 alin5 și alin.15, art.49 alin.1, art.66 alin.55 din Legea nr. 148/2019 , 

precum și ale art.4 alin.4, alin.5, alin.7, alin.12, alin.25, art.6 alin.4 lit. e, art.21 alin.1 

din Regulamentul UE nr.679/2016, înregistrată la Biroul Electoral Județean Sibiu sub 

nr. 208/27.11.2019; 

Având în vedere sesizarea doamnei Goagă Irina – Elena, cu domiciliul în 

Bacău, str. Cornișa Bistriței, bl.40, sc C, ap.12, privind  încălcarea prevederilor art. 41 

alin.4 , art.5 alin.1, alin.5 lit. b din Hotărârea AEP nr. 36/09.10.2019, art.1 alin.4 și alin.5 

din Legea nr.92/1996, art.1 alin.3 lit. a, art.3 alin.5 din Legea 159/2016, înregistrată la 

Biroul Electoral Județean Sibiu sub nr. 209/27.11.2019. 

Având în vedere sesizarea doamnei Goagă Irina – Elena, cu domiciliul în 

Bacău, str. Cornișa Bistriței, bl.40, sc C, ap.12, privind  încălcarea art.4 alin.1, alin.2, 

alin.5, alin.11, alin.12, art.6 alin.4 lit.e, art.89 alin.1 din Regulamentul UE nr.679/2016, 

înregistrată la Biroul Electoral Județean Sibiu sub nr. 210/27.11.2019. 

Adresa primăriei Turnu Roșu, nr. 77/28.11.2019 înregistrată la Biroul Electoral 

Județean sub nr. 211/28.11.2019 privind sesizarea doamnei Goagă Irina – Elena 

Prevederile art. 2 lit. a din Hotărârea nr. 36/09.10.2019 a Autorității Electorale 

Permanente, pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, 

desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor 

de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor 

votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către 

membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, în care 

se definesc următoarele noțiuni: 

 „date de autentificare-  ” setul de date cuprinzând un nume de utilizator și o 

parolă, alocat unui operator de calculator, care îi permite acestuia să își acceseze 

contul din aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot” 

” nume de utilizator”  — un nume unic care identifică un cont de acces al unui 

operator de calculator în aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot; 

În conformitate cu prevederile art. 2 din Hot. 36/2019  a AEP conform căruia 

„Sistemul informatic central reprezintă un ansamblu informatic complex compus din 

servere de baze de date, servere de aplicații informatice, echipamente de comunicații 

de date și echipamente de protecție împotriva incidentelor de securitate cibernetică și 

stații de lucru pentru administratori, asigurat și administrat de Serviciul de 

Telecomunicații Speciale. Sistemul informatic central funcționează în centrele de date 

ale Serviciului de Telecomunicații Speciale și în spații ale Autorității Electorale 



Permanente special destinate acestui scop. La Sistemul informatic central au acces 

reprezentanții Autorității Electorale Permanente cu drept de administrator de aplicații 

și acces la toate mașinile fizice sau virtuale care interacționează cu SIMPV în vederea 

verificării jurnalelor generate în timp real, atât de aplicații, cât și de mașina 

fizică/virtuală pe care rulează acestea, persoanele nominalizate de aceasta, precum 

și membrii Biroului Electoral Central.” 

Prevederile din Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente 

Art.24 „Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și 

actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor 

privind arondarea acestora la secțiile de votare.”  și art. 28. - (1) Accesul unei persoane 

autorizate în Registrul electoral se face prin utilizarea datelor de autentificare furnizate 

de Autoritatea Electorală Permanentă sau prin utilizarea unei semnături electronice 

extinse bazate pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare 

acreditat, generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii și 

care permite identificarea certă a persoanei autorizate. 

Art. 48. - Listele electorale cuprind cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul 

electoral. Acestea sunt permanente și suplimentare. 

Art. 49. - (1) Listele electorale permanente din țară se întocmesc și se tipăresc 

de către primari, pe secții de votare, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în 

Registrul electoral. 

Faptul că votul exercitat de un alegător are caracter secret și anonim, prin  

introducerea urnă a buletinului de vot de către cel care a votat,  

 Având în vedere prevederile art. 19 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea 

Președintelui României ,cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Procesul – Verbal nr. 104/28.11.2019 al ședinței Biroului 

Electoral Județean Sibiu din data de 28.11.2019, unde au fost consemnate 

următoarele aspecte: 

            -  se dispune respingerea  tuturor sesizărilor  cu unanimitate de voturi ca nefiind 

de competenta biroului electoral județean 

             -  deoarece toate sesizările  au același obiect  și aceeași persoană, s-a decis 

conexarea acestora în vederea soluționării printr-o decizie comună  

În temeiul art. 42 alin.2 și 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 Respinge următoarele sesizări:  

a) Sesizarea doamnei Goagă Irina – Elena, cu domiciliul în Bacău, str. Cornișa 

Bistriței, bl.40, sc C , ap.12, privind  încălcarea prevederilor art. 9 alin.7, 



art.44 alin5 și alin.15, art.49 alin.1, art.66 alin.55 din Legea nr. 148/2019 , 

precum și ale art.4 alin.4, alin.5, alin.7, alin.12, alin.25, art.6 alin.4 lit. e, 

art.21 alin.1 din Regulamentul UE nr.679/2016, înregistrată la Biroul 

Electoral Județean Sibiu sub nr. 208/27.11.2019; 

b) Sesizarea doamnei Goagă Irina – Elena, cu domiciliul în Bacău, str. 

Cornișa Bistriței, bl.40, sc C , ap.12, privind  încălcarea prevederilor art. 41 

alin.4 , art.5 alin.1, alin.5 lit. b din Hotărârea AEP nr. 36/09.10.2019, art.1 

alin.4 și alin.5 din Legea nr.92/1996, art.1 alin.3 lit. a, art.3 alin.5 din Legea 

159/2016, înregistrată la Biroul Electoral Județean Sibiu sub nr. 

209/27.11.2019. 

c) Sesizarea doamnei Goagă Irina – Elena, cu domiciliul în Bacău, str. Cornișa 

Bistriței, bl.40, sc C , ap.12, privind  încălcarea art.4 alin.1, alin.2, alin.5, 

alin.11, alin.12, art.6 alin.4 lit.e, art.89 alin.1 din Regulamentul UE 

nr.679/2016, înregistrată la Biroul Electoral Județean Sibiu sub nr. 

210/27.11.2019. 

d) Adresa primăriei Turnu Roșu, nr. 77/28.11.2019 înregistrată la Biroul 

Electoral Județean sub nr. 211/28.11.2019 privind sesizarea doamnei 

Goagă Irina – Elena 

     Art.2 Prezenta decizie se va comunica doamnei Goagă Irina – Elena, cu 

domiciliul în Bacău, str.Cornișa Bistriței, bl.40, sc C, ap.12, Primăriei comunei Turnu 

Roșu, județul Sibiu și se va  aduce la cunoștință publică prin afișare sau prin publicare 

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

Prezidențiale.  

    Art. 3 Prezenta decizie este obligatorie și  poate fi contestată la Biroul 

Electoral Central, în termen de cel mult 48 de ore de la afișare. 

Pronunțată astăzi 28.11.2019  

Sibiu 

Nr.   121  /28.11.2019 

PREȘEDINTE , 

JUDECĂTOR Andreea- Angelica DINESCU 

 

Locțiitor Liliana Maria OLARIU  

Membru Bianca Maria SOLOMON 

Reprezentant AEP Iuliana Marcela ORZA 

membru Marin CRĂCIUN – 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 



 

 


