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DECIZIE 

Privind soluționarea sesizării nr. 126/24.11.2019 formulate de Partidul Social 
Democrat - Filiala Sibiu și a sesizării doamnei Roșu Luciana Ioana, în calitate 

de președinte al secției nr. 63 din municipiul Sibiu, ambele cu privire la 
exercitarea multiplă a dreptului la vot 

 
 

Având în vedere sesizarea nr. 126/24.11.2019 a Partidului Social Democrat, 

înregistrată la Biroul Electoral Județean 34 Sibiu sub nr. 203/24.11.2019 privind votul 

multiplu exercitat la secția nr. 63 cu concursul președintelui secției și al 

reprezentantului Partidului Național Libera;  

Având în vedere sesizarea doamnei Roșu Luciana Ioana, în calitate de 

președinte a secție de votare nr.63 din municipiul Sibiu, înregistrată la Biroul Electoral 

Județean 34 Sibiu sub nr. 205/24.11.2019 privind votul multiplu exercitat de către un 

votant;  

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 3 din Legea nr. 370/2004 potrivit căruia 

”În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii 

acestora și membrii acestora, respectiv operatorii de calculator nu își îndeplinesc 

atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de prezenta lege, sunt 

înlocuiți de îndată, la solicitarea biroul electoral ierarhic superior, de către organismele 

sau persoanele care le-au desemnat, după caz, cu alte persoane desemnate potrivit 

procedurilor prevăzute de prezenta lege” 

Procesul verbal nr. 96/24.11.2019 al ședinței Biroului Electoral Județean 34 

Sibiu în cadrul căruia au fost discutate cele două sesizări; 

În temeiul art. 19 alin.3 din 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 Îndepărtarea doamnei președinte Roșu Luciana Ioana din secția de votare 

nr. 63 și preluarea atribuțiilor sale de către locțiitorul Stoica Mircea Lucian. 



Art.2 Trimiterea sesizărilor către IPJ Sibiu în vederea efectuării de verificări. 

Art.3 Prezenta decizie se va comunica stației de centralizare a rezultatelor 

voturilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, secției de votare nr. 63 și IPJ 

Sibiu, Partidului Social Democrat – Filiala Sibiu . 

 

 

Pronunțată astăzi 24.11.2019  

Sibiu 

Nr.83./24.11.2019 

 
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 

 

 

 


