Biroul Electoral Județean 34 Sibiu
Pentru alegerea Președintelui României din anul 2019

PROCES - VERBAL
încheiat azi 30.10.2019
cu ocazia completării birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite la
nivelul județului Sibiu

În conformitate cu art.6 din Hotărârea nr. 1/ 2019 a Biroului Electoral Central
privind Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite
pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 și a aparatului de lucru al
acestora, membrii Biroului Electoral Județean nr.34 Sibiu au fost convocați în
data de 30.10.2019 , ora 10,00 la ședința ordinară de la sediul biroului din mun.
Sibiu, str. A. Șaguna nr. 10, :
Ordinea de zi:
1. Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare, etapa I, cu
reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus
candidați.
2. Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare, etapă a II -a,
etapa a-III-a prin tragere la sorți, pentru fiecare secție de votare, cu
reprezentanții celorlalte formațiuni politice care au propus candidați,
efectuată de către președintele biroului electoral județean.
3. Diverse.
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:
4. Partidul Național Liberal
Sibiu, Strada Andrei Șaguna Nr.10, Județul Sibiu, Cod poștal 550009,
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5. Partidul Mișcarea Populară
6. Alianța USR Plus
7. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România
8. Partidul Social Democrat
9. Alianța „UN OM
Discuții:
Doamna Paștiu Mărioara – a fost desemnată locțiitor la secția 84, dar este și
membru din partea Alianței ”UN OM”. Doamna Paștiu dorește să rămână locțiitor,
Alianța „UN OM” râmânând fără reprezentant in secție.
Doamna Bologea Mariana rămâne la Alianța ”UN OM” și -a retras de la secția
126.
Mandea Mihaela – Mihai – rămâne locțiitor la secția nr. 257
La secția nr. 231 doamna Voicu Victoria a confirmat telefonic că dorește să
rămână la secție din partea PS.D pentru că ea ”acolo a dat actele”. La secțiile nr.225
și nr. 370 UDMR a decis să își retragă oamenii rămânând fără reprezentanți.
Membrii biroului electoral județean au decis în unanimitate ca în momentul în
care o persoană este desemnată atât locțiitor/președinte de secție cât și reprezentantă
unui partid în cadrul secțiilor de votare, ca persoană respectivă să rămână președinte
sau locțiitor și să fie radiată din listele partidelor.
De asemenea, conform deciziei membrilor biroului nu se mai pot depune liste
cu oameni noi, ci doar se pot înlocui cei deja depuși la BEJ .
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
formațiunilor parlamentare au fost

transmise în termenul legal, astfel că : 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 sau completat cu reprezentanții celor 6 partide politice parlamentare care îndeplinesc
condițiile prevăzute de lege.
Completarea Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare – etapa a II-a s-a
efectuat cu celelalte formațiuni politice care au depus liste cu reprezentanți în cadrul
secțiilor de votare, constituite la nivelul județului Sibiu, respectiv :

➢ Partidul Noua Românie
➢ Partidul Neamul Românesc
➢ Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională
Etapa a -III-A de completare a Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare s-a
efectuat cu toate formațiunile politice care au depus liste cu al doilea reprezentant în
cadrul secțiilor de votare, constituite la nivelul județului Sibiu. Este vorba despre
Partidul Social Democrat, Alianța USR Plus, Partidul Național Liberal și Partidul
Mișcarea Populară.
Completarea în etapa a III-a s-a efectuat în limita locurilor rămase disponibile
după etapa a II-a, astfel încât Birourile electorale ale secțiilor de votare să aibă în
componență câte 7 reprezentanți ai formațiunilor politice.
Ordinea de zi a fost suplimentată cu :
1.Sesizarea depusă de Sibiu Independent înregistrată la B.E.J 34 Sibiu sub nr.
64/29.10.2019 privind pe doamna Ana Krauss - președinte al secției de votare nr. 142.
În vederea soluționării acestei sesizării se va face adresa la Serviciul de Cazier
Judiciar Sibiu.
2.Solicitarea de suplimentare a numărului de operatori de calculator la anumite
secții de votare constituite la nivelul municipiului Sibiu.
Se propune emiterea unei adrese către AEP în aceste sens. Ar fi vorba de 13
secții sau chiar mai puține în funcție de decizia biroului electoral județean.

Președinte,
Judecător Andreea – Angelica DINESCU
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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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