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DECIZIA NR. 11
privind înlocuirea de urgenţă o preşedinţilor/locţiitorilor 

desemnaţi în urma tragerii la sorţi, din data de 21.05.2019, 
care au depus cereri de înlocuire fiind în imposibilitatea de a participa la 

scrutinul din data de 26 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările 
ulterioare, raportat la art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
republicată, cu modificările ulterioare,

Având în vedere adresa Autorităţii Electorale Permanente 
nr.894/21.05.2019, înregistrată la BEJ nr.4 Bacău cu nr. 820 din 21.05.2019, prin 
care se solicită înlocuirea unui nr. de 3 de persoane desemnate în funcţiile de 
preşedinte/locţiitor al birourilor electorale ale secţiilor de votare, care au depus 
comunicări scrise, prin care aduc la cunoştinţă că nu pot participa la alegerile 
europarlamentare din data de 26 mai 2019.

Ţinând cont de prevederile art. 8 alin. (2) din OUG nr. 6/2019 privind 
unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii 
din România în Parlamentul European, raportat la art. 15 alin. (2) şi (3) din 
Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 
înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare sau a 
locţiitorilor acestora se realizează de Autoritatea Electorală Permanentă, prin 
tragere la sorţi computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor 
electorali,

Analizând, Biroul Electoral Judeţean nr. 4 Bacău constată că se impune 
înlocuirea, de urgenţă, a preşedinţilor şi locţiitorilor care au depus cereri de 
înlocuire.
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Prin urmare, în temeiul art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 33/2007, 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European,

în prezenţa membrilor Biroului Electoral Judeţean 
nr. 4 Bacău, respectiv a domnului preşedinte, judecător Bogdan Constantin 
Arseni, a doamnei locţiitor, judecător Virginia Mihaela Niagu, a membrilor, 
judecător Maria Oborocianu a reprezentantului Autorităţii Electorale 
Permanente domnul Chiriac Constantin şi a reprezentanţilor competitorilor 
electorali, respectiv

• doamna Bejan Gabriela, din partea U.D.M.R. (Uniunea Democrată 
Maghiară din România);

• doamna Luncanu Clara, din partea Alianţei electorale „ALIANŢA 2020 
USR-PLUS";

• doamna Bărbuţă Elena Daniela din partea Partidului PRO România;
• doamna Cadăr Oana Andreea, din partea Alianţei Liberalillor şi 

Democraţilor ALDE;
• domnul Popa Ciprian, din partea Partidului Social Democrat.
>  domnul Rusu Lucian, din partea Uniunea Naţională pentru Progresul 

României;
>  domnul Enăşoaie loan,din partea Partidului Socialist Român;
>  domnul Cojan Petru, din partea Blocului Unităţii Naţionale
>  domnul Otic Simion -Manuel, din partea Partidului PRODEMO, 

în lipsa doamnei Gabriela Ţarălungă, din partea PNL,
Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi,

BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN NR.4 BACĂU 
DECIDE:

Art.l. Dispune înlocuirea de urgenţă a preşedinţilor/locţiitorilor desemnaţi prin 
tragere la sorţi în data de 21.05.2019 şi care au depus cereri de înlocuire, 
aflându-se în imposibilitatea de a participa la alegerile din data de 26 mai 2019 
(conform listei anexate la prezenta decizie).
Art.2. Dispune Autorităţii Electorale Permanente să procedeze la efectuarea 
operaţiunii de tragere la sorţi computerizată, potrivit art. 15 alin. (3) din Legea 
nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu drept de contestaţie la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la 
afişarea prezentei decizii.



Pronunţată în şedinţa Biroului Electoral Judeţean nr. 4 Bacău din data de 
21.05.2019.
Prezenta decizie se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Biroului 
Electoral Judeţean nr. 4 Bacău şi va fi comunicată Autorităţii Electorale 
Permanente Filiala Nord-Est.

Bacău 
21.05.2019 
întocmit N.R.
Secretariat Tehnic BEJ nr.4 Bacău
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