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Str. Mărăşeşti nr. 2, Bacău, judeţul Bacău 

Tel: 0234.535.001 Fax: 0234.535.000 E-mail: bejbacau@bec.ro

DECIZIA NR. 4
privind înlocuirea de urgenţă a preşedinţilor/locţiitorilor 

desemnaţi în urma tragerii la sorţi, din data de 12.05.2019, 
care au depus cereri de înlocuire, care au comunicat telefonic că sunt în 

imposibilitatea de a participa la scrutinul din data de 26 mai 2019 
sau care nu au putut fi contactaţi

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.826/16.05.2019, înregistrată la BEJ nr.4 Bacău cu nr. 112 din 16.05.2019, prin 
care se solicită înlocuirea unui nr. de 83 de persoane desemnate în funcţiile de 
preşedinte/locţiitor al birourilor electorale ale secţiilor de votare, după cum urmează: 

-un număr de 51 de comunicări scrise ale unor preşedinţi/locţiitori ai 
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite pentru alegerea 
membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, desemnaţi în urma 
tragerii la sorţi din data de 12.05.2019, prin care aduc la cunoştinţă că nu pot 
participa la alegerile europarlamentare din data de 26 mai 2019,

-un număr de 32 de preşedinţi/locţiitori ai preşedinţilor birourilor electorale 
ale secţiilor de votare constituite pentru alegerea membrilor din România în 
Parlamentul European din anul 2019, desemnaţi în urma tragerii la sorţi din data de
12.05.2019, nu au putut fi contactaţi la numerele de telefon comunicate Autorităţii 
Electorale Permanente şi nu au răspuns mesajelor prin SMS şi e-mail, iar alte 
persoane au comunicat doar telefonic faptul că nu pot participa la scrutinul din data 
de 26 mai 2019, fără a transmite comunicări în scris,

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
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realizează de Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la sorţi computerizată, 
dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali,

Având în vedere că, ulterior transmiterii de către Autoritatea Electorală 
Permanentă a adresei, înregistrată la BEJ nr.4 Bacău cu nr. 112/16.05.2019, prin care 
se solicită înlocuirea persoanelor care nu au putut fi contactate, domnul Şraer Robert, 
preşedinte la secţia de votare nr.4 din municipiul Bacău a confirmat telefonic faptul că 
este disponibil să îndeplinească funcţia pentru care a fost desemnat,

Analizând, Biroul Electoral Judeţean nr. 4 Bacău constată că se impune 
înlocuirea, de urgenţă, a preşedinţilor şi locţiitorilor care au depus cereri de înlocuire, 
care nu au pututut fi contactaţi şi care au comunicat telefonic imposibilitatea de a 
participa la scrutinul din data de 26 mai 2019, fără a transmite comunicări în scris, cu 
excepţia dlui Şraer Robert, căruia i se va solicita confirmarea în scris a participării la 
scrutinul electoral din data de 26 mai 2019, în calitate de preşedinte, precum şi date 
corecte de contact.

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 Ţarălungă Gabriela, din partea P.N.L. (Partidul Naţional Liberal);
• 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 si Democraţilor 

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

României;
• domnul Enăşoaie,desemnat de Partidul Socialist Român;

în lipsa domnului Otic Sîmion -Manuel desemnat de Partidul PRODEMO şi a 
domnului Cojan Petru de la Blocul Unităţii Naţionale,

Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi,
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BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN NR.4 BACĂU
DECIDE:

Art. 1. Admite în parte şi dispune înlocuirea de urgenţă a preşedinţilor/locţiitorilor 
desemnaţi prin tragere la sorţi în data de 12.05.2019 şi care au depus cereri de 
înlocuire, au comunicat telefonic că se află în imposibilitatea de a participa la alegerile 
din data de 26 mai 2019, nu au putut fi contactaţi sau au comunicat doar telefonic 
faptul că nu pot participa la scrutinul din data de 26 mai 2019, fără a transmite 
comunicări în scris (conform celor 3 liste anexate la prezenta decizie), cu excepţia 
înlocuirii domnului Şraer Robert, preşedinte la biroul electoral al secţia de votare nr.4 
din municipiul Bacău.
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 16.05.2019. 
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
16.05.2019
întciatiit N.R.
Seâ;et*j|tj£hnic BEJ nr.4 Bacău
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Nr. 124 /16.05.2019

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

înche ia t astăzi, 16.05.2019, ora 16.40, la sediul Biroului Electoral Judeţean 
nr.4 Bacău (Strada Mărăşeşti nr. 2, Palatul Adm inistrativ, etaj 1, cam. 34),

S-a procedat la a fişarea D eciz ie i nr. 4 privind înlocuirea de urgenţă a 
preşedinţilor/locţiitorilor desemnaţi în urma tragerii la sorţi, din data de
12.05.2019, care au depus cereri de înlocuire, care au comunicat telefonic că 
sunt în imposibilitatea de a participa la scrutinul din data de 26 mai 2019  sau 
care nu au putut fi contactaţi.
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