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Nr. 119/16.05.2019

PROCES VERBAL

încheiat astăzi, 16.05.2019, ora 14.30 
cu ocazia completării Biroului Electoral Judeţean Nr. 4 Bacău,

în cea de a doua etapă

în prezenţa membrilor Biroului Electoral Judeţean nr.4 Bacău, 
respectiv a domnului preşedinte -judecător Arseni Bogdan Constantin, a 
doamnei locţiitor - judecător Niagu Virginia Mihaela, a doamnei judecător 
Oborocianu Maria, a domnului Chiriac Constantin -  director Autoritatea 
Electorală Permanentă Filiala Nord Est, precum şi a reprezenanţilor 
competitorilor electorali, completaţi în prima etapă, 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 şi

Democraţilor ALDE; 
i  f

• domnul Popa Ciprian, din partea Partidului Social Democrat.

La şedinţă participă şi domnii şi doamnele desemnate de competitorii 
electorali pentru a face parte din Biroul Electoral Judeţean nr. 4 Bacău, în cea 
de a doua etapă, respectiv:
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• Domnul Rusu Lucian [identificat cu CNP 'MMWHBHBPifiW. desemnat 
de Uniunea Naţională pentru Progresul României;

• Domnul Enăşoaie Ioan (identificat cu CNP 
desemnat de Partidul Socialist Român;

• Domnul Dumitrescu Cristian (identificat cu IH M M fc ) , desemnat de 
Partidul Mişcarea Populară;

Având în vedere completarea B.E.J. nr.4 Bacău, domnul preşedinte dă 
citire competitorilor electorali cu care se poate completa B.E.J. nr.4 Bacău, în 
cea de a doua etapă, respectiv cu cei care îndeplinesc condiţiile art.29, alin. 
(10} şi art.29, alin.(12), lit.b, din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu 
modificările ulterioare, după cum urmează:

S  Uniunea Naţională pentru Progresul României; 
S  Partidul Mişcarea Populară;
S  Partidul România Unită;
S  Partidul Social Democrat Independent;
S  Blocul Unitătii Naţionale -BUN;

* j *

S  Partidul Socialist Român.

în continuare, se dă citire persoanelor desemnate ca reprezentanţi de 
către partidele politice/organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale/alianţele politice sau electorale, care participă la alegeri şi care nu 
au membri în Parlamentul European, ierarhizaţi în ordinea numărului de 
înregistrare a adresei de desemnare la Biroul Electoral Judeţean nr. 4 Bacău, 
respectiv:

• Domnul Rusu Lucian (identificat cu CNP desemnat 
de Uniunea Naţională pentru Progresul României, prin adresa nr. 
21/18.04.2019, înregistrată la Biroul Electoral Judeţean nr.4 Bacău cu 
nr. 19/19.04.2019;

• Domnul Enăşoaie Ioan (identificat cu CNP
desemnat de Partidul Socialist Român, prin 

adresa 1977/11.05.2019, înregistrată la Biroul Electoral Judeţean nr.4 
Bacău cu nr. 55/12.05.2019;

• Domnul Dumitrescu Cristian (identificat cu desemnat de 
Partidul Mişcarea Populară, prin adresa nr. 100/12.05.2019, 
înregistrată la Biroul Electoral Judeţean nr.4 Bacău cu nr. 
56/12.05.2019;

• Domnul Cojan Petru (identificat cu Bf. desemnat de Blocul 
Unităţii Naţionale-BUN, prin adresa NR.4/3.05.2019, înregistrată la 
Biroul Electoral Judeţean nr.4 Bacău cu nr. 95/12.05 .2019;
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Domnul Preşedinte al Biroului Electoral Judeţean nr.4 Bacău 
menţionează faptul că pentru ierarhizarea competitorilor electorali care nu 
au membri în Parlamentul European se va proceda la tragerea la sorţi, 
organizată potrivit art.26, alin. (4] teza întâi din Legea nr.33/2007.

Astfel, se procedează la introducerea în urnă a competitorilor 
electorali care nu au membri în Parlamentul European şi care au efectuat 
comunicarea către BEJ nr.4 Bacău în termenul legal (termen care s-a împlinit 
la data de 14 mai 2019, conform calendarului alegerilor pentru Parlamentul 
European, pct.62 din H.G. nr.81/2019).

Ordinea extragerii acestora din urnă stabileşte ierarhia în care 
aceştia au vocaţia de a completa atât Biroul Electoral Judeţean nr.4 Bacău, cât 
şi biroul electoral al secţiei de votare, în cea de a doua etapă.

Totodată, domnul preşedinte -judecător Arseni Bogdan Constantin 
reaminteşte prevederile art. 26, alin .(1) din Legea nr.33/2007, în care se 
stipulează faptul că Biroul Electoral Judeţean este constituit din 3 judecători, 
un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 10 
reprezentanţi ai partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale care participă la 
alegeri.

în acest sens, având în vedere faptul că în prima etapă Biroul 
Electoral Judeţean Bacău s-a completat cu 7 reprezentanţi ai partidelor 
politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 
alianţelor politice sau electorale care participă la alegeri, la prezenta tragere 
la sorţi vor fi extraşi încă 3 reprezentanţi, 

în ordinea extragerii menţionăm :

1. Partidul Socialist Român;
2. Blocul Unităţii Naţionale -BUN;
3. Uniunea Naţională pentru Progresul României

Astfel, se constată că Biroul Electoral Judeţean nr.4 Bacău se 
completează, în cea de a doua etapă, cu următoarele persoane:

• Domnul Rusu Lucian, din partea Uniunii Naţionale pentru
Progresul României;

• Domnul Enăşoaie Ioan, din partea Partidului Socialist Român;
• Domnul Cojan Petru, din partea Blocului Unităţii Naţionale-BUN;

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (4) din Legea nr. 33 /2007  
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, Biroul Electoral Judeţean nr. 
4 Bacău se declară ca fiind legal constituit, pentru cea de a doua etapă, cu 
reprezentanţii partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
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minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale, care nu au membri 
în Parlamentul European şi care participă la alegerile pentru Parlamentul 
European.

Jud. ARS
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B IR O U L E LEC TO R A L JU D EŢEA N  

N R .4  BACĂU
pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European din anul 2019

Str. Mărăşeşti nr. 2, Bacău, judeţul Bacău 

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

Nr. 123 /16.05.2019

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

încheiat astăzi, 16.05.2019, ora 16.40, la sediul Biroului Electoral Judeţean 
nr.4 Bacău (Strada Mărăşeşti nr. 2, Palatul Administrativ, etaj 1, cam. 34),

S-a procedat la afişarea procesului verbal de completare a Biroului 
Electoral Judeţean nr.4 Bacău cu reprezentanţii partidelor politice, 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor 
politice sau electorale, care nu au membri în Parlamentul European şi care 
participă la alegeri.
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