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DECIZIA NR. 43 /25.05.2019

privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei 
speciale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de

26 mai 2019

Având în vedere prevederile art. 47, alin (1) şi alin (2) din Legea nr.33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
republicată, cu modificările ulterioare, care reglementează procedura prin 
intermediul urnei speciale

Luând în considerare prevederile art.47, alin.(3) din Legea nr.33/2007, potrivit 
cărora persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau 
persoanele care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu şi- 
au pierdut drepturile electorale pot vota prin intermediul urnei speciale,

Văzând dispoziţiile art.46 din acelaşi act normativ, care stabilesc regulile 
generale privind desfăşurarea votării,

Având în vedere prevederile art.12 şi 13 din Legea nr.33/2007,

Ţinând cont de prevederile art.l, alin. (3) din O.U.G. nr.6/2019 privind unele 
măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European din anul 2019,

în temeiul art.27, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 33/2007, privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European,

Având în vedere cererea înregistrată la BEJ nr.4 Bacău cu nr. 
1580/25.05.2019, a doamnei Ungureanu Mihaela, în calitate de preşedinte a
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secţiei de votare nr.41 Bacău, prin care relatează faptul că are peste 360 de 
cereri pentru urna specială, provenite de la deţinuţii din Penitenciarul Bacău,

BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI NR. 4 JUD. BACĂU

DECIDE:

Art.l. Arondarea a unui număr de încă 3 secţii de votare pentru Penitenciarul 
Bacău, respectiv secţiile 43, 44 şi 45.

Art.2. Prezenta decizie se va comunica Penitenciarului Bacău, precum şi 
preşedinţilor secţiilor de votare nr. 43,44 şi 45.

Art.3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Biroului Electoral Judeţean nr.4 Bacău şi prin publicarea pe site-ul Instituţiei 
Prefectului judeţul Bacău la secţiunea dedicată alegerilor pentru Parlamentul 
European.

>

>

I
t

>  Bejan Gabriela, reprezentant Uniunea Detfiocrată Maghiară din 
România;

>  Luncanu Clara, reprezentant Alianţa electorală „ALIANŢA 2020

>  Bărbuţă Elena Daniela, reprezentant Partidului PRO Rom âni

Memt

>

> Ţarălungă Gabriela, reprezentant Partidul Naţional Liberal;

USR-PLUS";
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>  Cadăr Oana Andreea, jtep ezentant Alianţa Liberalillor şi
Democraţilor ALDE;

>  Popa Ciprian, reprezentant Partidul Social Democra

\ .#} /
>  Enăşoaie loan, reprezentant Partidul Socialist Român; 1/

>  Rusu Lucian, reprezentant Uniunea Naţională pentrjM^rpgre: 
României;

>  Cojan Petru, reprezentant al Blocului Unităţii Naţionale;

>  Otic Simion -Manuel, reprezentant Partidului PRODEMO

Bacău 
25.05.2019 
întocmit N.R.
Secretariat Tehnic BEJ nr.4 Bacău
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