BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN NR.4 BACĂU
pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019
Str. Mărăşeşti nr. 2, Bacău, judeţul Bacău
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Nr.

din 25.10.2019

DECIZIA NR. 5
privind respingerea sesizării formulate de
Partidul Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Bacău

Prin adresa nr. 22970/2019, transm isă de Autoritatea Electorală
Permanentă, înregistrată la Biroul Electoral Judeţean nr.4 Bacău cu nr.
64/23.10.2019, referitoare la sesizarea Partidului Social Democrat Organizaţia Judeţeană Bacău, se reclamă nerespectarea prevederilor
art.41, alin. [6) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui
României, prin care se stipulează că: „Pe un panou electoral fiecare
candidat poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat
în locurile prevăzute la alin, i l l nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm
o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o
reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură” şi ale
art.36, alin. [2] din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin care se prevede că:
„în campania electorală pot f i utilizate numai următoarele tipuri de
materiale de propagandă electorală: afişe electorale cu dimensiunile de
cel m ult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale
prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi
250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru
afişaj; materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de
mass-media audiovizuală; publicitate în presa scrisă;
materiale de propagandă electorală online; broşuri, pliante şi alte
materiale tipărite."
Având în vedere faptul că sesizarea PSD nu este însoţită de
m aterial probator (fotografii doveditoare din locaţiile respective],

î

BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN NR. 4 BACAU
DECIDE
Art. 1. Respinge ca nefondată sesizarea Organizaţiei Judeţene Filiala Bacău,
transmisă de către Autoritatea Electorală Permanentă, prin adresa înregistrată

la Biroul Electoral Judeţean nr.4 Bacău cu nr. 64/23.10.2019.
Art. 2. Cu drept de contestaţie la Biroul Electoral Central, în termen de 48
de ore de la afişarea deciziei.
Pronunţată astăzi, 25.10.2019.
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Ju d e c ă to r Dabija Mihaela, lo c ţiito r
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Judecător Rusu-Donighevici Daniela, membru
Boboc Andreea, A.E.P Filiala N ord Est B acău

•

Ţarălungă Gabriela, P artid u l N aţional Liberal;

•

Popa Ciprian, P a rtid u l Social D em ocrat;

•

Dumitrescu Cristian, P a rtid u l M işcarea P opulară;

•

Bejan Gabriela, U niunea D em o crată M aghiară din R om ânia;

•

Bulai Leonard Ioan, A lianţa USR PLUS;

•

Cosa Maricica Luminiţa, A lianţa UN OM;

•

Andrei Pascal, P artid u l N oua R om ânie.
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