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Str. Mărăşeşti nr. 2, Bacău, judeţul Bacău
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Nr. 1723 din 11.11.2019

DECIZIA NR. 123
privind respingerea contestaţiilor înregistrate la BEJ nr.4 Bacău cu nr. 1696,
1697, 1708, 1707, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706 din data de 11.11.2019, cu
privire la refuzul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare 73,
75, 372, 377, 392, 393, 394, 395, 396, de a elibera copii ale listelor electorale
suplimentare
Prin contestaţiile membrilor Birourilor electorale ale secţiilor de votare nr.
73, 75, 372, 377, 392, 393, 394, 395, 396, înregistrate la BEJ nr.4 Bacău cu nr.
1696, 1697, 1708, 1707, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706 din data de 11.11.2019, s-a
reclamat faptul că preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare
menţionate au refuzat eliberarea de copii de pe listele electorale suplimentare
utilizate în cadrul procesului electoral.
în conformitate cu prevederile art.l, alin. (1) din Decizia BEC nr.84/D/BEC/
4.11.2019 privind aplicarea prevederilor art.VII din OUG 64/2019,
Legii
nr.370/2004 şi Legii nr.208/2015, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
AEP şi pentru unele măsuri pentru bun a organizare şi desfăşurare a alegerilor
pentru Preşedintele României, „după încheierea votării, reprezentanţii
formaţiunilor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare pot realiza în
secţia de votare, prin orice mijloace, inclusiv prin fotografiere sau filmare, pe
cheltuiala lor, copii ale listelor electorale suplimentare utilizate în procesul de
votare".
Totodată, în conformitate cu prevederile art.l, alin. (2), reprezentantul
formaţiunii politice în biroul electoral al secţiei de votare trebuie să depună, în
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prealabil, o cerere scrisă la preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, care
să cuprindă următoarele elemente:
-denumirea

formaţiunii

politice

care

solicită

copiile

listelor

electorale

suplimentare şi datele de contact ale acesteia, ale reprezentantului legal şi ale
responsabilului pentru protecţia datelor;
-numele şi datele de contact ale reprezentantului formaţiunii politice în biroul
electoral al secţiei de votare care va realiza copiile listelor electorale
suplimentare;
-descrierea interesului legitim urmărit de formaţiunea politică modalitatea de
realizare a copiilor listelor electorale suplimentare;
-termenul de stocare a datelor personale înscrise în listele electorale
suplimentare, care nu poate fi mai mare de 6 luni de la data publicării rezultatelor
în Monitorul Oficial.
Se reţine că nu s-a făcut dovada solicitării de eliberare a copiilor după listele
electorale suplimentare, astfel cum este prevăzut în art.l, alin.(2) din Decizia BEC
nr.84/4.10.2019, pentru nici una din secţiile de votare puse în discuţie, respectiv:
73, 75, 372, 377, 392, 393, 394, 395, 396.
Pentru aceste motive,

BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN NR. 4 BACAU
DECIDE
'
.

Art. 1. Respinge contestaţiile formulate de către domnii/doamnele Bîrsan Elena
(membru PSD în BSV nr.73), Lazăr Doina (membru PSD în BSV nr.75), Panfil loan
(membru PSD în BSV nr.372), Chelmuş Ana Maria (membru PSD în BSV nr.377),
Zaharia Cornel (membru PSD în BSV nr.392), Decuseară Daniel (membru PSD în

BSV nr.393), Turbatu Maria (membru PSD în BSV nr.394), Decuseară Mihaela
(membru PSD în BSV nr.395), Moise Costel (membru PSD în BSV nr.396).
Art.2. Prezenta decizie este definitivă, conform art.19, alin.(l), lit c din Legea nr.
370/2004.
Pronunţată astăzi, 11.11.2019

PREŞEDINTE,
JUD. FESAN P Á u i 4 CRISTINA

>

Judecător Dabija Mihaela, locţiitor

>

Judecător Rusu-Donighevici Daniela, membru

>

Boboc Andreea, reprezentanta A.E.P

/y

Ţarălungă Gabriela, Partidul Naţional Liberal;
Popa Ciprian, Partidul Social Democrat;
Dum itrescu Cristian, Partidul Mişcarea Populară;
Bulai Leonard Ioan, Alianţa USR PLUS;

/

y

Cosa M aricica Luminiţa, Alianţa UN OM;

Aju

Andrei Pascal, Partidul Noua Românie.
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