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Nr. 1738 din 15.11.2019

DECIZIA NR. 124

privind respingerea sesizării reprezentantului Alianţei USR-PLUS, 
în biroul electoral al secţiei de votare nr.390, din comuna Horgeşti

în sesizarea înregistrată la BEJ nr.4 Bacău cu nr. 1735/13.11.2019, 
domnul Jitaru Adrian Petrişor, reprezentant al Alianţei USR Plus, în cadrul 
biroului electoral al secţiei de votare nr.390, din comuna Horgeşti, aduce la 
cunoştinţa BEJ nr.4 Bacău faptul că în timpul procesului de numărare a 
voturilor candidaţilor a avut loc un conflict, generat de faptul că unul dintre 
membrii biroului electoral al secţiei de votare nr.390, reprezentantul PPU, dl 
Munteanu Constantin a refuzat propunerea de renumărare a voturilor pentru 
candidatul PSD -  Viorica Dăncilă, adresându-i injurii şi sugerându-i, totodată, 
că întârzie procesul de validare a voturilor şi nu doreşte prelungirea şederii 
sale în secţia de votare, fiind obosit.

De asemenea, petentul susţine faptul că momentul conflictului a fost 
înregistrat cu tableta aferentă secţiei de votare şi s-a petrecut în jurul orei 
21.50. Prin urmare, petentul solicită luarea măsurilor legale ce se impun şi 
înlocuirea reprezentantului PPU pentru procesul de votare din turul II.

Dispoziţiile legale incidente:

Art.19, alin.(l), lit.c din Legea nr.370/2004 : „birourile electorale judeţene 
[...] rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu 
privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare şi la procesul 
de votare; deciziile date sunt definitive";
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Art.24, alin. (4), lit c din Legea nr.370/2004 -.„birourile electorale ale 
secţiilor de votare îndeplinesc următoarele atribuţii: [...] numără voturile şi 
consemnează rezultatele votării în procesele-verbale prevăzute la art. 49 alin. 
(1); pot decide renumărarea voturilor, la solicitarea oricărui membru, înainte 
de consemnarea rezultatului numărătorii în procesul-verbal prevăzut la art. 49 
alin. (1T)

Art.55 din Legea nr.370/2004 :

Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni, următoarele fapte:
a)înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător în mai multe liste electorale 
permanente, înscrierea în listele electorale sau tabelele electorale a unor persoane 
fictive ori care nu au drept de vot;
b) păstra rea listelor electorale permanente în condiţii necorespunzătoare;
c)neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora 
în listele electorale permanente;
d)efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către persoane 
neautorizate;
e)necomunicarea către judecătorii şi către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date a modificărilor operate în exemplarul listei electorale 
permanente existente la primărie;
f)încălcarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi art. 27 alin. (3);
g)încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea propunerilor de candidaturi 
prevăzute la art. 31 alin. (3);
h) folosirea de către un candidat a semnului electoral înregistrat la Biroul Electoral 
Central de către un alt candidat;
i)neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a 
adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de băuturi alcoolice în 
timpul acestor adunări;
j)distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a 
listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale; 
k)nerespectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (1), (3), (4) şi ale art. 39 alin. (4); 
l)afişarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor 
electorale; distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în 
orice mod a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de 
propagandă electorală tipărite;
m)nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor electorale; nerespectarea 
hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente; nerespectarea 
hotărârilor Curţii Constituţionale;
n)refuzul de a permite alegătorului, care face dovada faptului că are dreptul, să 
voteze la secţia de votare la care se prezintă pentru exercitarea dreptului de vot; 
o)refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare, cu 
excepţia cazurilor în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 
limitează accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare datorită mărimii 
acestuia;

2



p)refuzul de a primi şi înregistra o întâmpinare, contestaţie sau orice altă cerere, 
formulată în scris;
q)refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de 
votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi; 
r)refuzul de a înmâna buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea "VOTAT" 
alegătorului care a semnat în copia de pe lista electorală permanentă sau, după 
caz, în tabelul electoral; înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă 
actul de identitate ori care refuză să semneze pentru primirea acestora în copia de 
pe lista electorală permanentă sau în tabelul electoral în care este înscris; 
nerespectarea dispoziţiilor art. 44 alin. (8) privind prezenţa altor persoane în cabina 
de vot;
s)neaplicarea pe actul de identitate a ştampilei cu menţiunea "VOTAT" sau a 
timbrului autocolant, după caz, precum şi reţinerea actului de identitate, fără 
motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare; 
ş)nerespectarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) Ut. e) privind citirea cu voce tare a 
opţiunii exprimate pe buletinul de vot; întocmirea de către birourile electorale ale 
secţiilor de votare a proceselor-verbale, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi; 
t)continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea 
în ziua votării a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze 
un anumit candidat;
ţ)purtarea pe durata votării de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de 
votare, persoanele însărcinate cu paza, persoanele acreditate sau de către 
operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăţilor 
comerciale ori ai organizaţiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte 
însemne de propagandă electorală;
u)încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a participa la 
activitatea acestor birouri;
v)refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o 
copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor 
prezentei legi;
w)încălcarea condiţiilor de acreditare de către persoanele acreditate potrivit art. 47 
şi operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, ai societăţilor 
comerciale ori ai organizaţiilor neguvernamentale care au fost acreditate de Biroul 
Electoral Central prin decizie;
x)nerespectarea dispoziţiilor art. 10-12 privind delimitarea, numerotarea şi 
stabilirea secţiilor de votare;
y)nerespectarea dispoziţiilor art. 39 alin. (l)-(3) şi (5); 
z)nerespectarea dispoziţiilor art. 41 privind afişajul electoral;
a1)aa) nerespectarea dispoziţiilor art. 43 alin. (12) privind comercializarea şi
consumul băuturilor alcoolice;
a2)ab) nerespectarea dispoziţiilor art. 43 alin. (4);
a3)ac) nerespectarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) Ut. c).

Art. 5 6, alin.(2], lit. (d), din Legea nr.370/2004: „constatarea 
contravenţiilor prevăzute la art. 55 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se
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fac de către preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiilor de 
către membrii acestuia, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul 
săvârşirii contravenţiilor de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare 
sau de către locţiitorii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 55 Ut. n), s), ţ), u) 
şi v)";

Art.56, alin.(5) din Legea nr.370/2004 : „săvârşirea de către membrii 
birourilor electorale a contravenţiilor prevăzute la art. 55 atrage înlocuirea cu alte 
persoane, la solicitarea preşedintelui biroului electoral ierarhic superior sau a 
preşedintelui Biroului Electoral Central, după caz".

Biroul Electoral Judeţean nr.4 Bacău constată că nemulţumirea petentului 
nu se referă la operaţiunea de numărare a voturilor după închiderea secţiei de 
votare si nici la un eventual refuz al biroului electoral al secţiei de votare nr. 

j  j  

390 de a dispune renumărarea voturilor (biroul electoral al secţiei de votare 
fiind singurul abilitat conform art.24, alin. (4), lit c din Legea nr.370/2004 de a 
dispune renumărarea voturilor], obiectul sesizării fiind, de fapt, sancţionarea 
si înlocuirea din biroul electoral al secţiei de votare a unui membru, dl 
Munteanu Constantin, despre care petentul arată că a avut un comportament 
neadecvat.

Biroul Electoral Judeţean nr.4 Bacău constată, în primul rând, că 
sesizarea petentului nu poate fi calificată ca fiind o întâmpinare sau o 
contestaţie, din categoria celor prevăzute de art.19, alin.(l), lit.c din Legea 
nr.370/2004 ca fiind de competenţa birourilor electorale judeţene, neavând 
legătură cu procesul electoral propriu-zis, ci referindu-se la un conflict între 
doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare.

j

în al doilea rând, B.E.J. nr.4 Bacău apreciază că sesizarea formulată de 
domnul Jitaru Adrian Petrişor nu poate fi soluţionată în sensul sancţionării 
contravenţionale şi înlocuirii dlui Munteanu Constantin, deoarece, pe de o 
parte, în conformitate cu dispoziţiile art.56, alin.(2), lit.(d] din Legea 
nr.370/2004, doar contravenţiile prevăzute de art. 55 lit. (n), (s),( ţ), (u) şi (v) 
pot fi sancţionate de către preşedinţii birourilor electorale, iar, pe de altă 
parte, în conformitate cu dispoziţiile art.56, alin. (5) din Legea nr.370/2004, 
doar săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art.55 din lege ar putea avea ca şi 
consecinţă înlocuirea membrilor birourilor electorale.
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BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN NR. 4 BACĂU
DECIDE

Art. 1. Respinge sesizarea domnului Jitaru Adrian Petrişor -reprezentantul 
Alianţei USR Plus în Biroul Electoral al secţiei de votare nr. 390 din comuna 
Horgeşti, judeţul Bacău.

Art.2. Cu drept de contestaţie la Biroul Electoral Central în termen de 48 de 
ore de la afişarea deciziei.

Pronunţată astăzi, 15.11.2019.

r  I30D0C Anareea, reprezentanta A.K.r /\_y

Bejan Gabriela, UDMR;

Dumitrescu Cristian, Partidul Mişcarea Populară;

Bulai Leonard loan, Alianţa USR PLUS;

Coşa Maricica Luminiţa, Alianţa UN OM;
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