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DECTZTA NR. Lll 15.05.2OL9
cu privire la solulionarea plingerii formulatd de domnul

Stroe Dan cu privire la modalitate de tragere la sorti a pregedinlilor
birourilor electorale ale secliilor de votare gi a locliitorilor acestora

Prin plSngerea inregistrat5 la sediul Biroului Electoral Judefean nr, 1O

Buz5u sub nr. 69/74.O5.20L9, domnul Stroe Dan a contestat modalitatea de
tragere la sorfi a pregedinlilor birourilor electorale ale secfiilor de votare 9i a

locfiitorilor acestora, suslin6nd cE este expert electoral cu studii superioare gi

domiciliaz5 in municipiul Buz5u, cartier Brogteni.
ApreciazS cE la tragerea la sorfi nu s-a linut cont de faptul cE locuiegte

foarte aproape de secfia de votare nr. L2, fiind trase la sorli persoane care
locuiesc mult mai departe de respectiva localie.

Consider5 cE in procesul de numire prin tragere la sor[i a pregedinfilor
birourilor electorale ale secliilor de votare gi a locfiitorilor acestora nu s-a avut in
vedere criteriul domiciliului gi nu este prima dat5 c6nd se int6mplS acest lucru,

Analiz6nd pl6ngerea formulat5 prin raportare la dispozifiile art.32 alin. (1)
din Legea nr. 33/2O07 potrivit cErora "partidele politice, organizaliile cetdlenilor
aparfindnd minoritdlilor nalionale, alianlele politice sau electorale dintre
acestea, precum gi candidalii independenli pot contesta modul de formare gi
componenfa birourilor electorale, in cel mult 48 de ore de la expirarea
termenului de constituire sau, dupE caz, de completare a acestor birouri", cu
unanimitatea voturilor membrilor prezenli, Biroul Electoral Judelean nr. 10
BuzEu a hot5r6t respingerea pl6ngerii domnului Stroe Dan, ca fiind formulat5 de
o persoan6 care nu se incadreaz5 in categoria celor menfionate in textul de
lege,

in raport de dispoziliile art, 32 alin. (2) din Legea nr, 33/2007 prezenta
decizie este definitiv5.



BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. tO BUZAU
DECIDE:

Respinge pl6ngerea domnului Stroe Dan, ca fiind formulatb de o persoanb
care nu se incadreazd in categoria celor menfionate in art. 32 alin. (1) din Legea
nr. 33/2OO7.

Prezenta Decizie se aduce la cunogtint5 public5 prin afigarea la sediul
Biroului Electoral Judetean nr. 10 Buz5u gi pe site-ul Instituliei prefectului -
Judetul Buz5u.

Corform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2OO7 prezenta decizie este
definitivS.

PRE

JudecEtoi



? a ? I a {ta r. rtI. ai it€ t t e a ft romoniq20l9,eu

pentru"r"s",""Bn1:3H1,"'HiJRH:"1:?f l:l:"|*i?r:'.u.'l"u""dinanur20re
Camera 16, incinta Consiliului Judelean Buziu, str. Nicolae Bdlcescu, nr.48, mun. Buziu

Tel: 0238/i30.120 Fax: 0238/ 4}O.L2L
e-mail: bejbuzau@bec,ro
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PROCES VERBAL
Incheiat astizi, 16 mai 2OLgt ora 1630

tn conformitate cu prevederile art. 27 alin.1 lit. a din Legea nr.

33/2OO7 privind organizarea gi desfSgurarea alegerilor pentru parlamentul

European, republicatd cu modificdrile ulterioare, s-a procedat, in vederea

aducerii la cunogtin!5 publicS, la afigarea la sediul Biroului Electoral

Judelean nr. 10 BuzEu gi pe site-ul Instituliei Prefectului - Judelul BuzEu,

Secfiunea Alegeri Europarlamentare 2019 a Deciziei nr. 1L/L6.05.2019 cu

privire la solulionarea pl6ngerii formulatE de domnul Stroe Dan cu privire

la modalitate de tragere la sorli a pregedintilor birourilor electorale ale

secliilor de votare 9i a locliitorilor acestora.

RE NTE,

Judecd, Nicula


