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DECIZIA NR. Lzl 16.05.2019
cu privire la solulionarea pl6ngerii formulati de

Partidul Libertate, Unitate 9i Solidaritate, parte a alianlei electorale
"Alianfa 2O2O USR PLUS" impotriva Partidului PRO Rom6nia 9i

Uniunii Nalionale pentru Progresul RomAniei

Prin pl6ngerea inregistrat5 la sediul Biroului Electoral Judefean nr. 10 BuzSu

sub nr, 74/15.05.2OI9, Partidul Libertate, Unitate 9i Solidaritate, parte a alianfei
electorale "Alianfa 2O2O USR PLUS", o sesizat faptul cE pe panourile de afigaj
electoral de pe raza municipiului BuzEu 9i anumein Bd, N, BSlcescu (Tn fafa fostului
Spital Br5tianu) c6t 9i la Policlinica de pe str. N. Titulescu, competitorul electoral
Partidul PRO Rom6nia a amplasat mai mult de un afig electoral TncSlc6nd astfel
prevederile art,40 alin. (6) din Legea nr.33/2007. Tot pe acelagi panou situat Bd.

N. BSlcescu (in fala fostului Spital Br5tianu) competitorul electoral Partidul Uniunea
NalionalS pentru Progresul Romdniei a amplasat mai mult de un afig electoral
incSlc6nd astfel prevederile art. 40 alin, (6) din Legea nr. 33/2007.

ConsiderE c5, pentru incSlcarea flagrantt, cu intenfie, a dispozifiilor Legii

nr.33/2OO7, se face vinovatb conducerea Partidului PRO Rom6nia c6t 9i a Partidului
Uniunea NalionalS pentru Progresul RomAniei care a dat dispozifii de a se amplasa
afige cu incElcarea legii.

tn dovedirea pl6ngerii a depus plange fotografice cu panourile de afigaj

electoral din localit5gile menfionate.
Analiz6nd materialul probator, respectiv plangele foto atagate la pl6ngere se

constat5 cE pe fiecare dintre acestea sunt aplicate c6te douE afige electorale ale

competitorilor Partidul PRO RomAnia Si Uniunea NalionalS pentru Progresul
Rom6niei.

in raport de cele anterior relinute, cu unanimitatea membrilor prezenfi, se

constat5 Tnc5lcarea dispoziliilor art.40 alin. (6) din Legea nr.33/2007 republicatS,
cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, potrivit cErora fiecare competitor electoral
(partid politic, alian!5 politicS, alian[5 electoralS, candidafi independenfi), poate

afiga pe panourile amplasate in acest scop potrivit legii prin dispozifia primarului,
un singur afig electoral,



VEzAnd dispozifiile art, 41 alin. (1), alin, (2) 9i alin, (6) din Legea nr.33/2OO7
referire la dispozifiile art,54 alin. (1) Si alin. (2) lit, a),

BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. 10 BUZAU

DECIDE:

Admite pl6ngerea formulat5 de Partidul Libertate, Unitate 9i
Solidaritate, parte a alianlei electorale "Alianla 2O2O USR PLUS".

Dispune inlSturarea afigelor electorale ale competitorilor Partidul PRO
RomAnia gi Partidul Uniunea NalionalS pentru Progresul Rom6niei ce
depSgesc numErul legal, respectiv un afig electoral pe panou din urm5toarele
localile: Bd. N, BSlcescu (Tn fafa fostului Spital Br5tianu) c6t 9i la Policlinica de pe

str, N. Titulescu, respectiv, Bd. N. Btlcescu (in fafa fostului Spital Br5tianu),
Dispune ca m5sura indep5rt5rii afigelor electorale nelegal amplasate sE fie

dus5 la indeplinire de c5tre conducerea Partidului PRO Rom6nia - Organiza6ia
judelean5 Buz5u gi Partidului Uniunea Nalional5 pentru Progresul Romdniei.

fn temeiul dispoziliilor art, 53 lit. k) coroborat cu art, 54 alin, (1) Si (2) lit.a)
din Legea nr. 33/2OO7, cu referire la dispoziliile art. 40 din acelagi act normativ,
sesizeaz5 Inspectoratul de Polifie Judelean BuzEu pentru a efectua verific5ri sub
aspectul s5v6rgirii contravenliei prev5zute de textul de lege anterior menfionat,

Prezenta Decizie se aduce la cunogtint5 public5 prin afigarea la sediul Biroului
Electoral Judetean nr. 10 Buztu gi pe site-ul Institutiei Prefectului - Judetul BuzEu
gi se comunicd conducerii Partidului PRO Rom6nia - Organizafia Jude[ean5 Buz5u,
respectiv conducerii Partidului Uniunea NafionalS pentru Progresul Rom6niei gi

Inspectoratului de Polifie Judelean Buz5u,
in temeiul dispozifiilor art. 53 lit, m) din Legea nr. 33/2007 nerespectarea

prezentei decizii constituie contravenfie,
Corform art" 4L alin. (3) din Legea nr.33/2OO7 prezenta Decizie poate fi

contestat5 in termen de 48 de ore, de la afigare, la Biroul Electoral Central.
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Nr.741L6.05.2019

PROCES VERBAL
incheiat astizi, 16 mai 2OLgt ora 1530

In conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1 lit. a din Legea nr. 3312007

privind organizarea 9i desf5gurarea alegerilor pentru Parlamentul European,

republicatd cu modificbrile ulterioare, s-o procedat, Tn vederea aducerii la

cunogtin!5 public5, la afigarea la sediul Biroului Electoral Judelean nr. 10 Buz5u

9i pe site-ul Institutiei Prefectului Judelul Buzdu, Secliunea Alegeri

Europarlamentare 20L9 a Deciziei nr. t2116.05.2019 cu privire la solulionarea

pldngerii formulatb de Partidul Libertate, Unitate 9i Solidaritate, parte a alianlei

electorale "Alianla 2020 USR PLUS", impotriva Partidului PRO Romdnia 9i

Partidului Uniunea NalionalS pentru Progresul Romdniei.
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