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DECTZTA NR. 13/ 16.05.2OL9
privind acreditarea reprezentantului intern al instituliei mass-media

Societatea Rom6ni de Radiodifuziune - Postul Radio Romdnia
Actualitili la alegerile membrilor din Rom6nia in Parlamentul

European din anul 2OLg in raza de competentd a
Biroului Electoral Judetean nr. 1O Buziu

Avdnd in vedere prevederile art.73 alin. 1- 5, B, 10 gi 11 din Legea
nr.33/2007 privind organizarea gi desfSgurarea alegerilor pentru Parlamentul
European, republicat5, cu modificdrile ulterioare;

Vbz6nd dispozitiile Hotbrdrii Autoritdtii Electorale Permanente nr. 9/20L9
privind procedura de eliberare a adeverintelor care atest5 indeplinirea
conditiilor prev5zute de art. 73 alin. 3 gi 4 din Legea nr. 33/2007, precum gi

procedura de acreditare reprezentanlilor interni ai mass-mediei 9i a

observatorilor interni la alegerile pentru membrii din Rom6nia in Parlamentul
European;

VbzSnd prevederile Deciziei nr. 14/D/29.03.2019 privind procedura de
acreditare a observatorilor interni gi a reprezentantilor interni ai mass-media la
alegerile pentru membrii din Rom6nia in Parlamentul European din anul 2019;

Constat6nd cb documentatia prezentatb de instltutia mass-media
SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE POSTUL RADIO
ROMANIA ACTUALITATI indeplinegte condiliile stabilite de lege 9i av6nd in
vedere adeverinta nr. 8446/23.04.20L9, eliberat5 conform anexei nr.2 a

HotS16rii nr. 9/2019 a Autoritdtii Electorale Permanente, in copie.
ln temeiul art. 2 din Decizia BEC nr. I4/D/29.03.2019, coroborat cu

art.73 alin. 1-5, B, 10 gi 11 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea gi

desf5gurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicat5, cu
modific5rile 9i completbrile ulterioare,

BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. 10 BUZAU
DECIDE:

Art. 1. Acrediteazd ca reprezentant intern persoana propus5 de institulia
MASS-MCd|A SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE POSTUL
RADIO ROMANIA ACTUALITATI, potrivit tabelului anexat,

Art. 2. Acreditarea este valabilS Tn original sau in copie, insolit5 de
actul de identitate al titularului acreditbrii, la toate birourile electorale ale
secliilor de votare din raza de competentb a Biroului Electoral Judetean nr. 10
Buzbu gi permite accesul titularului acesteia gi in spatiul special amenajat in



Art. 3. tn conformitate cu dispoziliile art. 73 alin. 1O din Legea
nr.33/2007, persoana acreditatd poate asista la operaliunile electorale in ziua
vot5rii, Tncep6nd cu ora 600 gi termindnd cu momentul incheierii gi semnErii, de
c5tre membrii biroului electoral al secliei de votare, a pnocesului-verbal de
constatare a rezultatelor vot5rii in secfia respectivS, numai dac5 prezint5 actul
de acreditare care este valabil gi in copie. Acestea nu pot interveni in niciun
mod in organizarea gi desf5gurarea alegerilor, av6nd numai dreptul de a sesiza
in scris pregedintele biroului electoral in cazul constatErii unei neregularitSli.
Orice act de propagandE electoralE, precum gi incSlcarea in orice mod a actului
de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditdrii de
cbtre biroul electoral care a constatat abaterea, iar in ziua vot5rii, indepdrtarea
imediat5 a persoanei respective din seclia de votare.

Art. 4. Prezenta Decizie se aduce la cunogtint5 public5 prin afigarea la
sediul Biroului Electoral Judetean nr. 10 BuzEu gi pe site-ul Instituliei
Prefectului - Judetul BuzEu, la secliunea Alegeri Europarlamentare 2019.

Art. 5. Conform art. 73 alin. 12 din Legea nr. 33/2007 prezenta Decizie
poate fi contestat5 Tn termen de 2 zile, de la afigare, la Tribunalul BuzEu.
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TABEL
cu persoana acreditat5 ca reprezentant intern al instituliei mass-media SOCIETATEA

RoMANA DE RADIoDIFuZIUNE - PosTuL RADIo nouATTTA 
_

ACTUALITATI la alegerile membrilor din Romdnia in Parlamentul European din anul
2019 in raza de competentd a Biroului Electoral Judelean nr. 10 Buz|u

PREg

Judecdtor

Nr.
cft PRENUME NUME sERtA $r NUMARUL

ACTULUI DE IDENTITATE

I CRISTINA ELENA MOISE x2642968



BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. lO BUZAU
Pentru alegerea membrilor din Rominia in Parlamentul European din anul 2O19

Camera 16, incinta Consiliului Judelean Buziu, str. Nicolae Bilcescu, nr. 48, mun. Buziu
Tel: O238/430.120 Fax: O238/490.121

e-mail : bejbuzau@bec.ro

PROCES - VERBAL
incheiat astdzi 16.05.2019

cu ocazia afig6rii Deciziei privind acreditarea reprezentantului intern
al instituliei mass-media SOCIETATEA ROMAruA DE RADIoDIFUZIUNE

- POSTUL RADIO ROMANIA la alegerile membrilor din Romfinia in
Parlamentul European din anul 2fJ1-9 in raza de competenli a Biroului

Electoral Judetean nr. lO Buziu

tn temeiul art. 73 alin. L2 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea gi
desfSgurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicat!, cu
modificErile ulterioare, cu referire la art. 4 din Decizia nr. L3/ 16.05.2019 a
Biroului Electoral Judefean nr. 10 Buzbu s-a procedat la afigarea Deciziei
nr.13 din data de 16.O5.2fJ19, aprobat5 in gedinla din data de 15.05.2019
cu ocazia lu5rii in disculie a cererii de acreditare a reprezentantului intern al
iNStitUtici MASS.MCdIA SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE
POSTUL RADIO ROMANIA la alegerile membrilor din Rom6nia in
Parlamentul European din anul 20L9, Tn raza de competen!5 a Biroului
Electoral Judetean nr. 10 Buz5u.

Decizia a fost afigatd astdzi 16.05.20t9 ora 1600 la sediul Biroul Electoral
Judelean nr. 10 Buzbu, din municipiul Buz5u, bdul N. BSlcescu nr.48 9i pe
site-ul Instituliei Prefectului - Judetul Buzbu, la secliunea Alegeri
Europarla menta re 2019.
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