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DECTZTA NR. L7 | 1g.O5.20lg
privind acreditarea reprezentanlilor interni ai instituliei mass-media

FOCUS TV la alegerile membrilor din Rom6nia in Parlamentul European
din anul 2019 in raza de competenti a Biroului Electoral Judelean nr.

1O Buziu

Av6nd 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, republicatS, cu modific5rile ulterioare;

VEz6nd dispozitiile Hotb16rii AutoritSlii Electorale Permanente nr. gl21tg
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 Tn Parlamentul
European;

VEz6nd prevederile Deciziei nr. t4/D/29.03.2019 privind procedura de
acreditare a observatorilor interni gi a reprezentanlilor interni ai mass-media la
alegerile pentru membrii din Romdnia in Parlamentul European din anul 2019;

Constat6nd cd documentatia prezentat5 de institugia mass-media
FOCUS TV indeplinegte conditiile stabilite de lege 9i av6nd in vedere
adeverinta nr. 9866/11.05.2019, eliberat5 conform anexei nr.2 a Hotb16rii nr.
9/2019 a AutoritEtii Electorale Permanente, Tn copie.

In temeiul art. 2 din Decizia BEC nr. L4/D/29.03.2019, coroborat cu art.
73 alin. 1-5, B, 10 gi 11 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea gi
desfSgurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicatS, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare,

BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. 10 BUZAU
DECIDE:

Art. 1. AcrediteazS ca reprezentan[i interni persoanele propuse de
institufia mass-media FocUs rv, potrivit tabelului anexat.

Art. 2. Acreditarea este valabilS Tn original sau Tn copie, insolit5 de actul
de identitate al titularului acreditdrii, la toate birourile electorale ale secliilor
de votare din raza de competent5 a Biroului Electoral Judelean nr. 10 Buziu gi
permite accesul titularilor acesteia gi in spatiul special amenajat in acest sens
la Biroului Electoral Judetean nr. 10 Buzdu.

Art. 3. tn conformitate cu dispoziliile art. 73 alin. 10 din Legea nr.
33/2007, persoanele acreditate pot asista la operaliunile electorale in ziua



vot5rii, Tncepdnd cu ora 6oo gi terminSnd cu momentul incheierii gi semn5rii, de
cdtre membrii biroului electoral al secliei de votare, a procesului-verbal de
constatare a rezultatelor vot5rii in sectia respectivS, numai dac5 prezint5 actul
de acreditare care este valabil gi in copie. Acestea nu pot interveni in niciun
mod in organizarea gi desfSgurarea alegerilor, av6nd numai dreptul de a sesiza
in scris pregedintele biroului electoral in cazul constatErii unei neregularit5li.
Orice act de propagandd electorald, precum gi incSlcarea in orice mod a actului
de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditdrii de
cdtre biroul electoral care a constatat abaterea, iar in ziua votbrii, indepdrtarea
imediatb a persoanei respective din seclia de votare.

Art. 4. Prezenta Decizie se aduce la cunogtintb public5 prin afigarea la
sediul Biroului Electoral Judetean nr,10 Buzdu gi pe site-ul Instituliei
Prefectului - Judetul Buz5u, la secliunea Alegeri Europarlamentare 2019.

Art. 5. Conform art. 73 alin. 12 din Legea nr. 33/2007 prezenta Decizie
poate fi contestat5 in termen de 2 zile, de la afigare, la Tribunalul BuzEu.
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TABEL
cu persoanele acreditate ca reprezentanli interni ai institutiei mass-media FOCUS TV la

alegerile membrilor din Rom6nia in Parlamentul European din anul 2019 in raza de
competentd a Biroului Electoral Judetean nr. 10 Buz5u

Nr.
crt, PRENUME NUME

sERrA 9r
NUMARUL

ACTULUI DE
IDENTITATE

1 Marilena Dinu

2 Marius Udrea

3 Carmen Taharia
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PROCES - VERBAL
incheiat astdzi 19.0S.2019

cu ocazia afigirii Deciziei privind acreditarea reprezentanlilor interni
ai instituliei mass-media FOCUS TV la alegerile membrilor din

Romdnia in Parlamentul European din anul 2org in raza de
competenti a Biroului Electoral Judelean nr. 1o Buziu

tn temeiul art. 73 alin. 12 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea gi
desfSgurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicatS, .,
modific5rile ulterioare, cu referire la art. 4 din Decizia nr. 17 | 19.05.2019 a
Biroului Electoral Judelean nr. 10 Buz5u s-a procedat la afigarea Deciziei
nr.l7 din data de 19.05.2019, aprobatd in gedinta din data de 19.05.2019
cu ocazia lubrii in disculie a cererii de acreditare a reprezentanlilor interni ai
instituliei mass-media FOCUS TV la alegerile membrilor din Rom6nia in
Parlamentul European din anul 20t9, in raza de competen!5 a Biroului
Electoral Judetean nr. 10 Buzdu.

Decizia a fost afigatb ast5zi 19.05.2019 ora 1200 la sediul Biroul Electoral
Judelean nr. 10 Buz5u, din municipiul Buz5u, bdul N. BSlcescu nr. 48 9i pe
site-ul Instituliei Prefectului - Judetul BuzEu, la secf iunea Alegeri
Europarlamentare 20t9.
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