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DECTZIA N R. 4/ 2L.LO.2019
cu privire la solulionarea plAngerii Paftidului Nalional Liberal - Filiala Buziu,

referitoare la inc5lcarea prevederilor legale privind afigajul etectoral in
campania pentru alegerea Pregedintelui Romdniei din anul 2019

Prin pldngerea Partidului Nalional Liberal - Filiala Buz5u nr. 99120.10.2019
inregistrat5 la Biroul Electoral Judelean nr. 10 Buziu sub nr. 59/20.10.2019,
formaliunea politicS sesizeazS faptul ci au fost aplicate c6te dou5 afige pe un panou
electoral in 3 locuri speciale de afi9aj'electoral din municipiul Buzdu de cbtre
competitorul electoral Paftidul Social Democrat - Filiala Judeleand Buzdu.

in fapt, se susline c5, in data de 19 octombrie 2019 pe panourile de afigaj
electoral situate in 3 localii din municipiul Buz5u, respectiv pe bulevardul Stadionului,
pe strada Oltului gi pe Aleea Trandafirilor au fost identificate cate 2 afige aparlinfind
competitorului electoral Partidul Social Democrat. in dovedirea pl6ngerii, Partidul
Nalional Liberal a atagat trei plange fotografice cu panourile electorale din locatiile
respective.

in data de 2L 10.2019, reprezentantul Partidului Social Democrat in BEJ nr.
10 BuzEu a comunicat prin e-mail, inregistrat la BEJ nr. 10 Buzbu sub nr.
6212t.10.2019, un numbr de 3 plange fotografice care ilustreazi cE pe panourile
respective nu mai exist5 dec6t un singur afi9.

Fa!5 de cele sesizate, Biroul Electoral Judelean nr. 10 Buz5u a dispus
cercetarea la fata locului de cbtre personalul tehnic auxiliar, fiind intocmit Procesul
verbal nr.6312t 10.2019 prin care s-a constatat c5, pe panourile de afisaj electoral
menlionate in pl6ngerea Partidului National Liberal - Filiala Buz5u, nu exist5 dec6t
un singur afi9 electoral al competitorului electoral Partidul Social Democrat.

Examin6nd pl6ngerea formulatS, raportat la probele administrate, Biroul
Electoral Judelean nr. 10 Buzbu reline cd, la data inregistrdrii pl6ngerii, la nivelul
localiilor menlionate in pl6ngere existau c6te 2 afise electorale care ins5, ulterior
sesizbrii au fost indepSrtate.

in temeiul art.42 alin. (1), alin. (3) 9i atin. (6) din Legea nr.370/2004,



BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. 10 BUZiU
DECIDd:

Respinge pl6ngerea formulat5 de Partidul Nalional Liberal - Filiala Buzbu, ca
r5mas5 fErE obiect.

Prezenta Decizie se aduce la cunogtint5 public5 prin afigarea la sediul Biroului
Electoral Judetean nr. 10 Buzbu gi pe site-ul Institutiei Prefectului - Judelul Buziu 9i
se comunic5 Partidului Nalional Liberal - Filiala Buz5u.

Dispune comunicarea prezentei Inspectoratului de Polilie Judelean Buz5u
conform aft. 55 lit. z) coroborat cu aft. 56 alin. (2) lit. a) din Legea nr.37012004 in
vederea aplicirii sancliunii corespunzdtoare.

Codorm art. 42 alin. (3) din Legea nr. 37012004 prezenta Decizie poate fi
contestatb Tn termen de 48 de ore de la afigare, la Biroul Electoral Centra!.
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Nr. 66121.10.2019

PROCES - VERBAL
tncheiat astdzi 21.LO.2019

cu ocazia afigirii Deciziei nr. 4 cu privire la solulionarea pl6ngerii
Paftidului Nalional Liberal - Filiala Buziu, referiioare la incil&rea

prevederilor legale privind afigajul electoral in campania pentru alegerea
Pregedintelui Rominiei din anul ZOL}

In temeiul art. 10 alin. (5) din Hot5r6rea BEC nr. Ll2OLg privind aprobarea
Regulamentului de organizare 9i funclionare a birourilor electorale constituite pentru

alegerea Pregedintelui Rom6niei din anul 2019, am procedat la aflsarea Deciziei nr.

4121.10.2019 a Biroului Electoral Judelean nr. 10 Buzdu.

Procesul-verbal a fost afisat ast5zi, 2L.Io.2ot9 ora !700,la sediul Biroul Electoral

Judelean nr. 10 Buzdu, din municipiul Buz5u, b-dul N. BSlcescu nr. 48 9i pe site-ul Instituliei
Prefectului - Judelul Buzdu, la secliunea Alegerile pentru Pregedintete Rominiei din anul
2019.


