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DECIZIE 

 
privind soluționarea cererii de acreditare formulate de către Asociația Expert Forum, 

înregistrată cu nr. 16/27.04.2019 la Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman  
 
 

 
Organizația neguvernamentală Asociația Expert Forum a formulat cererea înregistrată la 

BEJ nr. 36 Teleorman cu nr. 16/27.04.2019, prin care a solicitat acreditarea ca observatori 
interni a numiților: Septimius Pârvu, Cezara Laura Grama și Maria Krause . 
           Au fost depuse următoarele documente:  

  - cerere acreditare a observatorilor interni ai organizației neguvernamentale –Asociația 
Expert Forum  

                  - declarațiile de neapartenență politică a persoanelor în cauză,  
                  - adeverința AEP nr. 7282/10.04.2019 privind pe Expert Forum  
                  - o solicitare adresa BEC din data de 23.04.2019 și răspunsul BEC nr. 

517/C/BEC/PE/25.04.2019 
 

În cadrul ședinței Biroului Electoral Județean nr.36 Teleorman din data de 6 mai 2019, 
ora 1400, s-a supus dezbaterii cererile înregistrate cu nr. 16/27.04.2019, fiind întocmit procesul 
- verbal nr. 6/6.05.2019.  

Analizând cererea formulată prin prisma dispozițiilor legale incidente (art. 73 din Legea 
33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
republicată, cu modificările ulterioare) coroborate cu Decizia BEC nr. 14/D/29.03.2019, BEJ nr. 
36 Teleorman  va admite cererea. 

 
Astfel, art. 73, alin. 5 din Legea 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, 

prevede că ”acreditarea observatorilor interni și a reprezentanților interni ai mass-mediei se 
face de către birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului 
București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pentru toate secțiile de 
votare din raza de competență a acestora, la cererea scrisă a conducerii organizațiilor 
neguvernamentale sau a instituțiilor mass-media din România, făcută cu cel puțin 5 zile 
înaintea datei alegerilor.” 

De asemenea, potrivit art. 1, alin. 2 din Decizia BEC nr. 14/D/29.03.2019 cu privire la 
procedura de acreditare a observatorilor interni și a reprezentanților interni ai mass-media la 
alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, ”cererile de 
acreditare formulate de conducerile organizațiilor neguvernamentale vor fi însoțite de 
declarațiile de neapartenență politică ale persoanelor propuse ca observatori interni, precum 
și de adeverințele prevăzute la anexa nr. 2 a Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 
9/2019, în original sau în copie.”  



Constatând că organizația neguvernamentală Asociația Expert Forum a depus 
documentele la care face referire art. 73, alin. 3 din Legea nr. 33/2007 și art. 1 din Decizia 
BEC nr. 14/D/29.03.2019, în temeiul prevederilor art. 27 alin.(1), coroborate cu prevederile 
art. 73, alin. 5 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,  

 
BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN 

NR. 36 TELEORMAN  
 

D E C I D E: 
 

1. Admite cererea de acreditare formulată de Asociația Expert Forum, înregistrată cu nr. 
16/27.04.2019 la Biroul Electoral Județean nr.36 Teleorman. 

2. Acreditează  ca observatori interni la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 
European din anul 2019, următoarele persoane: Septimius Pârvu, Cezara Laura Grama și 
Maria Krause. 

3. Prezenta decizie se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Biroului Electoral 
Județean nr.36 Teleorman și pe pagina de internet a Instituției Prefectului Județul 
Teleorman  

4. Decizia se comunică  petentului, conform art. 10 alin. 5 din Hotărârea nr. 1 din 
07.03.2019 a BEC. 

5. Cu drept de contestație în termen de două zile de la afișarea deciziei, conform art. 73, 
alin. 12 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare . 
 
 

Pronunțată în ședința Biroului Electoral Județean nr.36 Teleorman, astăzi, 6 mai 2019, ora 1500 
 

 
 

PREȘEDINTE 
 B.E.J. nr.36 Teleorman  

jud. ROTARU GABRIELA VIORICA  
 
 

 
LOCȚIITOR, 

Jud. Răducu Mirela 
 

MEMBRI,  
Jud. Maidanuc Violeta 

 
 

 Anghel Livia - reprezentant AEP 

 
 
 
 

ALEXANDRIA 
Nr.4 din 6.05.2019 


