
 
  BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 36 TELEORMAN  

pentru alegerea membrilor din România 
în Parlamentul European din anul 2019  

 
                         Str. Dunării nr. 178 (Instituţia Prefectului – cam. 55), mun. Alexandria, jud. Teleorman 

Tel. 0247.311.210;    Fax. 0247.311.260; E-mail: bejteleorman@bec.ro  
 
 
 

DECIZIE 
 

privind soluționarea sesizării formulate de către Partidul  Libertate, Unitate și Solidaritate - PLUS 
Teleorman, înregistrată cu nr. 25/05.05.2019 la BEJ nr. 36 Teleorman 

 
 

Partidul  Libertate, Unitate și Solidaritate - PLUS Teleorman a înaintat Biroului Electoral 
Județean nr. 36 Teleorman cererea înregistrată cu nr. 25/05.05.2019 - ora 1555, prin care a sesizat: 

 amplasarea a mai mult de 1  afiș electoral pe panourile special amenajate pentru 
desfășurarea campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în 
Parlamentul European din anul 2019, din localitățile: Peretu, Buzescu, Botoroaga, 
Cervenia, de către competitorul electoral Partidul Național Liberal (PNL), încălcând astfel 
art. 40 alin. (6) din Legea nr. 33/ 2007.              

 
 
În susținerea celor sesizate au fost depuse următoarele documente: 

 poze din locurile identificate; 
 împuternicirea dl. Fierăscu Aurel de către Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) 

Teleorman în scopul depunerii de plângeri și sesizări în ceea ce privește folosirea 
neconformă a locurilor special amenajate pentru afișajul electoral.  

  
În cadrul ședinței Biroului Electoral Județean nr.36 Teleorman din data de 7 mai 2019, ora 

1500, s-a supus dezbaterii sesizarea înregistrată cu nr. 25/5.05.2019, fiind întocmit procesul verbal cu 
nr. 8/7.05.2019.  

Analizând sesizarea formulată prin prisma motivelor invocate și a probelor atașate raportate 
la dispozițiile legale incidente, BEJ 36 Teleorman va admite sesizarea, în ceea ce privește îndepărtarea 
afișelor electorale care depășesc numărul maxim prevăzut de lege (1 afiș) ale competitorului electoral 
PNL.  

Din conținutul sesizării, rezultă că, competitorul electoral PNL a afișat mai mult de 1 afiș 
electoral pe panourile electorale situate pe raza localităților Peretu, Buzescu, Botoroaga, Cervenia din 
județul Teleorman. 

Analizând documentarul foto depus de petent, în ceea ce privește numărul de afișe electorale 
amplasate pe panourile electorale indicate în sesizare, BEJ nr. 36 Teleorman constată că cele reclamate 
se confirmă. Astfel, pe un singur panou electorale din localitățile Peretu, Buzescu, Botoroaga, Cervenia 
competitorul electoral PNL a afișat mai mult de 1 afiș electoral. 

Potrivit art. 40, alin. (6) din Legea nr. 33/2007 ”Pe un panou electoral fiecare partid politic, 
alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie  a  cetăţenilor  aparţinând  unei  minorităţi  naţionale  
care  participă  la alegeri în condiţiile prezentei legi ori candidat independent poate aplica un singur 
afiş electoral.” 

 
Încălcarea dispozițiilor art. 40, alin. (6) din Legea nr. 33/2007 constituie contravenție potrivit 

dispozițiilor art. 53, lit. K din aceeași lege, iar competența de constatare a contravenției și de aplicare 
a sancțiunii prevăzute de lege, revine ofițerilor, agenților și subofițerilor din cadrul Poliției Române, 
Poliției de Frontieră și Jandarmeriei Române. 

Ținând cont că BEJ nr. 36 Teleorman veghează, potrivit art. 41 din Legea nr. 33/2007, 
republicată, la corecta desfășurare a campaniei electorale, urmează să dispună îndepărtarea afișelor 
electorale care depășesc numărul maxim prevăzut de lege (1 afiș), ale competitorul electoral PNL, 
amplasate pe panourile electorale situate în localitățile Peretu, Buzescu, Botoroaga, Cervenia din județul 
Teleorman. 



             În raport de prevederile legale sus-menționate, BEJ Teleorman, în temeiul art. 41, alin. 2 teza 
finală din Legea nr. 33/2007, va sesiza Poliția din localitățile Peretu, Buzescu, Botoroaga, Cervenia pentru 
verificarea aspectelor semnalate și luarea măsurilor legale care se impun. 

Măsura de îndepărtare a afișelor electorale va fi îndeplinită conform art. 45, alin. 8 din Legea 
nr. 33/2007, rep. de către primarul localităților respective. 

Pentru aceste motive, în temeiul prevederilor art. 27 alin.(1), coroborate cu prevederile art. 41 
din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
republicată, cu modificările ulterioare, cu unanimitate de voturi  

 
BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN 

NR. 36 TELEORMAN  
 

D E C I D E: 
 

1. Admite sesizarea formulată de către Partidul  Libertate, Unitate și Solidaritate - PLUS Teleorman, 
înregistrată la Biroul Electoral Județean nr.36 Teleorman cu nr. 25/5.05.2019. 

2. Dispune îndepărtarea afișelor electorale ale competitorul electoral Partidul Național Liberal (PNL), 
amplasate pe panourile electorale situate în localitățile Peretu, Buzescu, Botoroaga, Cervenia din 
județul Teleorman. 

3. Măsura de îndepărtare a afișelor electorale amplasate în localitățile enumerate la pct. 2 din 
prezenta decizie, va fi dusă la îndeplinire de îndată de Primarii acestora, cu sprijinul organelor de 
ordine publică.  

4. Sesizează Poliția localităților Peretu, Buzescu, Botoroaga, Cervenia din județul Teleorman cu 
privire la încălcarea de către Partidul Național Liberal (PNL) a dispozițiilor prevăzute de art. 40, 
alin. 6 din Legea nr. 33/2007, republicată, pentru verificarea aspectelor semnalate și luarea 
măsurilor legale care se impun. 

5. Decizia 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  

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

7. Cu drept de contestație în 48 ore de la afișare. 
8. Pronunțată în ședința Biroului Electoral Județean nr.36 Teleorman, astăzi, 7 mai 2019, ora 

16,00. 
 
 
 
 
 

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. 8 din 7.05.2019 
 
 


