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_____________________________________________________
DECIZIE
Privind soluționarea sesizării formulate de către Partidul Național Liberal

Partidul Național Liberal a formulat o contestație, solicitând înlocuirea
domnului Ionică Gheorghe, desemnat președinte al SV nr.154, Cujmir, deși la
momentul la care a fost înscris în Registrul experților electorali și a dobândit calitatea
de expert electoral, dând o declarație de neapartenență politică, acesta a fost surprins
făcând campanie electorală.
Prin adresa nr.218/22.11.2019, BEJ nr.27 Mehedinți a înaintat catre IPJ
Mehedinți respectiva sesizare, solictând ca până în data de 22.11.2019, ora 11.00, să se
comunice dacă față de cele expuse, s-a constatat săvârșirea unei contravenții în acest
sens, pentru a se soluționa pe fond, respectiva contestație.
Prin adresa nr.38106/438622 din 22.11.2019, IPJ Mehedinți ne-a comunicat că
în urma verificărilor efectuate, în cauză nu a fost comisă contravenția prevăzută de
art.16 alin.16 din Legea nr.208/2015 și sancționată de art.98, lit. t, teza I, din aceeași
lege, motiv pentru care nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale.
Potrivit art.21 alin.(3) din Legea nr.370/2004, ”în cazul in care presedintii
birourilor electorale ale sectiilor de votare, loctiitorii acestora si membrii acestora,
respectiv operatorii de calculator nu isi indeplinesc atributiile ce le revin sau savarsesc
contraventii prevazute de prezenta lege, sunt inlocuiti de indata, la solicitarea biroului
electoral ierarhic superior, de catre organismele sau persoanele care le-au desemnat,
dupa caz, cu alte persoane desemnate potrivit procedurilor prevazute de prezenta
lege.”
In aceste conditii,cum din probele existente nu reiese că persoana susmenționată ar fi săvârșit o contravenție electorală, BIROUL ELECTORAL
JUDEȚEAN NR. 27 MEHEDINȚI urmeaza sa respinga contestația formulată de PNL
Mehedinți.
Pentru aceste motive,
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BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 27 MEHEDINȚI
DECIDE:
Art.1. Respinge contestația formulată de PNL Mehedinți.
Art.2. Prezenta hotărâre se afiseaza pe pagina de internet a acestui birou.

PREȘEDINTE,
Judecător ION - COSMIN SIMA

Dr.Tr.Severin
Nr. 60/22.11.2019
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