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Nr. 1 din data de 07.05.2019 

DECIZIE 
privind sesizarea formulată de Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava 

Prin contestaţia înregistrată la Biroul Electoral Judeţean nr. 35 Suceava, sub nr. 
10/04.05.2019, Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Suceava a reclamat faptul că 
primarul comunei Mălini nu şi-a îndeplinit obligaţia de stabilire a locurilor speciale pentru 
afişaj electoral şi nu a montat panouri electorale în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea 
nr. 33/2007 republicată. Petenta nu a anexat înscrisuri sau alte probe în dovedirea plângerii. 

Potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 33/2007 republicată privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, primarii sunt obligaţi ca după expirarea 
termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale, să 
stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişajul electoral, în care să amplaseze 
panouri electorale, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care 
participă la alegeri, precum şi al candidaţilor independenţi. In acelaşi termen, dispoziţia 
primarului se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei. Locurile speciale 
pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetăţeni, astfel încât 
participanţii la alegeri să le poată folosi fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a 
celorlalte activităţi din localităţile respective. în prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure 
înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la 
campaniile electorale precedente. 

La data de 04.05.2019 s-a luat legătura telefonic cu secretarul comunei Mălini, iar 
ulterior, la data de 06.05.2019 s-au comunicat pe mail-ul biroului electoral, Dispoziţia nr. 
108/23.04.2019 a primarului comunei Mălini privind stabilirea locurilor speciale de afişaj 
electoral în comuna Mălini, jud. Suceava (în cele 5 sate componente ale comunei), însoţită de 
planşe fotografice ale locurilor speciale pentru afişaj, de unde se observă faptul că au fost 
amplasate panouri conform dispoziţiilor legale arătate. 

Plângerea a fost analizată în şedinţa Biroului Electoral Judeţean nr. 35 Suceava din 
data de 07.05.2019. 

In prezenţa membrilor Biroului Electoral Judeţean nr. 35 Suceava, respectiv a 
doamnei preşedinte, judecător Irina Maria Ghiduc, a doamnei locţiitor, judecător Liliana 
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Condrovici, a membrilor domnul judecător Gheorghe Codrean şi reprezentant AEP, domnul 
Ovidiu Butnariu, 

în baza dispoziţiilor art. 27 şi a art.41 alin. 1 din Legea nr. 33/2007 republicată, 
coroborate cu art. 4 şi următoarele din Hotărârea BEC nr. 1/H/07.03.2019. 

Cu unanimitatea voturilor membrilor, 

Art. 1. Respinge ca nefondată sesizarea formulată de Partidul Social Democrat -
Organizaţia Judeţeană Suceava înregistrată la Biroul Electoral Judeţean nr. 35 Suceava sub nr. 
10/04.05.2019. 

Cu drept de contestaţie ia Biroul Electoral Central în termen de cel mult 48 de ore de 
la afişarea prezentei decizii. 

Pronunţată în şedinţa Biroului Electoral Judeţean nr. 35 Suceava din data de 
07.05.2019, ora 16. 

Prezenta decizie se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Biroului 
Electoral Judeţean nr. 35 Suceava şi va fi comunicată părţilor interesate conform art. 10 alin. 5 
din Hotărârea BEC nr. l/H/07.03.2019. 

BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN NR. 35 SUCEAVA 
DECIDE: 

Preşedinte, Judecător Irina Maria Ghidu 

Locţiitor, Judecător Liliana Condrovici 

Membru, Judecător Gheorghe Codrean 

Reprezentant AEP, Ovidiu Constantin Butnariu 


