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BIROUL ELECTORAL D[, CTRCUMSCRIPTIE JUDETEA
ARGf,S

pentru alegerea Senatului qi a Camerei Deputa{ilor din anul
P-!a Vasile Milea, nr.1, intrarea C, municipiul Pitetti, judetul AGeS

Telefon : 0248.2 10.998,f a(i 0248.21O.997

D E C I Z I A NR, 40 DIN O7.12,2O2O

Av6nd in vedere contestalia Filialei Judeteane a PMP, prin
presedinte Bulf Cornel Catalin, depusa la Biroul Electoral de
Circumscriptie Judelean nr. 3 Argeg si inregistrata sub nr.
443107.72.2020, ora 00,54 privind: ,, renumararea voturilor nule la
Camera Deputatilor si Senat si refacerea procesului verbal de constatare
a rezultatului votarii" avand in vedere ca au fost depuse cereri si
intampinari la activitatea biroului sectiei de vot, iar presedintele sectiei
nu a mentionat acest lucru in procesul verbal de constatare a rezultatului
alegerilor, mai mult chiar nu s-a pronuntat asupra acestora si a refuzat
inregistrarea contestatiei membrului PMP din cadrul sectiei de vot.

Se mentioneaza in plus, la ,t renumararea voturilor nule de catre
BEJ 3 Arges a fost depistat un vot perfect valabil apartinand pMp in
cadrul voturilor nule" motiv pentru care se solicita renumararea voturilor
nule si refacerea in totalitate a procesului verbal de constatare a
rezultatulul alegerilor.

Contestatia nu a fost intemeiata in drept.

Se retine de catre BEJ 3 Arges, in sedinta statutara, ca in urma
verificarii procesului verbal de constatare a rezultatului alegerilor de la
sectia 302 Arges, ca nu figureaza mentionata in cuprinsul acestuia
formularea vreunei contestatii de catre reprezentantul pMp cu privire Ia
operatiunea de numarare a voturilor si constatarea rezultatului alegerilor
la nivelul sectlei respective.

Avand in vedere dip. art. 14 lit f din legea Z1BIZ}LS cu modificarile
ulterioare, cu majoritatea membrilor prezenti
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DECIDE

Art. 1. (1) Respinge contestatia formulata de Fili
PMP, prin presedinte Bulf Cornel Catalin.

l4embru Nicolescu Gheorghila - AEP

Membru Ivan Liviu Adelin - USR-PLUS

la Judeteana a

pagina de internet a Biroului electoral nr. 3 Argeg si la sediul Biroului
Electoral nr. 3 Arge9.

Afigat6 la sediul Biroului Electoral nr. 3 Arges az:i,08.12.2020, on
.t+3t' l) (.J

Presedinte BECJ: Camelia Pi., \, Iat
Loctiitor:MagdalenaPapaianopol \Yl-v
Membru: Diana N5stase

Membru JugSnaru Florenla-Violet a - PSD 4
Membru OlSrescu Dumitru - ALDE

Membru Bucurel Anin - PRO ROMANIA

Membru Ujvarogi Alexandru Ernest - UDMR

Membru $uvar Valentin - PMP

Membru Ghinet Cristina - PNL

Membru Cristu Alina Maria - Grupul Parlamentar al Membru Minorititilor
Nalionale din Camera Deputalilor

Membru Crigan Daniel-Marius - Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)

Membru Martinescu Adina-Grabriela - Partidul Socialist Democrat al
Muncitorilor



Membru Velcescu Ion - Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor

N4embru Penescu Ana-Maria - Partidul Ecologist Roman




