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HOTARARE 
nr. 12 /26.06.2021 

 

 

Având în vedere că Biroul Electoral Județean a fost sesizat de către numitul 

Cârstoiu Gheorghe, în calitate de candidat al Pro România, cu privire la 

neîndeplinirea condițiilor de imparțialitate ale domnișoarei Andrei Adelina, 

desemnată în funcția de Locțiitor al Secției de Votare nr.200, invocându-se faptul 

că domnia sa este membru al Partidului Social Democrat, semnând adeziune în 

acest sens și a participat la campania electorală alături de ceilalți membri PSD, fiind 

atașat un set de fotografii, 

Potrivit procesului-verbal întocmit în data de 26.06.2021 în urma primirii 

sesizarii, petiția a fost transmisa organelor de poliție din cadrul Poliției Câmpulung, 

spre a constata dacă au fost încălcate dispozitiile legale invocate. 

In urma răspunsului primit de la Politia Municipiului Campulung, însotit de 

declarația domnișoarei Andrei Adelina, de declaratiile altor persoane audiate, 

precum și de procesul verbal încheiat în data de 26.06.2021 de organele de 

constatare ale poliției, s-a pus în discuția membrilor prezenți ai Biroului Electoral 

Județean nr.3 Argeș, aspectele care au rezultat în urma investigațiilor efectuate de 

organele abilitate. 

S-au avut în vedere prevederile art.25 alin.3 din Legea nr.115/2015, în sensul 

că membrii birourilor electorale exercită o funcție ce implică autoritatea de stat, iar 

exercitarea corectă și imparțială a acestei funcții este obligatorie. 
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Totodată, s-au avut în vedere dispozițiile art.16 alin.16 din Legea 

nr.208/2015, potrivit cărora - expertul electoral nu poate participa la campania 

electorală. 

Pe parcursul discuțiilor, s-au conturat două opinii, una în sensul menținerii 

domnișoarei în cauză în funcția de locțiitor BSV nr.200 Aninoasa, raportat la faptul 

că nu exista dovezi privind apartenența politică a acesteia, dar și la faptul că domnia 

sa nu a avut manifestări contrare normelor legale și calității sale de membru al 

corpului experților electorali pe parcursul acestor alegeri, manifestările publice ale 

domniei sale fiind vechi, datând din campania electorală din septembrie 2020. 

S-a conturat și a doua opinie, în sensul că planează o puternică suspiciune 

asupra imparțialității domniei sale, ce ar putea crea prmisele exercitării incorecte și 

imparțiale a funcției autorității de stat cu care a fost investită, pe parcursul 

prezentelor alegeri locale pațiale. În susținerea acetei opinii, s-a avut în vedere, pe 

de o parte, declarațiile domniei sale date atât verbal, în discuția telefonică purtată 

cu membrii BEJ Argeș, dar și în fața organelor constatatoare ale poliției, prin care 

aceasta recunoaște că a participat în campania electorală desfășurată în luna 

septembrie 2020, iar pe de altă parte s-a constatat neconcordanța datelor furnizate 

de domnia sa în cadrul acestor declarații, cu datele oficiale ce există în situația 

centralizată a AEP privind accederea în corpul experților electorali, având 

consecință asupra încălcării normelor legale imperative care impun interdicții din 

partea experților electorali, cu atât mai mult cu cât această încălcare implică 

activități de campanie electorală în favoarea unei anumite formațiuni politice. 

Ținând cont de prevederile art.33 alin.3 rap. la art.39 alin.1 lit.c din Legea 

nr.115/2015, potirivit cărora Biroul Electoral Județean urmărește și asigură 

respectarea și aplicarea corectă a dispoițiilor legale privitoare la alegeri, 

În condițiile art.42 teza finală din Legea nr.115/2015:  

 

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ 

DECIDE: 
 

Art. 1. Dispune înlocuirea domnișoarei Andrei Adelina din funcția de 

Locțiitor al Secției de Votare nr.200 Aninoasa. 



Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică AEP pentru aducerea ei la îndeplinire 

și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet a Biroului 

Electoral Județean nr. 3 Argeș. 

Definitivă. 

 

Judecător Hubert Alina – președinte  

Judecător Olteanu Elena Cornelia – locțiitor 

Nicolescu Gheorghița - reprezentant AEP 

Dumitrescu Emilia – reprezentant PNL 

Ujvarosi Alexandru Ernest – reprezentant UDMR 

Jugănaru Florența Violeta– reprezentant PSD 

Velcescu Ion – reprezentant AUR 

Ivan Liviu-Adelin – reprezentant USR 


