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HOTĂRÂREA nr. 7/07.06.2021 

 privind respingerii cererii de înlocuire a reprezentantului partidului 

Uniunea Salvați România în Biroul Electoral de Circumscripție Comunală 

nr. 11 Aninoasa 

Având în vedere adresa Filialei județene USR Argeș, având număr 

191/03.06.2021, prin care se solicită aprobarea cererii de înlocuire a 

reprezentantului Partidului Uniunea Salvați România în Biroul Electoral de 

Circumscripție Comunală nr. 11 Aninoasa, doamna Brosaru-Sminchișe Camelia cu 

domnul Bălan Ionel, înregistrată la Biroul Electoral Județean nr. 3 Argeș, nr. 62 din 

03.06.2021, 

Observând Procesul-verbal nr. 5/29.05.2021, cu ocazia completării Biroului 

Electoral de Circumscripție Comunală nr. 11 Aninoasa, 

Întrucât art. 43 alin. (2) din Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, 

reglementează posibilitatea înlocuirii pentru motive întemeiate, apreciate de la caz 

la caz, a reprezentanților partidelor politice sau organizațiilor cetățenilor aparținând 

minorităților naționale care participă la alegeri în birourile electorale, cu aprobarea 

biroului electoral ierarhic superior,  

 

In urma discutiilor purtate intre membrii BEJ s-a conturat opinia in sensul 

sustinerii propunerii Filialei Judetene USR Arges de inlocuire a reprezentantului 

formatiunii politice mai sus mentionate, argumentandu-se ca votul exprimat de 

persoana in cauza, in cadrul sedintei privind admiterea sau respingerea candidaturii 
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PSD, a fost in dezacord cu instructajul primit anterior pe linie de partid, doamna in 

cauza neavand capacitatea de a intelege dispozitiile legale si conseciintele votului 

exprimat.  

Se apreciaza, in esenta, de catre membrii - reprezentanti ai partidelor politice 

ca “este o cutuma” in a inlocui un membru din cadrul biroului, in situatia in care 

acesta nu respecta indrumarile transmise de partid. 

Avand in vedere adresa BEC Aninoasa prin care se precizeaza ca doamna 

Brosaru-Sminchise Camelia, in calitate de membru BEC Aninoasa, a facut fata 

cerintelor si a indeplinit atributiile specifice calitatii publice cu care a fost investita, 

a respectat programul Biroului Electoral de Circumscriptie, a participat la sedinte 

si a adoptat o pozitie activa in cadrul acestora, exprimandu-si votul in  mod 

argumentat,  

Tinand cont de dispozitiile art. 25 alin. (3) din Legea 115/2015 potrivit 

carora in realizare atributiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora 

exercita o functie ce implica autoritatea de stat, iar exercitarea corecta si impartiala 

a acestei functii este obligatorie, 

Vazand si dispozitiile art. 43 alin. (1) din Legea 115/2015 - reprezentanții 

partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor 

cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în birourile 

electorale nu pot primi și nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de 

prezenta lege,  

In cadrul BEJ nr. 3 Arges s-a conturat si o a doua opinie, in sensul ca motivul 

invocat de Filiala Arges a USR in sustinerea solicitarii de inlocuire a membrului 

BEC Aninoasa si dezvoltat in cadru sedintei BEJ, nu se incadreaza in categoria 

“motivelor intemeiate” prevazute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, 

exprimarea opiniei unui membru prin votul acordat realizandu-se potrivit propriei 

convingeri, in acord cu dispozitiile legale. 

 

În temeiul art. 33 alin. (3), art. 39 alin. (l) lit. i), alin. (4) și art. 43 alin. (2) 

din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Respinge cererea de înlocuire a reprezentantului Partidului Uniunea Salvați 

România în Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 11 Aninoasa, doamna 

Brosaru-Sminchișe Camelia, înregistrată la Biroul Electoral Județean nr. 3 Argeș 

cu nr. 62 din 06.06.2021. 



Prezenta hotărâre se comunică Biroului Electoral de Circumscripție 

Comunală nr. 11 Aninoasa, Filialei Arges a Partidului Uniunea Salvați Romania și 

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

Județean nr. 3 Argeș. 

 

Definitiva 

 

 

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 

 


