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PROCES-VERBAL

încheiat azi 28.10.2020
cu ocazia completării Biroului Electoral al Circumscripției nr. 30 Județul Olt
cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri 
în circumscripție

Prin Procesul-verbal nr. 30716/25.09.2020 încheiat de Președintele Tribunalului Olt în data de 25.09.2020 au fost desemnați judecătorii în Biroul Electoral al Circumscripției nr. 30 Județul Olt, respectiv:- doamna judecător COTOI DIANA- MIHAELA - Președinte- doamna judecător IANCU CLAUDIA - Locțiitor- doamna judecător BUSUIOC LUMINIȚA - MembruPrin Procesul-verbal nr. 6/27.09.2020, Biroul Electoral al Circumscripției nr. 30 Județul Olt a fost completat cu reprezentantul Autorității Electorale Permanente, în persoana doamnei Olteanu Tania Elena.Prin Procesul -verbal nr. 20/01.10.2020 Biroul Electoral al Circumscripției nr. 30 Județul Olt a fost completat cu reprezentanții următoarelor formațiuni politice: Partidul Social Democrat, Partidului Național Liberal, Partidul PRO România, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Mișcarea Populară, Alianța USR PLUS, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților,La completarea BECJ nr. 30 OLT participă azi următoarele persoane:în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (8] din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, completarea birourilor 
electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor 
aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care 
participă la alegeri, ale căror date privind identitatea au fost comunicate conform alin. (6), se face în termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (6), în ordinea 
numărului de candidaturi definitive în circumscripția electorală. în caz de egalitate a numărului de candidaturi, ordinea de completare a biroului electoral de circumscripție, până la concurența numărului maxim de membri, se stabilește prin tragere la sorți, în ședință publică.Din Registrul de evidență al candidaturilor depuse la nivelul Județului Olt, la Biroul Electoral al Circumscripției nr. 30 Județul Olt, se constată că au fost depuse liste de candidați din partea următoarelor partide politice altele decât cele parlamentare:

-Partidul Alianța pentru Unirea Românilor,
-Partidul România Mare,
-Partidul Puterii Umaniste (social -liberal),
-Partidul RE:START România,



-Partidul Ecologist Român,
-Partidul Noua Românie,
-Partidul Socialist Român.Au depus Liste de candidați incomplete Partidul Noua Românie și Partidul Socialist 

Român.Ținând cont de:- Adresa Partidului Alianța pentru Unirea Românilor nr. 124/19.10.2020, înregistrată la BECJ nr.30 Olt sub nr. 42/22.10.2020 prin care desemnează reprezentant pe doamna 
Andreescu Mădălina Viorela;- Adresa Partidului Puterii Umaniste (social -liberal) - Filiala Județeană Olt nr. 500/23.10.2020 înregistrată la BECJ nr. 30 Olt sub nr. 59/24.10.2020 prin care desemnează reprezentanți pe doamna Zamfirecu Ionela și pe domnul Dima Ilie;- Adresa Partidului Ecologist Român nr. 20/24.10.2020, înregistrată la BECJ nr. 30 Olt sub nr. 65/24.10.2020 prin care desemnează reprezentant pe domnul Răduinea Horia - 
Valentin;- Adresa Partidului RE:START Româmia nr. 65/26.10.2020, înregistrată la BECJ nr. 30 Olt sub nr. 77/24.10.2020 prin care desemnează reprezentanți pe domnul Guinea Valeriu și pe doamna Mănescu Filofteia;- Adresa Partidului Socialist Român nr. 379/24.10.2020, înregistrată la BECJ nr. 30 Olt sub nr. 78/26.10.2020 prin care desemnează reprezentant pe domnul Ghiță Ion;- Adresa Partidului România Mare nr. 15/26.10.2020, înregistrată la BECJ nr. 30 Olt sub nr. 79/26.10.2020 prin care desemnează reprezentant pe domnul Popescu Iulian;- Adresa Partidului Noua Românie nr. 212/26.10.2020, înregistrată la BECJ nr. 30 Olt sub nr. 80/26.10.2020 prin care desemnează reprezentant pe doamna Sima Mirela Claudia.Raportat la faptul că din BECJ nr. 30 Olt pot face parte cel mult 12 reprezentanți ai partidelor politice, iar până în prezent Biroul este completat cu 8 membri reprezentanți ai partidelor politice, rezultă că BECJ nr. 30 Olt mai poate fi completat cu maxim 4 membri reprezentanți ai partidelor politice.Având în vedere că au fost depuse în termenul legal adrese de comunicare a reprezentanților din partea a 7 formațiuni politice care participă la alegeri în circumscripția județeană Olt, dintre care 2 formațiuni politice (Partidul Noua Românie, Partidul Socialist Român) au Liste de candidați incomplete, se va proceda la completarea BECJ nr. 30 Olt cu reprezentanții acestora 

prin tragere la sorți a membrilor din rândul celorlalte 5.A fost pregătită urna și bilețelele pentru efectuarea tragerii la sorți.Tragerea la sorți s-a efectuat de către reprezentantul Autorității Electorale Permanente, dintre următoarele partide politice:-Partidul Alianța pentru Unirea Românilor,-Partidul Puterii Umaniste (social -liberal),-Partidul RE:START România,-Partidul România Mare,-Partidul Ecologist Român,Au fost extrase partidele politice în următoarea ordine:
- Partidul România Mare;
- Partidul Puterii Umaniste (social -liberal);
- Partidul Ecologist Român;
- Partidul RE:START RomâniaFață de cele menționate mai sus în temeiul art. 13 alin. (6) și (8) din Legea nr. 208/2015 cu modificările și completările ulterioare, se dispune completarea Biroul Electoral al Circumscripției nr. 30 Județul Olt cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri în Județul Olt, după cum urmează:



- domnul Popescu Iulian, din partea Partidul România Mare;- doamna Zamfirescu Ionela, din partea Partidului Puterii Umaniste (social -liberal) - Filiala Județeană Olt;- domnul Răduinea Horia -Valentin, din partea Partidului Ecologist Român;- domnul Guinea Valeriu, din partea Partidului RE:START România;Având în vedere cele mai sus menționate, se declară ca fiind legal constituit Biroul Electoral al Circumscripției nr. 30 Județul Olt cu reprezentanții partidelor politice, organizațiilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri în Județul Olt.Persoanele prezente din partea formațiunilor politice, la completarea BECJ nr. 30 Olt nu au avut opoziții în raport de modalitatea de completare a biroului.Cu drept de contestație, potrivit art. 19 din Legea nr. 208/2015 cu modificările și completările ulterioare, în termen de 48 de ore.Prezentul proces verbal se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul biroului și pe pagina de internet a InstitutieiJRpefecUdui - Județul Olt./ ”v\
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i ■ Judec âtdf piana-Mihaela COTOI

Locțiitor, 
Judecătoi^Claudia IANCU

Membri:
Judecător Luminița BUSUIOC

Olteanu Tania Elena - reprezentant A.E.P.
Beșliu Silviu - P.S.D

Vieru Gigei - P.N.L.
Bojincă Doina Paula - Alianța USR PLUS
Lăcraru Adrian - U.D.M.R.
Filotie Dan-Dumitru - PRO România
Chiriță Camelia - P.M.P.
Stoichicescu Dan Laurențiu - A.L.D.E.
Sîrbu Aurora - Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera f/epu tații or
Guinea Valeriu Partidul RE:START România ...............
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