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ACREDITAREA INSTITUŢIILOR MASS-MEDIA la alegerile pentru membrii  

din România în Parlamentul European, din 26 mai 2019 
 

 

Conform Deciziei nr. 14D/29.03.2019 a Biroului Electoral Central, acreditarea 

reprezentanţilor interni propuşi de către instituţiile mass-media din România, în privinţa cărora 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a stabilit că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 73 

alin (4) din Legea nr. 33 /2007,  republicată, cu modificările ulterioare, se face de către Biroul 

Electoral Judeţean la cererea scrisă a conducerii instituţiilor mass-media, înregistrată până cel 

mai târziu cu cinci zile înaintea datei de referinţă (26 mai 2019).  

Cererile vor fi însoţite de următoarele documente: 

- declaraţia de neapartenenţă politică (în original sau în copie); 

- adeverinţa prevăzută la anexa nr. 4 a Hotărârii AEP nr. 9 /2019 (în original sau în copie); 

- copia cererii de eliberare a adeverinţei prevăzută la anexa nr. 3 a Hotărârii AEP nr. 

9/2019. 

Acreditările sunt valabile la toate birourile electorale ale secţiilor de votare din raza de 

competenţă a biroului electoral judeţean. 
 

* * * 

Conform Hotărârii nr. 9, publicată în Monitorul Oficial nr. 236/27.03.2019, Autoritatea 

Electorală Permanentă (AEP) este instituţia care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 

art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare. 

Astfel, până cel mai târziu cu cincisprezece zile înaintea zilei de referinţă, instituţia mass-

media trebuie să transmită AEP o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, prin care 

solicită eliberarea adeverinţei care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 73 alin. (4) din 

Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare. 

Cererea poate fi transmisă prin fax, poştă sau e-mail ori poate fi depusă la registratura 

AEP (str. Stavropoleos, nr. 6, Bucureşti, sector 3, 030084, fax 021.310.13.86, www.roaep.ro, 

office@roaep.ro). 

Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea zilei de referinţă, AEP eliberează instituţiilor mass-

media din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 

33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în 

anexa nr. 4 din Hotărârea AEP nr. 9/2019. 
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