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Brasov, str. Institutului nr.35, jud. Brasov

Nr. înregistrare: 45 / 01.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 37 din 01.09.2020
privind plangerea PNL
- Afisare nelegala panou BIROUL DE CIRCUMSCRIPŢIE ELECTORALĂ NR. 1 – Mun. BRASOV

Având spre solutionare plangerea formulata de Partidul National Liberal – Filiala Brasov,
in conditiile art. 80 al. 2 din Legea nr. 115/2015, BEC nr. 1 Brasov, BEC nr. 1 Brasov retine
urmatoarele:
Prin plangerea formulata si înregistrata sub nr. 44/31.08.2020, PNL – Filiala Brasov a
solicitat ca BEC nr. 1 Brasov, prin hotarare, sa dispuna inlaturarea materialelor de propaganda
electorala expuse cu incalcarea art. 79 al. 4 teza finala din Legea nr. 115/2015 pe strada
Harmanului, la Autogara nr. 3.
In probatiune, a depus doua fotografii continand:
- prima: 4 panouri cu expunere in fata, catre strada;
- a doua: toate cele 8 panouri, cu expunere spre spatiul verde (verso).
Analizand materialul probator, BEC nr. 1 Brasov retine urmatoarele:
Pornind de la continutul art. 79 alin. 1-4 din Legea nr. 115/2015:
(1) Primarii sunt obligați ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin
dispoziție, locuri speciale pentru afișaj electoral și să asigure amplasarea de panouri electorale
în cadrul acestora, ținând seama de numărul partidelor politice, organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale care declară că
depun liste de candidați, candidaturi pentru funcția de primar și de președinte al consiliului
județean, precum și de candidații independenți. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone
frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități
din localitățile respective.
(2) Primarii sunt obligați să monteze panouri pentru afișajul electoral în fiecare
subdiviziune a unității administrativ-teritoriale.
(3) Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor
politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la
alegeri și candidaților independenți.

(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianță politică, alianță electorală
sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori
candidat independent a locurilor speciale de afișaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea
acestora de către un alt partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a
cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat
independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală
sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori
fiecare candidat independent poate aplica un singur afiș electoral.
se retin urmatoarele:
1.
Legea face vorbire despre „panou electoral”, fara a defini modelul acestuia, cum ar fi
spre exemplu: sub forma de afis ori sub forma de paralelipiped ori sub forma circulara (tub) etc.
Rezulta ca nici BEC nu are competenta de a restrange definitia „panoului electoral” doar la fata
acestuia, cu excluderea verso-ului. Totodata trebuie retinut ca folosirea panoului se va face, in
functie de pozitionarea acestuia in locurile special amenajate, astfel incat sa nu se împiedice
folosirea acestuia de către un alt partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a
cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent,
conform art. 79 alin. 4 teza intai din Legea nr. 115/2015.
2.
Legea se interpreteaza in sensul aplicarii ei, nicidecum in sensul restrangerii de la
aplicare, asa cum stipuleaza art. 9 al. 3 Cod civil – ca norma generala. Concret, scopul legii este
acela de a asigura publicitatea electorala, de a facilita expunerea entitatilor politice participante
la procesul electoral, nicidecum de a o restrange. Mai mult, scopul legii vizeaza, deopotriva,
atragerea atentiei asupra ofertei/ofertelor electorale raportat la o arie cat mai cuprinzatoare a
populatiei cu drept de vot, interesul alegatorului fiind acela de a cunoaste aceasta oferta,
nicidecum de a-i fi in vreun mod ascunsa.
3.
In speta, observand cuprinsul panourilor din cele doua fotografii, se retine ca PSD a lipit
cateun singur afis pe fiecare panou, alegand alternativ fata si verso, in asa fel incat nu se
identifica doua afise PSD pe un singur panou.
4.
In fine, se retine ca PNL nu este impiedicat sa-si lipseasca propriile afise pe
amplasamentul la care face referire, respectiv cel de pe strada Harmanului, de la Autogara nr. 3,
sens in care se retine ca PNL nu este vatamat in propriul sau drept de expunere electorala.
In consecinta, constatând că nu se identifica nici o fapta de incalcare a art. 79 al. 4 teza finala din
Legea nr. 115/2015, sesizarea fiind asadar nefondata, BEC nr. 1 Brasov:
Adoptă prezenta hotărâre
1. Respinge sesizarea ca neintemeiata;
2. Cu drept de contestaţie în 24 ore.
PREŞEDINTE,
Anda Simpetru

LOCŢIITOR,
George Solovastru

Afisata la data de 01.09.2020, la ora ...................
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Reprezentanţii partidelor politice:
Numele şi prenumele
HUBERT DANIELA

Semnătura

GHEORGHE ALEXANDRU
DRAGOMIR DRAGOS
SFREJA ELENA
MARCHIS FLAVIUS
GURANDA LAURENTIU
SARBU MIRABELA
ALBERT LASZLO
LAMBUTA ADRIAN MIHAI
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