BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 1 BRASOV
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HOTĂRÂREA NR. 39 din 03.09.2020
privind sesizarea PNL
- Campanie pe Facebook BIROUL DE CIRCUMSCRIPŢIE ELECTORALĂ NR. 1 – Mun. BRASOV

Având spre solutionare plangerea formulata de Partidul National Liberal (PNL), in
conditiile art. 80 al. 2 din Legea nr. 115/2015, BEC nr. 1 Brasov retine urmatoarele:
Prin plangerea formulata, PNL – Filiala Brasov a solicitat ca BEC nr. 1 Brasov, prin
hotarare, sa dispuna inlaturarea materialului de propaganda electorala expus pe Facebook de
catre USR la data de 28.08.2020, continand indemnuri la obtinerea vizei de flotant cu scopul
exercitarii dreptului la vot in localitatea unde persoana locuieste efectiv.
Analizand plangerea, BEC nr. 1 Brasov retine urmatoarele:
 Potrivt art. 80 din Legea nr. 115/2015:
(1) Birourile electorale de circumscripție veghează la corecta desfășurare a campaniei electorale în
circumscripția în care funcționează.
(2) Birourile electorale de circumscripție soluționează plângerile ce le sunt adresate cu privire la
împiedicarea unui partid politic, organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe
politice, alianțe electorale ori a unui candidat independent de a-și desfășura campania electorală în
condițiile prevăzute de lege, precum și plângerile privind încălcarea prevederilor art. 64, 65 și 79.

Observam, asadar, ca BEC are obligatia de a veghea la corecta desfasurare a campaniei
electorale, avand urmatoarele 4 (patru) atributii expres si limitativ prevazute de lege:
1. analizeaza fapte de impiedicare a unei entitati politice de a-si efectua campanie
electorala;
2. analizeaza fapte de incalcare a art. 64 – vizand durata campaniei electorale;
3. analizeaza fapte de incalcare a art. 65 – vizand continutul mesajelor;
4. analizeaza fapte de incalcare a art. 79 – vizand afisajul efectoral asigurat de Primarii.
Vazand ca textul citat mai sus trimite expres la prevederile altor texte de lege, se impune
observarea acestora, din Legea nr. 115/2015, cu citarea celor mai semnificative sub aspectul
plangerii deduse solutionarii:

 Art. 64:
Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de data desfășurării alegerilor și se încheie în ziua de
sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7,00.

 Art. 65:
(1) În campania electorală, candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau
organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum și
cetățenii au dreptul să-și exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri,
adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă.
[…]
(5) În campania electorală se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu
sau a mesajelor de incitare la ură și intoleranță. În sensul prezentei legi, prin discurs care instigă la ură
și la discriminare se înțelege atât discursul, cât și mesajele de propagandă electorală exprimate în formă
scrisă sau prin viu grai care incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul, alte
forme de ură bazate pe intoleranță sau orice altă formă de discriminare prevăzută la art. 2 din
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
republicată.
(6) În campania electorală sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și
învrăjbire religioasă sau etnică, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase.

 Art. 79 al. 1:
(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.

Analizand conformitatea mesajului cu inderdictiile mai sus enumerate, BEC nr. 1 Brasov
retine ca fapta evocata prin plangere nu se incadreaza in nici una dintre interdictiile prev de
art. 64, 65 si 79 din Legea nr. 115/2015, sens in care plangerea apare ca nefondata.
Mai mult, BEC nr. 1 Brasov atrage atentia petentului asupra art. 78 din Legea nr.
115/2015 vizand alte posibile incalcari ale legii, a caror analiza intra in competenta altor
institutii.
Pentru aceste motive, 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 03.09.2020, 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-MIHAI ADRIAN
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