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Nr. 103 /04.09.2020
HOTĂRÂREA NR. 34 DIN 04 09 2020
privind soluționarea plângerii depusă de către Partidul Social Democrat organizația
județeană Bacău referitoare la desfășurarea campaniei electorale
Sub nr. 96/01.09.2020, a fost inregistrată sesizarea depusă la acest birou de
către Partidul Social Democrat-Organizația Județeană Bacău, privind nerespectarea
prevederilor art. 26, alin. 3, ultima teză, din Ghidul finanțării campaniei electorale la
alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie
2020, adoptat prin Hotărârea AEP nr.4/2020, și anume interzicerea Partidului
Național Liberal Bacău de a mai folosi obiecte de îmbrăcăminte ce contravin
prevederilor legale în vigoare în perioada campaniei electorale.
Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Bacău,
Din fotografiile depuse de petiționar in dovedirea contestației și potrivit
precizărilor acestuia rezultă că obiectele de imbrăcăminte inscripționate cu denumirea
partidului, numele candidatului Ionel Palăr, funcția la care candidează și sloganul Noi
construim! Se poate, erau purtate de către persoane care lipeau afișe aparținând
P.N.L.
Potrivit art. 26 alineat 3 teza ultimă din Hotărârea Autorității Electorale
Permanente nr. 4/2020 privind aprobarea Ghidului finantarii campaniei electorale la
alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie
2020, sunt permise cheltuieli pentru vestimentatia voluntarilor și a membrilor
partidului politic inscriptionata cu denumirea sau numele competitorului electoral.
Totodată, potrivit alineatului 4 al aceluiași text, (4) Mijloacele folosite in
campania electorala nu pot contraveni legii.
Potrivit art 65 alineat 5 din Legea 115/2015 cu modificările și completările
ulterioare, (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.
Potrivit art. 80 din Legea 115/2015 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.
Constatându-se, că in măsura in care, sloganul de campanie electorală imprimat
pe obiectele de îmbrăcăminte ale voluntarilor echipei de campanie al unui competitor
electoral nu contravine dispozițiilor mai sus enunțate, se apreciază că nu se incalcă
limitele corectei desfășurări a campaniei electorale, astfel că din această perspectivă
nu se impune o interpretare stricto sensu a prevederilor invocate .
Văzând rezultatul votului exprimat potrivit procesului verbal de ședință, cu
majoritate de voturi (reprezentantul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale
din Camera Deputaților și cel al P.S.D. votând pentru admiterea contestației),
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Respinge ca neîntemeiată plângerea înregistrată sub nr. 96/01 09 2020
depusă de Partidul Social Democrat organizația județeană Bacău.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 48 de ore de la data
afișării, care se depune la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Bacău.
Art. 4. Pronunțată la data de 04 09 2020. Prezenta hotărâre se aduce la
cunoștință publică prin afișare la sediul Biroului Electoral de Circumscripție
Municipală nr.1 Bacau, cât și pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău, secțiunea
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