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HOTĂRÂREA NR. 38 DIN 25 09 2020 

privind soluționarea sesizării depusă de către Partidul Național Liberal – Filiala 
Bacău, referitoare la desfășurarea campaniei electorale 

 

  Văzând sesizarea depusă de către Partidul Național Liberal - Filiala Bacău și 
înregistrată cu nr. 174/23.09.2020, privind încălcarea prev.art. 65, alin.3 și 6 din Legea 
nr.115/2015, de către Partidul Social Democrat-Organizația Județeană Bacău, prin 
difuzarea in mediul online, pe rețeaua de socializare Facebook și pe siteul ionelsomer.ro 
articole denigratoare referitoare la candidatul la președinția Consiliului Județean Bacău, 
Palăr Ionel. Articolele sunt postate pe diverse pagini, respectiv Bacaul Furat, Ziarul de 
Garda, sunt comandate de PSD – Organizatia Bacau, realizate de Moments by RIA SRL. 
Sponsorizarea acestor pagini este realizată si asumată de Partidul Social Democrat.  
  Având în vedere prevederile art. 80 alin 2 din Lg. 115/2015, faptul că 
materialele de propagandă electorală intocmite și postate de Partidul Social Democrat-
Organizația Județeană Bacău depășesc limita informării și duc la discreditarea 
competitorului electoral, având un conținut defăimător, indus de folosirea unor termeni 
și expresii cum ar fi Palăr- Hoție in pandemie, Jaf de 3 milioane de Euro, Milionar din 
pandemie Palăr Luxor, Se știeeee! După 4 mandate și 0 rezultate deputatul Palăr 
vanează a doua pensie specială, sunt vădit denigratoare și mincinoase precum și 
imputarea unor presupuse infracțiuni, acuzații fără suport probator,  

   Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Bacău,  

    Văzând rezultatul votului exprimat potrivit procesului verbal de ședință, cu 
majoritate de voturi, pentru admiterea contestației, constatându-se încalcarea 
prevederilor art. 65 alin 3 și 6 din Legea nr.115/2015, neindicându-se dovezi ale celor 
afirmate, cu opinia minoritară exprimată pentru respingerea contestației de 
reprezentantul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților  
și cel al P.S.D, care au arătat că cele afirmate în postări au caracter pamfletar și că 
Partidul Național Liberal ar putea contraargumenta cele afirmate,   

HOTĂRĂȘTE: 

  Art.1. Admite sesizarea înregistrată  sub nr. 174/23.09.2020, depusă de către 
Partidul Național Liberal – Filiala Bacău. 
  Art.2  Interzice difuzarea in mediul online (rețeaua de socializare Facebook, 
siteul www.ionelsomer.ro și pe terțe pagini de internet - Bacaul Furat, Ziarul de Garda) 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE   MUNICIPALĂ Nr.1 
BACĂU 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 2020, Bacău, 
__________________________________________________________ 

Bulevardul Ioniță Sandu Sturza nr. 1, telefon 0742.083.590, Fax 0374.460.063 
e-mail bc.bacau@bec.ro,  https://municipiulbacau.ro/primaria/alegeri-locale-2020/ 
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a materialelor de propagandă electorală sub formă de postări/cartoline intitulate Palăr- 
Hoție in pandemie, Jaf de 3 milioane de Euro, Milionar din pandemie Palăr Luxor, Se 
știeeee! După 4 mandate și 0 rezultate deputatul Palăr vanează a doua pensie 
specială, sponsorizate de PSD-Organizația Județeană Bacău, realizate de Moments by 
RIA S.R.L., referitoare la candidatul la Președinția Consiliului Județean Bacău, Ionel 
Palăr.  
  Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 24 de ore de la data 
afișării, contestație care se depune la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană 
Bacău. 

  Art. 4. Pronunțată la data de 25 09 2020.  
  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Biroului 
Electoral de Circumscripție Municipală nr.1 Bacău, cât și pe site-ul Primăriei 
Municipiului Bacău, secțiunea Alegeri Locale 2020 – Hotărâri ale BECM Bacău, 
respectiv https://municipiulbacau.ro/primaria/alegeri-locale-2020/hotarari-becm-
bacau/. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
judecător Carmen Simona Panfil 
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