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HOTĂRÂRE

privind soluționarea plângerii formulate de Alianța USR Plus, 
înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 

75/10.11.2020

Prin plângerea formulată de Alianța USR Plus, înregistrată la Biroul 
Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 75/10.11.2020, s-a semnalat 
săvârșirea unor fapte prevăzute de dispozițiile art. 65 alin. (5)și alin. (6) din 
Legea nr.208/2015 privind instigarea la ură și intoleranță față de persoanele fără 
o anumită confesiune religioasă, în general, și față de Alianța USR PLUS, în 
special, printr-un advertorial publicat pe www.monitorulcj.ro de către Partidul 
Forța Națională și solicită obligarea Partidului Forța Națională la îndepărtarea 
advertorialului din mediul online și sesizarea organelor competente în vederea 
aplicării unei amenzi contravenționale;

Biroul constată că, din conținutul materialului de propagandă electorală, 
rezultă că este denigrată formațiunea politică Alianța USR Plus care participă la 
alegeri, iar mijlocul de propagandă folosit contravine legii, potrivit art. 65 alin. 5 
din Legea 208/2015, fiind folosite expresii precum: „ USR-plus, în fapt o 
formațiune politică neomarxistă, vădit anticreștină”, „principalul obiectiv al 
USR-PLUS este distrugerea tradițiilor românești, a culturii și educației creștine, 
a familiei și a valorilor noastre și că minciuna, hoția, ura, dezbinarea și 
desfrânarea sunt noile „valori” pe care încearcă să le promoveze acești „apostoli 
ai întunericului”, „cei care ați votat cu USR-PLUS la alegerile locale dar mai 
aveți un dram de credință, aveți șansa să vă spălați păcatele la alegerile din 6 
decembrie. Votați cu oricine dar nu cu ereticii.”, „sloganul de campanie și 
adevăratul obiectiv al USR-PLUS este „O Românie fără Dumnezeu, fără 
credință, fără tradiții, fără valori românești!”, „USR-PLUS este doar un pion 
folosit de dușmani pentru distrugerea identității noastre naționale.”

Totodată, se reține că în campania electorală sunt interzise orice forme, 
mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă ori etnică, precum 
și ofensa publică adusă simbolurilor religioase, potrivit art. 65 alin. 6 din Legea 
208/2015.
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Având în vedere dispozițiile art. 80 din Legea 208/2015, potrivit cărora
”(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, unei 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. ”

în conformitate cu art. 98 alin. (1) lit. „1” din Legea nr. 208/2015, 
constituie contravenție dacă nu este săvârșită în astfel de condiții încât să 
constituie potrivit legii penale infracțiune, următoarele fapte: ,, l)nerespectarea 
dispozițiilor art. 65 alin. (2)-(6), art. 66-75, art. 77 și 78 de către alte 
persoane decât radiodifuzori ”

Potrivit art. 99 alin. 2 din Legea nr.208/2015 cu modificările și 
completările ulterioare, constatarea contravențiilor prevăzute la art. 98 și 
aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. 1 se fac de către ofițerii și agenții de 
poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul 
Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. 1) .

în temeiul art.80 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. 5 din Legea nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și 
completările ulterioare, cu unanimitate de voturi,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE 
JUDEȚEANĂ nr. 13 CLUJ 

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -(l)Admite plângerea formulată de Alianța USR Plus, înregistrată 
la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 75/10.11.2020 și 
constată că advertorialul publicat și reclamat e o acțiune de defăimare, incită la 
ură și discriminare, respectiv faptul că acesta contravine legii.

(2) Dispune îndepărtarea advertorialului din mediul online, 
solicitând și Monitorului de Cluj și Partidului Forța Națională să procedeze la 
îndepărtare.

(3) Dispune trimiterea la IPJ Cluj pentru stabilirea răspunderii 
contravenționale.

5 /X
Art. 2 - împotriva prezentei hotărâri se poate formula contestație în 

termen de 48 de ore de la data afișării, care se depune la biroul electoral ierarhic 
superior.
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Art. 3 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la 
sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 13 Cluj și pe pagina de 
internet www.cj.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-parlamentare-2020/.

Cluj-Napoca
Nr. 4/11.11.2020
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