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HOTĂRÂRE 

privind soluționarea plângerii formulate de Partidul Social Democrat- 
Organizația Județeană Cluj, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție 

Județeană Cluj sub nr. 208/05.12.2020

Prin plângerea formulată de Partidul Social Democrat- Organizația Județeană Cluj, 
înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 208/05.12.2020, 
solicită următoarele:

>■ Interzicerea competitorului electoral reprezentat de ALIANȚA USR PLUS 
CLUJ să folosească mijloace de propaganda electorala care nu sunt permise de către lege,

>■ Să se constatate incidența dispozițiilor art. 65, alin. (3) din Legea 208/2015 
„Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii.”

>■ Să se constatate faptul că ALIANȚA USR PLUS CLUJ a încălcat prevederile 
art. 24, alin. (1), art. 25, art. 26 din Hotararea nr. 18/28.10.2020 privind Ghidul finanțării 
campaniei electorale la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 06 
decembrie 2020, și prevederile art. 36 alin. 2 din Legea 334/2006.

>■ Sesizarea organelor abilitate pentru aplicarea unei sancțiuni contravenționale, 
conform Art. 98 lit 1 coroborat cu Art. 99 Alin 1 si 2 din Legea nr.208/2015,

Având în vedere faptul că în data de 04.12.2020, pe centura ocolitoare de la 
Apahida, precum si in municipiul Cluj-Napoca, reprezentanții ALIANȚEI USR PLUS 
CLUJ au utilizat materiale de propagandă electorală care nu sunt prevăzute de Legea nr. 
334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Concret, reprezentanții acestui competitor electoral au folosit materiale tipărite tip 
pancartă, încălcând astfel dispozițiile art. 36, din Legea 334/2006, precum prevederile art. 
24, alin. (1), art. 25, art. 26 din Hotararea nr. 18/28.10.2020 privind Ghidul finanțării 
campaniei electorale la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 06 
decembrie 2020.

Mai mult, din planșele foto, reiese fără putință de tăgadă faptul ca respectivele 
materiale de propagandă electorală îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de art. 36, 
alin. 7, lit. a), b), c), d) din Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice 
și a campaniilor electorale - Republicata, acestea încadrându-se in dispozițiile art. 36, 
alin. (2), lit. e) din același act normativ, deoarece:

1. Se referă în mod direct la un partid politic care participă la alegeri, clar 
identificat ( după sloganul utilizat si după culorile albastru-portocaliu specifice 
partidului), încercând astfel a favoriza competitiorul electoral Alianța USR PLUS CLUJ;

2. Este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare 
la organizarea alegerilor, in prezenta speța, utilizat la data de 03.12.2020;



3. Are obiectiv electoral și se adresează publicului larg, deoarece se adreseaza in 
mod direct alegatorilor, avand obiectiv electoral, încercând astfel a îi discredita pe ceilalți 
competitiori electorali prin folosirea materialelor electorale in alte locuri decât cele 
permisie de lege.

Analizând sesizările formulate, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 
13 Cluj constată următoarele:

A

In conformitate cu prevederile art. 79 alin. (3)-(5) din Legea nr.208/2015:

"(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 numai 
două afișe electorale.

(5) Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși 
dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă 
o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură. ”

Mai mult, alin. (6) al art. 79 prevede faptul că "în alte locuri decât cele stabilite 
conform alin. (1), afișajul electoral este interzis. ”

Totodată potrivit art. 65 alin. (3) din Legea 208/2015 ,,Mijloacele folosite în 
campania electorală nu pot contraveni legii. ”

în conformitate cu art. 98 alin. (1) it. „1” coroborat cu art. 99 Alin. (1) si 2 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).

USR PLUS au depus note scrise înregistrate cu nr. 211 din 05.12.2020 contestând 
data realizării fotografiilor anexate sesizării precum și locația, în sensul că nu au fost 
realizate în județul Cluj.

Din planșele fotografice transmise de reprezentantul PSD în cadrul ședinței reiese 
faptul că fotografiile au fost realizate în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, în cursul 
zilei de 04 Decembrie 2020 în perioada campaniei electorale,

A

întrucât s-a stabilit o corelație între fotografiile anexate plângerii și însemnele 
partidului USR PLUS, membrii Biroului Electoral Județean nr. 13 Cluj, constată 



încălcarea prevederilor art. 65 alin. (3) coroborat cu art. 79 alin. (6) din Legea nr.208/2015 
și decid cu majoritate de voturi, cu 15 voturi pentru și 1 vot împotrivă USR PLUS 
admiterea plângerii formulate de Partidul Social Democrat, înregistrată la Biroul 
Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 208 din data de 05.12.2020;

în temeiul 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. 1 - (1) Admiterea plângerii formulate de Partidul Social Democrat - 
Organizația Județeană Cluj, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană 
Cluj sub nr. 208/05.12.2020, respectiv constatarea încălcării prevederilor art. 65 alin. (3) 
coroborat cu art. 79 alin. (6) din Legea nr.208/2015.

(2) La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri se va trimite la IPJ Cluj în 
vederea constatării contravențiilor prev. de art. 98 alin. 1 lit. h teza a Il-a și aplicării 
sancțiunilor în conformitate cu dispozițiilor art. 99 alin. 2 lit. a din Legea nr.208/2015.

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.

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.ci.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-parlamentare-2020/.

P R E Ș E D I N T E,

Judecător Mbnica TROFIN

Cluj-Napoca
Nr.28/05.12.2020
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PROCES-VERBAL 
DE AFIȘARE

în data de 05.12.2020, ora 21.00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție 
Județeană nr. 13 Cluj au fost afișate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr. 28 din 05.12.2020 privind soluționarea plângerii formulate de 
Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Cluj, înregistrată la Biroul 
Electoral de Circumscripție Județeană Cluj sub nr. 208 din data de 05.12.2020.

Acestea vor putea fi consultate și la adresa https://ci.prefectura.mai.gov.ro/
alegeri-parlamentare-2020


