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Hot rârea nr.7/07.10.2018 

 
cu privire la plângerea primit  din partea Asocia iei SOLIDARITATEA pentru LIBERTATEA de 

CON TIIN  Bucure ti, la Biroul Electoral Jude ean nr. 34 Sibiu 
 
 Având în vedere plângerea Asocia iei SOLIDARITATEA pentru LIBERTATEA de 
CON TIIN  Bucure ti, str. O. Goga, nr. 2, sector 3, cu adresa de coresponden  Buz u, str. 
Democra iei, nr. 42, înregistrat  la B.E.J. Sibiu sub nr. 47/06.10.2018 conexat  cu  nr. 48/07.10.2018, prin 
care sesizeaz  o campanie nelegal  (în cadrul Referendumului) în care  sunt folosite materiale care con in 
fotografii cu copii minori în ipostaze indecente care încalc  prevederile Conven iei O.N.U. privind 
drepturile copilului, ale Constitu iei, ale Legii nr.272/2004 privind drepturile copilului, precum i a 
legisla iei privind organizarea Referendumului din data de 6-7 octombrie 2018 pentru modificarea 
Constitu iei României i prin care se solicit   punerea în aplicare a dispozitivului Sentin ei Cur ii de Apel 
Bucure ti, nr. 3917/04.10.2018; 
 Constatând în baza Procesului Verbal de edin  nr. 57/07.10.2018 al B.E.J. Sibiu, faptul c  
plângerea a r mas f r  obiect, deoarece campania electoral  era finalizat  la data primirii acesteia; 

Conform prevederilor art. 12 din Hot rârea Biroului Electoral Central nr. 1/23.09.2018 – privind 
aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a birourilor i oficiilor electorale constituite la 
Referendumul na ional pentru revizuirea Constitu iei României din data de 6-7 octombrie 2018; 

În conformitate cu prevederile art. 80 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului i 
Camerei Deputa ilor, precum i pentru organizarea si func ionarea Autorit ii Electorale Permanente; 

În temeiul art. 28 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 3/2000, privind organizarea i desf urarea 
referendumului, cu modific rile i complet rile ulterioare; 
 

HOT R TE 
 

Art. 1. Respinge plângerea formulat  de c tre Asocia ia SOLIDARITATEA pentru 
LIBERTATEA de CON TIIN  Bucure ti, privind distribuirea de materiale care s  con in  fotografii cu 
minori în ipostaze indecente. 

Art. 2 Hot rârea poate fi contestat  în termen de 48 de ore de la data afi rii, conform prevederilor  
Legii nr. 208/2015, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

 
  

 
Pre edinte, 

 
ANDREI VL DU  SEBE AN 

 


