
Biroul Electoral Județean 34 Sibiu 
Pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 

 

Sibiu, Strada Andrei Șaguna Nr.10, Județul Sibiu, Cod poștal 550009, 

 Tel. 0269 210 826, Fax: 0269 210 819 

E-mail: bejsibiu@bec.ro; https://sb.prefectura.mai.gov.ro/presedinte-2019/ 

 
DECIZIE 

privind soluționarea sesizării nr. 45/25.10.2019 a  Partidului Social Democrat Sibiu  

 

Având în vedere sesizarea  nr. 110/25.10.2019 depusă de către Partidul Social, 

înregistrată la B.E.J. nr.34 Sibiu sub nr.45/24.10.2019 privind existența unor 

microbuze inscripționate cu poze și cu numele candidaților la prezidențiale din 

partea Partidului Național Liberal și din partea Alianței  USR -PLUS. 

În dovedirea plângerii este anexată o planșă fotografică, reprezentând  un 

autovehiculului inscripționat cu elemente de propagandă ale Partidului Național 

Liberal, fără ca  din cuprinsul acesteia să se poată identifica numărul de înmatriculare 

al autovehiculului, 

Lipsă dovezilor  privind candidatul Alianței USR -Plus face imposibilă luarea 

unei decizii în acest sens; 

Prin art.37 alin.2 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea președintelui 

României, cu modificările și completările ulterioare, mijloacele folosite în campanie 

electorală  nu pot contravenii ordinii de drept, 

Tipurile de materiale de propagandă electorală sunt limitativ enumerate de 

dispozițiile art.36 alin.2 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale, republicată, text preluat și de legislația secundară, 

respectiv Ghidul privind finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019;  

„În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de 

propagandă electorală:     

 a) afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm 

cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 

400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru 

afişaj;     

 b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-

media audiovizuală;      

c) publicitate în presa scrisă;      

d) materiale de propagandă electorală online;      

e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite”. 



De asemenea alin.5  al aceluiași articol stabilește că producerea și difuzarea 

de materiale de propagandă electorală în alte condiții decât cele prevăzute de lege 

este interzisă 

Rezultă, din interpretarea textelor legale, că nu este permisă propagandă 

electorală prin inscripționarea unor autovehicule cu mesaje de propagandă electorală 

și nici amplasarea pe acestea a unor afișe electorale; 

În aplicarea dispozițiilor art.36 alin.7 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, potrivit căruia:   

„Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio 

sau video, care îndeplinește următoarele condiții:     

 a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la 

alegeri sau referendum, clar identificat;     

 b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor 

privitoare la organizarea alegerilor;      

c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;     

 d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului” 

Văzând prevederile art. 42 alin.2 din Legea nr. 370/2004 raportat la art.56 alin.2 

din același act normativ, Biroul Electoral Județean nr.34 Sibiu, conform cărora 

nerespectarea prevederilor legale referitoare la afișajul electoral constituie 

contravenție, iar constatarea contravențiilor se face de către ofițerii, agenții și subofițerii 

din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Română și Jandarmeriei Române, 

precum și polițiștii locali; 

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 28/26.10.2019 privind ședința B.E.J. 

nr.34 Sibiu unde au fost consemnate următoarele: având în vedere competențele 

birourilor electorale județene, se propune ca sesizarea să fie înaintată autorităților 

competente;  

În temeiul art. 19 alin.3 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui 

României, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii nr. 1/H/03.09.2019 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționarea a birourilor electorale 

constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, 

 

 

 

 



BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR.34 SIBIU 

DECIDE: 

 

Art.1 Admite în parte contestația și dispune înlăturarea materialelor de 

propagandă electorală, referitoare la candidatul pentru funcția de Președinte al 

României din partea Partidului Național Liberal, respectiv elementele referitoare la 

pozele și numele candidatului, amplasate cu încălcarea prevederilor art.36 alin.2,5,7 

din Legea nr.334/2006 și art.41 alin.6 din Legea nr.370/2004. 

Respinge sesizarea referitoare la candidatul pentru funcția de Președinte al 

României din partea Alianței USR -PLUS  din cauza lipsei de probă.  

Art.2 Dispune emiterea de adrese către I.P.J Sibiu, Jandarmeria Română, 

Serviciul de Poliție Locală a municipiului Sibiu și către celelalte primării din județ, 

pentru a duce la îndeplinire măsurile dispuse. 

Art.3 Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișare și prin 

publicare pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Sibiu, secțiunea 

Alegeri Prezidențiale.  

Art. 4 Prezenta decizie poate fi contestată la Biroul Electoral Central, în termen 

de cel mult 48 de ore de la afișare. 

 

Pronunțată astăzi 27.10.2019  

Sibiu 

Nr.7/27.10.2019 

 

PREȘEDINTE , 

JUDECĂTOR Andreea- Angelica DINESCU 

 

Locțiitor Liliana Maria OLARIU  

Membru Bianca Maria SOLOMON 

Reprezentant AEP Iuliana Marcela ORZA 

membru Crăciun  MARIN – reprezentant PNL 

membru CIBU Anca - reprezentant PMP 

membru  Marius VULCAN- reprezentant USR PLUS,  

membru Domnul Szombatfalvi – Torok Francisc - reprezentant UDMR 

 membru Dan Constantin LUCA – reprezentant PSD 

 membru Stefan Alexandru SIMON -reprezentant PADN 

 membru Stefan -Ioan ZARA – reprezentant PNR 



 

 

 
 
 
 
 


