
p:1 

.errowţ,

AUTORITATEA 
ELECTORALĂ 
PERMANENTĂ 

AUTORITATEA ELEUORALĂ PERMANENTĂ 

Nr.  /7•665/ 4%. 042, 4 1/, 

Către: BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE ŢINTESTI, 
JUDEŢUL BUZĂU 

bz.tintesti@bec.ro 

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 14/05.08.2021, "inregistrată la Autoritatea 
Electorală Permanentă cu nr. 15665/05.08.2021, vă comunicăm următorul punct de vedere: 

1. in ceea ce priveşte posibilitatea autorităţilor locale de a se implica în campania 
pentru referendum, prin utilizarea unor mijloace de propagandă, arătăm că, în conformitate 
cu prevederile art. 36 alin. (7) din Legea nr. 334/2006, este considerat material de 
propagandă electorală orice material scris, audio sau video care indeplineşte următoarele 
condiţii: 

„ (7) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio 
sau video, care indeplineşte următoarele condiţii: 

a) se referă in mod direct la un candidat sau partid politic care participii la alegeri 
sau referendum, clar identificat; 

b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare 
la organizarea alegerilor,• 

c) are obiectiv electoral i se adresează publicului larg; 
d) depă şeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului." 
Mai arătăm că, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) din Legea nr. 

334/2006, „ cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt 
suportate exclusiv de beneficiarii acestora candidaţi independenţi, partide politice sau 
alianţe politice", iar potrivit următorului alineat, „producerea şi difuzarea de materiale de 
propagandă electorală în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege este interzisă." 

Totodată, în contextul posibilităţii partidelor politice de a participa la campania 
pentru referendum, atragem atenţia asupra prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 
334/2006, ce stabilesc în mod imperativ că „ este interzisă folosirea resurselor financiare, 
umane i tehnice aparţinând instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor 
naţionale, societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau instituţiilor de credit la care sunt acţionari 
majoritari statul ori unităţi administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii 
partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât in condiţiile stabilite 
de legile electorale.", precum şi asupra prevederilor art. 33 alin. (1) din aceeaşi lege, 
potrivit cărora „ Se interzice finanţarea in orice mod a campaniei electorale a unui partid, 
a unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică ... . 

' privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084 
Telefon: 021.310.07.69, fax: 021.310.13.86 

www.roaep.ro, e-mail: registraturaProaep.ro Exemplar 1 



AUTORITATEA 
ELECTORALĂ 
PERMANENTA 

Nu in ultimul rând, în baza art. 100 alin. (1) din Legea nr. 208/20152, apreciem că 
orice implicare a autorităţilor locale in campania pentru referendum, trebuie să răspundă 
dezideratelor enunţate în Codul de bune practici 'in materie de referendum3 la art. 3.1. pct. 
a, b şi d: 

„a. Autorităţile administraţiei publice trebuie să işi respecte obligaţia de 
neutralitate (a se vedea supra 1.2.2.a.), care constituie un element de asigurare a liberei 
formări a voinţei alegătorilor. 

b. Spre deosebire de cazul alegerilor, nu este necesară interzicerea completă a 
intervenţiei autorităţilor publice in favoarea sau in defavoarea propunerii supuse 
referendumului. Cu toate acestea, autorităţile publice (naţionale, regionale şi locale) nu 
trebuie să influenţeze rezultatul scrutinului printr-o campanie excesivă şi unilaterală. Se 
interzice utilizarea fondurilor publice de către autorităţi in scopuri de campanie. 

d. Autorităţile trebuie săfurnizeze o informare obiectivă. Aceasta implicăfaptul că 
textul supus referendumului, insoţit de un raport explicativ sau de un material echilibrat 
aparţinând partizanilor şi adversarilor propunerii trebuie să fie pus la dispoziţia 
alegătorilor cu suficient timp inainte, după cum urmează: 

i. ele se publică intr-unjurnal oficial cu suficient timp inainte de data votării; 
trebuie expediate direct cetăţenilor şi primite de aceştia cu suficient timp inainte 

de data votării; 
raportul explicativ trebuie săprezinte, in manieră echilibrată, nu numai punctul 

de vedere al autorităţilor (executivul şi legislativul) sau al persoanelor care îl impărtăşesc, 
ci şi punctul de vedere opus." 

2. În ceea ce priveşte dimensiunea afişelor utilizate in campania pentru referendum, 
precizăm că prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 334/2006 vizează exclusiv 
materialele de propagandă electorală, în sensul stabilit de art. 36 alin. (7) din aceeaşi lege. 

Cu stimă, 
p. Pres 

Vicepresedi 
e, 

jda Zsombor 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare. 
3 adoptat de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 19-a reuniune (Veneţia, 16 decembrie 2006) şi de 
Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept la cea de-a 70-a Sesiune Plenară (Veneţia, 16 - 17 martie 2007). 

Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084 
Telefon: 021.310.07.69, fax: 021.310.13.86 

www.roaep.ro, e-mail: registraturaProaep.ro Exemplar 1 


