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În cadrul şedinţei CNA 
s-a discutat modificarea 
articolului 8 din proiect, 
Cristina Pocora propunând 
explicitarea conţinutului 
articolelor 71 şi 72 din Le-
gea 208. Acestea fac refe-
rire la asigurarea de către 
moderatori, în cadrul emi-
siunilor de dezbatere elec-
torală, a imparţialităţii, li-
bertăţii de exprimare, plu-
ralismului de opinii, pre-
cum şi a respectării dem-
nităţii sau moralei publice 
şi asigurarea echilibrului 
necesar desfăşurării emi-
siunii. Modificarea a fost 
aprobată prin votul majo-
rităţii membrilor CNA. Tot-
odată, CNA a aprobat in-
troducerea unei anexe ca-
re prevede ca radiodifu-
zorii privaţi să raporteze 
CNA emisiunile electorale 
contra cost.

Potrivit proiectu-
lui, reflectarea campani-
ei electorale în audiovizu-
al începe vineri, 6 noiem-

brie, şi se încheie în ziua 
de vineri, 4 decembrie, 
ora 7,00. Radiodifuzorii 
publici şi privaţi sunt obli-
gaţi să asigure desfăşura-
rea unei campanii electo-
rale echitabile, echilibra-
te şi corecte pentru toţi 
competitorii electorali, 
respectând principiile le-
gate de echitate. Posturi-
le de radio şi de televiziu-
ne private au obligaţia să 
comunice, printr-o adre-
să, Consiliului Naţional al 
Audiovizualului implicarea 
lor în campanie, lista emi-
siunilor electorale pe care 
le vor realiza, precum şi 
intervalele de timp de di-
fuzare a acestora până cel 
mai târziu în ziua de 6 no-
iembrie.

Tarifele pe emisiu-
ne şi pe unitate de timp 
ale fiecărui post privat 
de radio şi de televiziu-
ne vor fi făcute publice şi 
vor fi aceleaşi pentru toţi 

competitorii. În perioada 
campaniei electorale, ra-
diodifuzorii nu pot difu-
za emisiuni produse, re-
alizate sau moderate de 
candidaţi şi de reprezen-
tanţi declaraţi ai compe-
titorilor electorali. Emisi-
unile informative se su-
pun obligaţiei de obiecti-
vitate, echitate şi de in-
formare corectă a publi-
cului, prezentarea activi-
tăţilor de campanie va fi 
realizată exclusiv de către 
radiodifuzori. Candidaţii 
care deţin funcţii publice 
pot apărea în emisiunile 
informative numai în pro-
bleme legate de exercita-
rea funcţiei lor; în aces-
te situaţii radiodifuzorii au 
obligaţia să asigure echi-
distanţa şi pluralismul de 
opinii. În cadrul emisiuni-
lor electorale şi de dezba-
teri electorale este inter-
zisă combinarea de culori, 
semne grafice sau sunete 

care să evoce simbolurile 
naţionale ale României ori 
ale altui stat. Începând cu 
48 de ore înainte de înce-
perea votării şi până la în-
cheierea votării sunt in-
terzise: prezentarea de 
sondaje de opinie, televo-
turi sau anchete făcute pe 
stradă; difuzarea de spo-
turi de publicitate electo-
rală; invitarea sau prezen-
tarea candidaţilor şi/sau a 
reprezentanţilor competi-
torilor electorali în emisiu-
nile şi programele postu-
rilor de radio şi de televi-
ziune, cu excepţia situaţii-
lor prevăzute de lege; co-
mentarii privind desfăşu-
rarea campaniei, precum 
şi cele privind candidaţii şi 
competitorii electorali.

Nerespectarea pre-
vederilor acestei deci-
zii se sancţionează potri-
vit dispoziţiilor Legii nr. 
504/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Totodată, au fost ad-
mise şi două candidaturi 
independente: Ştefan Vo-
loşeniuc - care s-a înscris 
pentru Senat şi Radu Da-
rius Constantin - pentru 

Camera Deputaţilor. Ter-
menul limită de depu-
nere a listelor de candi-
daţi şi a candidaturilor in-
dependente pentru Se-
nat şi Camera Deputaţi-

lor în circumscripţia elec-
torală pentru cetăţenii ro-
mâni cu domiciliul sau re-
şedinţa în afara ţării a fost 
7 octombrie. Până pe 11 
octombrie au putut fi de-
puse contestaţii la Tribu-
nalul Bucureşti împotri-
va deciziilor de accepta-
re sau respingere a unor 
candidaturi, soluţionarea 
fiind prevăzută în termen 
de 48 de ore de la înre-
gistrarea sesizării. Deci-
zia Tribunalului poate fi 
atacată la Curtea de Apel 
Bucureşti în termen de 48 
de ore de la înregistrarea 

apelului împotriva hotă-
rârii instanţei prin care a 
fost soluţionată contes-
taţia formulată împotriva 
deciziei biroului electoral 
de circumscripţie pentru 
cetăţenii români cu do-
miciliul sau reşedinţa în 
afara ţării, de admitere 
sau de respingere a can-
didaturii. Cel mai târziu 
la data de 18 octombrie, 
se va constata rămâne-
rea definitivă a candida-
turilor pentru circumscrip-
ţia electorală pentru cetă-
ţenii români cu domiciliul 
sau reşedinţa în afara ţă-

rii. În străinătate, alege-
rile parlamentare se vor 
desfăşura în zilele de 5 şi 
6 decembrie.

Dacian Cioloş, copre-
şedinte USR/PLUS, i-a în-
demnat pe românii din 
afara graniţelor să se înre-
gistreze până pe data de 
22 octombrie pentru votul 
prin corespondenţă, pe 
platforma www.votstrai-
natate.ro. Într-o postare 
pe Facebook, el a subli-
niat că pandemia „va fa-
ce dificil“ votul pentru ce-
tăţenii români din străină-
tate, din cauza restricţiilor 

din ţările de rezidenţă. În 
acest sens, Cioloş a pre-
cizat că votul prin cores-
pondenţă este „simplu şi 
sigur din punct de vede-
re sanitar“. Liderul USR/
PLUS şi-a însoţit postarea 
şi de un mesaj video, în 
care a precizat că urmă-
toarele alegeri parlamen-
tare sunt „esenţiale“.

POLITICĂ

USR/PLUS a dat startul strângerii de 
semnături pentru parlamentare

Ministrul Afacerilor 
Externe, Bogdan Aurescu, 
a primit-o pe Laurence 
Auer, ambasadorul agreat 
al Republicii Franceze 
la București, în vederea 
prezentării copiilor 
scrisorilor de acreditare. 
Conform MAE, Aurescu i-a 
urat bun venit în România 
noului ambasador și mult 
succes în îndeplinirea 
mandatului, care începe, 
simbolic, în acest an în 
care se împlinesc 140 de 
ani de relaţii diplomatice 
bilaterale. Ministrul a 
salutat stadiul „excelent“ 
al relaţiei dintre România 
și Franţa, definită de un 
Parteneriat strategic 
„solid“ și care oferă 
numeroase oportunităţi de 
cooperare aprofundată. 
Bogdan Aurescu a 

menţionat interesul 
comun al celor două părţi 
de a actualiza Foaia de 
Parcurs a Parteneriatului 
strategic, cu obiectivul 
de a conferi un nivel 
superior de ambiţie 
cooperării româno-
franceze atât în plan 
bilateral, cât și european 
sau internaţional, a arătat 
MAE. Ambasadorul agreat 
Laurence Auer a mulţumit 
pentru primire și a salutat, 
la rândul său, nivelul foarte 
bun al relaţiilor româno-
franceze, a indicat MAE. 
Ea a exprimat întreaga 
disponibilitate ca, pe 
durata mandatului său, să 
contribuie la dezvoltarea 
și aprofundarea 
Parteneriatului strategic 
bilateral în toate domeniile.

Alianţa USR/PLUS  
a anunat startul 
campaniei de strângere 
de semnături pentru 
susţinerea candidaţilor săi 
la alegerile parlamentare 
din 6 decembrie. Sub 
sloganul „O Românie fără 
hoţie“, alianţa va strânge 
semnăturile atât online, 
cât și în stradă, conform 
unui comunicat al USR/
PLUS transmis Agerpres.  
„USR/PLUS a fost primul 
competitor electoral 
naţional care a strâns 
semnături electronice la 
alegerile locale, în plină 
pandemie, în deplină 
siguranţă, folosind un 
sistem sigur de colectare 
și validare a datelor, 
aprobat de Autoritatea 
Electorală Permanentă. 

Semnăturile electronice 
au fost validate de 
autorităţile electorale și 
acum Alianţa va folosi 
același mecanism simplu 
și rapid. Numărul de 
semnături online pe care 
USR/PLUS a reușit să 
îl strângă într-un timp 
foarte scurt, la alegerile 
locale, a arătat că 
România se schimbă și 
că cetăţenii români vor o 
politică nouă“, precizează 
sursa citată. 
 Alianţa reamintește că 
își propune să elimine 
imunităţile și pensiile 
speciale, „să pună pe 
picioare DNA-ul pădurilor, 
să scoată pe tușă penalii 
care au gândit legile anti-
justiţie și să reformeze 
administraţia publică“.

Un nou ambasador al Franţei la 
București 

8 formaţiuni politice și 2 candidaţi independenţi din diaspora, în cursa pentru un loc în Parlament
Opt formaţiuni politice şi doi candidaţi 
independenţi s-au înscris în cursa pentru un 
loc de parlamentar la alegerile din 6 decembrie, 
pentru românii din străinătate. Potrivit unor 
decizii ale Biroului electoral nr. 43 pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, au 
depus liste de candidaţi pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor în diaspora PNL, Alianţa USR/PLUS, 
Pro România, PSD, PMP, UDMR, Partidul Ecologist 
Român şi Alianţa pentru Unirea Românilor. 

Proiect de decizie 
privind regulile de desfășurare 

în audiovizual a campaniei 
electorale pentru parlamentare 
Consiliul Naţional 
al Audiovizualului 
a adoptat un 
proiect de decizie 
privind regulile 
de desfăşurare 
în audiovizual a 
campaniei electorale 
pentru alegerea 
Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, 
care urmează să 
aibă loc în acest an, 
acesta fiind postat 
pe site-ul CNA 
pentru dezbatere 
publică până pe 15 
octombrie.


