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Primăria Bistriţa a interzis Panourile Civice: Vreau Morală de la Parlamentarul meu? 

mplasarea panourilor, adică 

a bannerelor sau mai clar a 

cearşafurilor albe pe care 

este scris cu vopsea neagră textul 

campaniei civice: „Vreau Morală 

de la Parlamentarul meu?” a 

primit răspunsul negativ din 

partea Primăriei Bistriţa. 

Primăria Bistriţa în Certificatul 

de Urbanism (nr. 1825 din 

6.12.2012) eliberat în scopul de 

informare (adică, NEGATIV) 

afirmă: 

A. „ – pentru campania 

electorală în vederea alegerilor 

pentru Camera Deputaţilor şi 

Senat din data de 09.12.2012, au 

fost stabilite de către Primarul 

municipiului Bistriţa [Ovidiu 

Teodor Creţu] prin dispoziţie, în 

termenul legal prevăzut în art. 39 

din Legea nr. 35/2008 privind 

Organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale şi a 

alegerilor pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat, locuri 

speciale de afişaj electoral pentru 

toţi competitorii electorali 

participanţi la alegeri, 

amplasamentele solicitate de dvs. 

neregăsindu-se în 

amplasamentele respective;” 

Tot paragraful deciziei 

Primăriei Bistriţa este legal şi 

corect, însă nu are nici o legătură 

cu campania civică: „Vreau 

Morală de la Parlamentarul 

meu?”, deoarece:  
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The Bistrita City Hall (Romania) abolishes 

the Civic banners: “Do I want Moral from 

my Member in Parliament?” 
Placing the panels, banners or more clearly the white sheets 

where is written with black paint the text of the civic campaign: 

„Do I want Moral from my Member in Parliament?” was 

prohibided by the Bistrita City Hall (Romania). 

In conclusion, the Bistrita City Hall administration censored 

the civic campaign: Do I want Moral from my Member in 

Parliament? The City Hall of Bistrita (Romania) has forbidden 

the democracy and the inviolable rights of citizens? Does the 

Bistrita City Hall fights against the freedom of expression of the 

citizens? 

These are questions that only the courts of Romania can 

answer us… 

Details on www.florinioanbojor.wordpress.com 

 

El Ayuntamiento de Bistrita (Rumania) prohíbe los 

carteles cívicos: Quiero Moral de mi Parlamentario? 
La colocación de los paneles, carteles y más claramente de las sabanas blancas que 

están  escritas con pintura negra, con el texto de la campaña cívica: “Quiero moral 

mi parlamentario?” ha sido prohibida por el Ayuntamiento de Bistrita (Rumania).  

En conclusión, el Ayuntamiento del Municipio de Bistrita ha censurado la 

campaña cívica: Quiero Moral de mi Parlamentario? El Ayuntamiento de Bistrita ha 

prohibido la democracia y los derechos inviolables de los ciudadanos? El 

Ayuntamiento de Bistrita lucha contra de la libertad de expresión de los 

ciudadanos? 

Estas son preguntas que sólo los tribunales de Rumania podrán responder… 

Detalles en www.florinioanbojor.wordpress.com 

 

ÎN NUMĂRUL URMĂTOR: 
De ce un tânăr nu poate fi Director la 

Centrul Cultural Judeţean Bistriţa-Năsăud? 
 

  Nou 
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1. Subsemnatul, Florin I. Bojor 

nu am candidat oficial la 

alegerile parlamentare din 2012, 

adică n-am avut calitatea de 

competitor oficial.  

Dacă aş fi pus cearşafurile cu 

textul: „Vreau morală de la 

Parlamentarul meu?” în locurile 

speciale de afişaj electoral 

dispuse în Bistriţa pentru toţi 

competitorii electorali 

participanţi la alegeri, după cum 

se spune mai sus, aş fi încălcat 

chiar legea invocată pe către 

Primăria Bistriţa, care în acelaşi 

articol 39 afirmă: 

„(3) Utilizarea locurilor speciale 

pentru afişaj electoral este 

permisă numai pentru partidele 

politice, alianţele politice, 

alianţele electorale, organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, candidaţii 

independenţi care participă la 

alegeri în condiţiile prezentului 

titlu.” Eu sunt simplu cetăţean şi 

nu mă încadrez în aceste 

prevederi… 

2. Caracterul textului 

respectivului panou, banner: 

„Vreau morală de la 

Parlamentarul meu?” este unul 

de campanie civică şi nicidecum 

de campanie electorală. De altfel, 

este şi scris clar acest lucru: 

„Campanie civică: Florin I. 

Bojor”. 

Prin urmare, articolul de lege 

invocat mai sus de către Primăria 

Bistriţa (ca motiv de fond) nu are 

nici o legătură cu „Campania 

Civică: Vreau morală de la 

Parlamentarul meu?” 

B.  „– potrivit art. 37 alin. (1) 

din Legea nr. 35/2008 – În 

campania electorală, candidaţii, 

partidele politice, alianţele 

politice, alianţele electorale, 

organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor 

naţionale, cât şi cetăţenii cu 

drept de vot au dreptul să-şi 

exprime opiniile în mod liber şi 

fără nicio discriminare, prin 

mitinguri, adunări, utilizarea 

televiziunii, radioului, presei 

scrise, a mijloacelor electronice 

şi a celorlalte mijloace de 

informare în masă. – solicitarea 

dvs. fiind făcută în nume propriu, 

se încadrează la prevederile art. 

37 alin. (1) din Legea nr. 

35/2008, respectiv „cetăţenii cu 

drept de vot au dreptul să-şi 

exprime opiniile în mod liber şi 

fără nicio discriminare, prin 

mitinguri, adunări, utilizarea 

televiziunii, radioului, presei 

scrise, a mijloacelor electronice 

şi a celorlalte mijloace de 

informare în masă.”, motiv 

pentru care nu se pot amplasa 

panouri de natura celor 

solicitate de dvs.;” 

 
Motivaţia a doua dată de către 

Primăria Bistriţa de respingere a 

aprobării panourilor, bannerelor, 

cearşafurilor campaniei civice: 

„Vreau morală de la 

Parlamentarul meu?” vizează 

forma de prezentarea, de 

expunere a campaniei civice. 

  Prin interpretarea destul de 

neclară dată de către Primăria 

Bistriţa s-ar părea că înţelege 

disjunctiv textul art. 37 aliniatul 

1, aceasta considerând că lipsa 

cuvântului „panou”, „banner” 

sau „cearşaf” din textul legii, 

drept separare, excludere a 

campaniei civice de la aprobarea 

legală.  Prin urmare, dacă textul 

legii nu conţine cuvintele 

„panou”, „banner” sau „cearşaf” 

amplasarea campaniei civică: 

„Vreau morală de la 

Parlamentarul meu?” este în 

afara legii. 

Dar oare aşa să fie? Lipsa 

acestor cuvinte atrage excluderea 

legalităţii? Nu, atunci cum 

trebuie înţeles aliniatul 1 al 

articolului 37: 

1. în text se face o enumerare 

de mecanisme, mijloace de 

expunere, promovare a ideilor 

fiecărui cetăţean al României, ca 

atare, nu este nevoie de o 

enumerare totală a acestor 

mecanisme, înţelegându-se de la 

sine şi alte mijloace 

convenţionale de exprimare, iar 

panourile, bannerele sau 

cearşafurile scrise sunt mijloace 

normale, întâlnite peste tot în 

lume, adică, se încadrează în 

însăşi afirmaţia legii: „celorlalte 

mijloace de informare în masă”.  

2. împotriva caracterului 

disjunctiv, de excludere al 

panourilor civice din 

interpretarea dată de către 

Primăria Bistriţa stă însăşi 

Constituţia României. Legea 

supremă a statului nostru, spiritul 

prin care se interpretează toate 

legile din România spune clar, 

negru pe alb: ART. 30 – 

Libertatea de exprimare:  

(1) „Libertatea de exprimare a 

gândurilor, a opiniilor sau a 

credinţelor şi libertatea creaţiilor 

de orice fel, prin viu grai, prin 

scris, prin imagini, prin sunete 

sau prin alte mijloace de 

comunicare în public, sunt 

inviolabile. Şi (2) Cenzura de 

orice fel este interzisă…” 

În concluzie, Primăria Bistriţa 

a cenzurat campania civică: 

Vreau Morală de la 

Parlamentarul Meu? Primăria 

Bistriţa a interzis oare 

democraţia şi drepturile 

inviolabile ale cetăţenilor? Oare 

Primăria Bistriţa luptă împotriva 

libertăţii de exprimare a 

cetăţenilor? 

Sunt întrebări la care numai 

instanţele judecătoreşti din 

România ne pot răspunde…. 

 

     Prof. Florin I. Bojor 
 

 

De ce n-a lăsat până acum Primăria Bistriţa Panourile Civice: Vreau Morală de la Parlamentarul meu? 

Sâmbătă, 10 noiembrie 2012, 

subsemnatul Florin I. Bojor, am pus 

4 cearşafuri albe pe care am scris cu 

vopsea neagră: „Vreau Morală de la 

Parlamentarul Meu?” pe două 

proprietăţi private ale familiei mele 

(str. Apicultorilor şi str. Ulmului) şi 

altele două lângă drumul 17C spre 

Năsăud şi Drumul Cetăţii, Bistriţa. 

După 4 ore, deja Poliţia Locală 

Bistriţa era la uşa casei mele pentru 

a verifica dacă am autorizaţie de 

urbanism pentru a amplasa 

respectivele panouri civice. Cu 

foarte mult bun simţ şi respect, 

poliţiştii locali mi-au dat 

avertisment (Proces verbal PLO 

02532) şi s-a stabilit intrarea în 

legalitate în termen de 48 de ore. 

Luni, 12 noiembrie 2012 m-am 

adresat Serviciului de Urbanism al 

Primăriei Bistriţa pentru a intra în 

legalitate şi a mai amplasa şi alte 

panouri civice în oraş cu acelaşi 

text pe durata campaniei electorale 

pentru alegerile parlamentare 2012.  

Abia azi, 6 decembrie 2012, cu o 

zi înaintea încheierii campaniei 

electorale am fost contactat de către 

Primăria Bistriţa pentru a primi 

rezolvarea cererii mele de 

amplasare a panourilor civice 

(cearşaf şi leţ) cu textul: „Vreau 

Morală de la Parlamentarul meu?” 

Acum, mă întreb: de ce oare e 

atât de dificil să te poţi exprima 

liber în România, oare nu pentru 

asta au murit atâţia oameni la 

Revoluţia din 1989? De ce mesajul 

„nevoii de morală” sperie atâta de 

mult? Oare ne este frică de morală? 

Cum nişte cerşafuri albe pot înfrica 

partidele politice? Oare campaniile 

civice nu sunt binevenite la 

Bistriţa? De ce amenzile din partea 

Primăriei Bistriţa pot apărea în 4 

ore şi răspunsurile cu o zi înainte de 

expirarea termenului de amplasare 

cerut, adică după 24 de zile? 

Sunt întrebări la care nu am 

răspuns… Dacă aflaţi răspunsuri, vă 

rog frumos să-mi scrieţi pe adresa 

de e-mail:  

florinioanbojor@yahoo.com 

Vă mulţumesc! 

Un proiect al Clubului International Transilvania 
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