
 
contact cotidianul online www.secundatv.ro: 0744.530.526; office@secundatv.ro 

 
Nr. 121 / 15 octombrie 2019 
Către: AEP 
În atenția: Domnului președinte Constantin-Florin MITULEŢU-BUICĂ 

 

Domnule Constantin-Florin MITULEŢU-BUICĂ, 

 

În baza Legii 544/2001, pentru buna informare a cetățenilor României și pentru clarificarea unor date înainte 
de publicarea unui articol în cotidianul online www.secundatv.ro și dezbaterea temei de fond în emisiunea 
SECUNDA POZITIVĂ, vă solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Este adevărat că procedura depunerii candidaturilor pentru funcția de președinte al României și pentru 
organizarea alegerilor este reglementată de Legea nr. 370/2004 republicată, cu modificările ulterioare? 

2. Este adevărat că potrivit art. 29 alin. 2, din această lege, Decizia B.E.C. trebuie emisă în cel mult două zile de 
la depunerea propunerii, respectiv: ”Înregistrarea şi respingerea înregistrării candidaturilor de către Biroul 
Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora.”  

3. Este adevărat că domnul Radu Moraru a depus o propunere de candidatură, înregistrată de B.E.C. 
(eronat) sub nr. 127/C/BEC/P/2019, din 22.09.2019? 

4. În baza cărui articol de lege B.E.C. a încadrat dosarul pentru alegerile prezidențiale depus de domnul Radu 
Moraru în data de 22 septembrie, în termen legal, la categoria CERERE și i-a dat indicativul „C” în numărul atribuit 
dosarului (127/C/BEC/P/2019) și nu l-a încadrat la categoria CANDIDAT și să ofere indicativul CAN în numărul 
atribuit dosarului așa precum BEC a înregistrat legal alte dosare depuse de alți candidați? (Ex: Dosarul depus de 
domnul Viorel Cataramă – 1/CAN/BEC/P/2019.) Vă rugăm să argumentați și să detaliați răspunsul. 

5. Este adevărat că B.E.C. are obligația să afișeze public, pe site, procese verbale prin care precizează data și 
ora înregistrării sau respingerii unei candidaturi (potrivit dsip. art. 29 alin. 3: ”Biroul Electoral Central întocmește 
procese-verbale din care rezultă data şi ora afişării deciziilor de înregistrare sau, după caz, de respingere a 
înregistrării candidaturilor.”? 

5. Care este numărul deciziei din data de 24.09.2019 referitoare la domnul Radu Moraru, data la care expira 
perioada de emitere a unei decizii, potrivit art. 29 al 2 din Legea 370/2004? 

6. B.E.C. afirmă în Decizia nr. 29 din 27 septembrie că în data de 24 septembrie B.E.C. a luat în discuție dosarul 
depus de domnul Radu Moraru (127/C/BEC/P/2019). B.E.C. mai afirmă că l-a anunțat pe domnul Radu Moraru în 
data de 25 septembrie că nu îndeplinește condițiile de înscriere. B.E.C. a luat în data de 24 septembrie o DECIZIE – 
de respingere sau de aprobare - în baza documentelor depuse de domnul Radu Moraru în 22 septembrie? Dacă 
BEC NU a luat o DECIZIE din ce motive legale nu a făcut-o? Vă rugăm să argumentați și să detaliați răspunsul. 

7. Este adevărat că orice candidat nemulțumit (sau orice cetățean alegător nemulțumit) de decizia B.E.C., 
poate depune o contestație la Curtea Constituțională, în termen de 24 de ore de la data afișării deciziei B.E.C., 
potrivit art. 29 al 2 și art. 31 al 1 din Legea nr. 370/2004? 
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8. În opinia dvs., ca organ care aplică Legea 370/2004, tragerea la sorți a ordinii candidaților de pe buletinele 
de vot, se poate face înainte de soluționarea tuturor contestațiilor de către Curtea Constituțională sau se poate 
face și înainte (anticipat)? 

9. Care este motivul pentru care tragerea la sorți stabilită inițial pentru data de 27.09.2019, a fost amânată 
pentru data de 28.09.2019? 

10. Este adevărat că la data de 27.09.2019 ați emis un Comunicat (nr. 5/CP/BEC/P/2019) cu privire la stabilirea 
(în realitate amânarea) tragerii la sorți ordinii de pe buletinele de vot, pentru 28.09.2019? 

11. La data de 28.09.2019, când ați efectuat tragerea la sorți a ordinii candidaților de pe buletinele de vot, 
erau soluționate toate contestațiile înregistrate de candidații potențiali, pe rolul Curții Constituționale la data de 
27.09.2019? 

12. Ținând seama de dispozițiile art. 29 al 2 din Legea 370/2004 și de faptul că deciziile Curții Constituționale 
sunt definitive, B.E.C. mai putea emite vreo decizie de respingere sau înregistrare a candidaturilor, la data de 
27.09.2019 (data limită pentru depunerea candidaturilor fiind data de 22.09.2019)? Vă rugăm să argumentați și să 
detaliați răspunsul. 

13. Dacă B.E.C. a emis totuși decizii, la data de 27.09.2019 (spre exemplu Decizia nr. 29/D/27.09.2019), care 
puteau fi contestate în termen de 24 de ore, iar pe rolul Curții Constituționale erau înregistrate astfel de 
contestații, cum se precizează în Comunicatul dvs. din 27.09.2019, atunci cum s-a făcut ”legal” tragerea la sorți din 
data de 28.09.2019, din moment ce contestațiile nu fuseseră soluționate de CCR? Vă rugăm să argumentați și să 
detaliați răspunsul. 

14. Este adevărat că prin Decizia nr. 41/2019 din 26 septembrie, Curtea Constituțională v-a OBLIGAT să 
emiteți ”potrivit legii, o decizie cu privire la candidatura domnului Radu Moraru la alegerile pentru Președintele 
României din anul 2019”? 

15. Decizia nr. 29/D/27.09.2019 a fost emisă ”potrivit legii”, respectiv potrivit art. 29 Alin. 2 din Legea nr. 
370/2004? Vă rugăm să argumentați și să detaliați răspunsul. 

 

În speranța că vom primi răspuns la întrebările noastre într-un timp rezonabil, câteva zile, 

 
Vă mulțumesc, 
Mihai PÂLŞU 
Director SECUNDA 
mihaip@secundatv.ro 
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