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CABINET PARLAMENTAR– DEPUTAT LAVINIA COSMA 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR. 28, JUDETUL MUREȘ 

Str. Primăriei, Nr. 2, Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș 

Telefon: 0372.651.160, e-mail: lavinia.cosma@cdep.ro 

 

Întrebare 

 

Către:  

Ministerul Educației și Cercetării 

Doamna ministru Monica Cristina Anisie 

De la: Deputat Lavinia-Corina Cosma 

                

               Subsemnata, Cosma Lavinia Corina, în calitate de candidat la funcția de primar al 

Municipiului Târgu Mureș, vă înaintez prezenta, prin care reclam faptele de discriminare și 

ilegalitățile comise de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 

"George Emil Palade" din Municipul Târgu Mureș, prin reprezentant legal, Rector, Prof. univ. 

dr. Leonard Azamfirei, prin organizarea unei emisiuni – dezbateri electorale „Unul pentru 

Târgu Mureș”, joi 24 septembrie ora 18:00. 

              În fapt,  la data de 02.09.2020, domnul Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a postat pe 

rețeaua de socializare (https://www.facebook.com/), pe pagina personală a dânsului 

(https://www.facebook.com/leonard.azamfirei), o invitație pentru „primii 3-4 candidati 

(conform unor sondaje de opinie neutre) la o dezbatere publica desfasurata in cadrul 

Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie G. E. Palade din Tirgu Mures.” (A 

se vedea Anexa 1).  

              Aceeași invitație a fost publicată în cotidianul https://www.zi-de-zi.ro/, un cotidian de 

largă circulație din Municipiul Târgu Mureș și din Județul Mureș, în data de 03.09.2020 

(https://www.zi-de-zi.ro/2020/09/03/dezbatere-publica-intre-principalii-candidati-la-

consiliul-judetean-mures-si-primaria-targu-mures-propusa-de-rectorul-umfst/).  

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/leonard.azamfirei
https://www.zi-de-zi.ro/
https://www.zi-de-zi.ro/2020/09/03/dezbatere-publica-intre-principalii-candidati-la-consiliul-judetean-mures-si-primaria-targu-mures-propusa-de-rectorul-umfst/
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              La data de 22.09.2020, pe pagina de facebook a Universității de Medicină, Farmacie, 

Științe și Tehnologie, G.E. Palade, a fost adus la cunoștința publică evenimentul intitulat „Unul 

pentru Tâgu Mureș”, transmis în direct din studioul Universității, preluat și transmis de către 

TVAS, fiind menționat doar faptul că invitații sunt aspiranți la funcția de primar al 

Municipiului Târgu Mureș, fără a fi prezentați în concret care sunt acești candidați și în urma 

căror criterii au fost selectați pentru a participa la dezbatere. 

             Până la data de 24.09.2020, ora 18:00, nu s-a comunicat public rezultatul sondajului 

de opinie neutru, invocat de către domnul Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, necunoscându-se 

cu exactitate astfel  modalitatea de realizare a unui sondaj de opinie, imparțial, obiectiv, 

concludent și legal, așa cum este reglementat de dispozițiile legale în vigoare.  

             Inițiativa universității așa cum a fost expusă în cadrul emisiunii, a cărei transmisiune 

se poate urmări accesând (https://www.facebook.com/umfst/videos/793548581459002), 

survine în contextul în care se dorește  a se aduce la cunoștința publicului proiectele și 

programele politice ale candidaților pentru funcția de primar al Municipiului Târgu Mureș, 

pentru a-i ajuta pe alegători să fie informați și să aleagă, în cunoștință de cauză și neviciați, 

opțiunea „viabilă” pentru administrația locală a Municipiului.  

             S-a menționat în incipitul emisiunii faptul că invitația a fost adresată doar câtorva 

candidați aspiranți la funcția de primar, selecție realizată de către o comisie independentă, 

nicidecum în baza sondajului de opinie neutru invocat de către domnul Prof. univ. dr. Leonard 

Azamfirei, comisie ale cărei criterii de selecție nu au fost aduse la cunoștința publicului sau  a 

candidaților care nu au beneficiat de această exclusivitate oferită.  

            Totodată, în postarea inițială a domnului Rector, s-a făcut mențiunea că vor fi invitați 

doar primii 3-4 candidați, iar în realitate s-a lansat invitația către 6 candidați, 4 prezenți în 

emisiune (a se vedea Anexa 2), iar 2 refuzând invitația lansată, după cum s-a menționat și în 

prologul emisiunii.  

În drept, raportat la starea de fapt expusă anterior, apreciem incidente speței, 

următoarele prevederi legale: 

 

LEGEA audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările 

ulterioare 

Art. 1 

https://www.facebook.com/umfst/videos/793548581459002
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13. radiodifuzor - furnizor de servicii media audiovizuale în domeniul serviciilor de programe 

de televiziune şi/sau de radiodifuziune; 

 

Art. 10  

(3) În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul 

are obligaţia să asigure: 

a) respectarea exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul conţinutului serviciilor media 

audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia 

României; 

b) pluralismul surselor de informare a publicului; 

c) încurajarea liberei concurenţe; 

 

Art. 17 

(1) Consiliul este autorizat: 

d) să emită, în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, decizii cu caracter de norme de 

reglementare în vederea realizării atribuţiilor sale prevăzute expres în prezenta lege şi, cu 

precădere, cu privire la: 

7. politici nediscriminatorii cu privire la rasă, sex, naţionalitate, religie, convingeri politice şi 

orientări sexuale; 

 

Art. 41 

(1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate, ale cărei drepturi sau interese 

legitime, în special reputaţia şi imaginea publică, au fost lezate prin prezentarea de fapte 

inexacte în cadrul unui program, beneficiază de dreptul la replică sau la rectificare. 
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LEGE nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

Art 65 

(2) În timpul campaniei electorale se asigură candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spaţii 

corespunzătoare, pentru a se întâlni cu alegătorii – prima teză 

(4) Este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare, precum şi 

în spaţiile din şcoli şi universităţi în perioada de desfăşurare a cursurilor. 

 

Art. 66 

(1) Campania electorală, prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie 

să servească următoarelor interese generale: 

a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de 

cauză; 

b) ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor, de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta 

platformele, programele politice şi ofertele electorale; 

c) ale radiodifuziunilor, de a-şi exercita drepturile şi responsabilităţile care decurg din 

profesiunea de jurnalist. 

(2) Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe 

audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru 

toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii. 

 

Art. 70 

(1)Radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura, prin măsuri tehnice şi redacţionale, 

reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial. 
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(2)Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă 

a publicului. 

 

Art. 71 

(1) Emisiunile şi dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaţilor condiţii egale în 

ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa. 

 

Art. 76 

(1) Candidaţii şi partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale care participă la alegeri, ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin 

prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate, beneficiază de drept la 

replică. 

(2) Candidaţii şi partidele politice sau organizaţii ale minorităţilor naţionale care participă la 

alegeri, ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui 

program electoral a unor informaţii inexacte, beneficiază de drept la rectificare. 

 

LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completarile 

ulterioare 

Art. 7 

(1) În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării 

profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care 

pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv 

a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică 

şi prozelitismul religios. 

 

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 – REPUBLICARE*) 

Art. 8: Pluralismul şi partidele politice 
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(1) Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei 

constituţionale. 

 

Art. 16: Egalitatea în drepturi 

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. 

(2) Nimeni nu este mai presus de lege. 

 

Art. 29 Libertatea conştiinţei 

(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi 

îngrădite sub nici o formă – prima teză 

 

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. 

(2) Cenzura de orice fel este interzisă. 

 

Art. 31: Dreptul la informaţie 

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea 

corectă a opiniei publice. 

 

Art. 51: Dreptul de petiţionare 

(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în 

numele semnatarilor. 

(2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor 

pe care le reprezintă. 
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(3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă. 

(4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite 

potrivit legii. 

 

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale 

ARTICOLUL 10 

Libertatea de exprimare 

1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie 

şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi 

fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societăţile de 

radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare. 

 

ARTICOLUL 14 

Interzicerea discriminării 

Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată 

fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau 

orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, 

naştere sau orice altă situaţie. 

 

DECIZIE nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 

audiovizual 

Art. 66 

În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, 

economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie 

favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în 

opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. 
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Art. 69 

(1) În programele de ştiri radiodifuzorii trebuie să asigure o prezentare echilibrată a 

reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, ţinând cont de ponderea partidelor parlamentare, de 

importanţa temelor aflate în dezbatere şi, după caz, de reprezentarea partidelor la nivel local. 

(2) În emisiunile de dezbatere numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal. 

 

CARTA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE 

’’GEORGE EMIL PALADE’’DIN TÂRGU-MUREȘ 

Art. 3. 

(1) Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ’’George Emil Palade’’din 

Târgu Mureş este apolitică. 

(2) Universitatea se conduce şi îşi exercită libertăţile academice fără niciun fel de ingerinţe 

ideologice, politice sau religioase, adoptând principii nediscriminatorii şi respingând ideile, 

curentele şi atitudinile nedemocratice, xenofobe, şovine sau rasiale. Ca instituţie de învăţământ 

superior, UMFST G.E. Palade Tg.Mureș garantează drepturi egale de acces la studii tuturor 

cetăţenilor români şi străini, care recunosc şi respectă legile ţării şi Carta universitară. 

(3) În spaţiul universitar se interzic: 

a. înființarea şi funcţionarea partidelor sau a altor formaţiuni politice, precum şi desfăşurarea 

activităţilor de organizare şi propagandă politică; 

b. prozelitismul religios; 

c. activităţi care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau 

psihică a membrilor comunităţii universitare, a personalului auxiliar sau administrativ. 

(4) În cadrul universităţii nu sunt admise discriminările pe criterii de vârstă, sex, etnie, origine 

socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau orice alte tipuri de discriminare 

 

Art. 5. 

(1) Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor şi terenurilor aparținând UMFST 

G.E. Palade Tg.Mureș, precum și totalitatea clădirilor, a sălilor şi terenurilor, a dotărilor folosite 
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de Universitate, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le folosească, 

precum și spațiile nou-dobândite sau nou-construite. În procesul de învăţământ, UMFST G.E. 

Palade Tg.Mureș poate folosi spaţii şi dotări aferente care aparţin Ministerului Sănătăţii, 

Ministerului Educației Naționale, altor autorități publice centrale sau Administraţiei publice 

locale, precum şi spaţii private, în baza unor convenţii sau contracte încheiate în acest sens. 

 

Decizie nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a 

campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020 

Art. 3  

Radiodifuzorii publici și privați sunt obligați să asigure desfășurarea unei campanii electorale 

echitabile, echilibrate și corecte pentru toți competitorii electorali, respectând următoarele 

principii: a) echitate - toți candidații trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuți 

electoratului; b) echilibru în prezentarea activităților de campanie ale competitorilor electorali; 

c) corectitudine - toți competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv și 

echidistant. 

 

Art. 8 

(1) Emisiunile electorale și cele de dezbateri electorale pot fi difuzate numai cu respectarea 

condițiilor prevăzute de art. 71 și 72 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările 

ulterioare; radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiții echitabile 

în ceea ce privește libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor și echidistanța. 

 

ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare*) **) - REPUBLICARE 

Art. 1 

(1) În România, stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate 

de lege *). 
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(2) Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate 

în special în exercitarea următoarelor drepturi: 

c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viaţa publică şi de 

a avea acces la funcţii şi demnităţi publice; 

 

Art. 2 

(1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, 

restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare 

HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau 

efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în 

domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 

(2) Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este 

considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe. 

(3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile 

aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), 

faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt 

justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi 

necesare.   

Analizând contextul factual, prin raportare la prevederile legale anterior menționate, se 

poate conchide cu puterea evidenței că acțiunile întreprinse de către pârât sunt reale încălcări 

în privința egalității de șanse și se subliniază o discriminare clară la care am fost supusă, prin 

refuzul de a asigura informarea corectă și concretă a alegătorilor din Circumscripția 

Municipiului Târgu Mureș, prin a se comite cu intenție încălcări flagrante ale dispozițiilor ante 

– menționate.  

În ceea ce privește spațiul de desfășurare al dezbaterii, studioul amenajat pentru 

transmisiunea care a avut loc, este situat în incita Universității de Farmacie, Științe și 

Tehnologie, G.E. Palade din Târgu Mureș, iar potrivit prevederilor legale ante – menționate, 

Legea educației naționale 1/2001, Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor 
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administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali  și Carta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ’’George Emil 

Palade’’din Târgu-Mureș, interzic desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică 

și mai mult decât atât, pretinsa dezbatere electorală, de natură obiectivă, așa cum a fost voalată, 

scoate în evidență candidații care au fost invitați și care au acceptat participarea la această 

dezbatere, în care, în concret, aceștia și-au expus viziunea și programele politice pentru 

Municipiu.  

Nu se poate discuta despre o dezbatere cu titlu de informare sau administrativă, din 

moment ce persoanele invitate au calitatea de candidați și nu de reprezentanți ai administrației 

publice (în afara de actualul Viceprimar – domnul Sergiu Papuc), depășind astfel sfera unei 

dezbateri pur de informare și încălcând în același timp, dispozițiile legale ante – menționate.  

Impactul social este unul imens, emisiunea fiind vizualizată în mediul online, 

beneficiind de multe distribuiri și totodată fiind preluată transmisiunea și de către TVAS. Deși 

în anunțul inițial privind evenimentul din data de 24.09.2020, și-au anunțat participarea și 

preluarea transmisiunii și Televiziunea M9 și City Tv Târgu Mureș, aceștia s-au retras înainte 

de ora programată a dezbaterii. 

Totodată, emisiunea s-a desfășurat în data de 24.09.2020, ora 18:00, la finele campaniei 

electorale (perioada de desfășurare a campaniei electorale conform dispozițiilor legale este 

cuprinsă între data de 28.08.2020 și 26.09.2020, ora 7:00) cu atât mai mult impactând decizia 

alegătorilor și în același timp accentuând discriminarea la care am fost supusă prin faptul că nu 

am fost invitată pentru a participa, lezându-mi-se drepturile fundamentale și încălcându-se 

dispozițiile legale ante – menționate. 

 Echitatea, echilibrul și corectitudinea, cele 3 principii care stau la baza îndatoririlor pe 

care radiodifuzorii, publici și privați, trebuie să le îndeplinească pe parcursul desfășurării 

campaniei electorale și implicit a dezbaterilor cu caracter electoral, lipsesc cu desăvârșire în 

modalitatea de organizare și desfășurare a dezbaterii care a avut loc în incita UMFST G.E. 

Palade din Târgu Mureș, prin faptul că această instituție, prin acea comisie independentă de 

selecție, nu a acordat șansa tuturor competitorilor electorali de a lua parte la dezbaterea care a 

avut loc. 

Gravitatea discriminării și a lipsei egalității de șanse a produs consecințe iremediabile 

și permanente, neputându-se remedia și aduce la stare inițială impactul social creat prin 
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organizarea dezbaterii, cu atât mai mult că aceasta s-a desfășurat cu 3 zile înainte de data 

scrutinului electoral.  

În ceea ce privește discriminarea, îngrădirea libertății de exprimare, lipsa egalității de 

șanse și a celorlalte dispoziții invocate pe care se fundamentează argumentarea prezentei, prin 

analiza expunerii de mai sus, reiese fără echivoc, îngrădirea drepturilor proprii în participarea 

la dezbaterea ante – menționată și exclusivitatea  de care au beneficat doar o parte din 

candidații la alegerile pentru primăria Municipilui Târgu Mureș. Țin să menționez faptul că, în 

Circumscripția Electorală Municipală nr. 1 Târgu Mureș, conform Procesului Verbal nr. 121 

al Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Târgu Mureș, s-au constatat ca fiind 

definitive 13 candidaturi pentru funcția de primar al Municipiului Târgu Mureș, inclusiv cea a 

subsemnatei.  

Așadar, aducerea la cunoștința publică, în mod fraudulos, a unui eveniment electoral, 

dat fiind de exclusivitatea de care au beneficiat candidații participanți,  mascat sub aparența 

unei dezbateri realizate în incita unei prestigioase Universității, la cererea Rectorului, Prof. 

univ. dr. Leonard Azamfirei, pe perioada de desfășurare a cursurilor, la finele campaniei 

electorale, nerespectând dispozițiile legale în vigoare a produs un impact deosebit de mare în 

societate prin raportare la multitudinea de factori prezentați anterior. 

În lumina celor arătate anterior, reiese fără putere de tăgadă că acțiunile pârâtului 

constituie o încălcare a drepturilor fundamentale consacrate în Constituția României, 

Convenții Internaționale și dispoziții legale în vigoare. 

            Pe cale de consecință, vă rog respectuos să-mi comunicați care sunt măsurile pe care 

le veti impune în urma analizei a situației de fapt și de drept anterior menționate. 

 

           În drept, ne întemeiem acțiunea pe prevederile art. 51 din Constituţia României din 21 

noiembrie 1991 – republicată*) și pe celelalte prevederi legale invocate. 

 

Cu deosebită considerațiune, 

Deputat Cosma Lavinia – Corina 

 

 

 

 



13 
 

 

ANEXA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

 

 




