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22ăcomentarii

Mecanisme de furt electoral

deăLauraăStefană

Nuă faptulă căă USLă și-aă propusă săă scoatăă laă votă câtă mai
mulțiăromâniăeăproblema,ăciăfaptulăcăă ,deăfapt,ăaăîncercat
săăumfleăînămodănelegalădateleăprivindăparticipareaălaăvot.

Cândă auă începută ancheteleă privindă posibileleă fraudeă la
referendum,ăspuneamăcăăcelămaiăprobabilăvomădescoperi
căă nuă cetățeniiă simpliă (aceiaă deă milaă căroraă suspinau
ipocrităpolit icienii)ăsuntăvizațiădeăanchete,ăciăoameniămult
maiă importanți,ăcareă suntăcapabiliă săă organizezeăună adevăratămecanismă deăfurtă electoral.
AncheteleăDNAă–ăatâtăceaădeă laăClujă împotrivaăfostuluiăministruăalăApărăriiășiăaă fiuluiăactua-
luluiăministruăală Apărării,ăcâtășiăceaădeă laăBucureștiă împotrivaădomnuluiăDragneaă –ăaratăăcă
fraudaălaăreferendumăaăfostăunaăorganizatăăcuăgrijăășiădinătimp.

DNAă aă dată ună comunicată deă presăă prină careă explicăă ceă tipuriă deă fraudeă electoraleă a
identificatăpeăparcursulăancheteiăînăcareăesteăimplicatădomnulăDragnea:

-ăexercitareaă deăpresiuniă asupraăpreședinț ilorăbirouriloră electoraleăaleă secțiilorădeă votareăși
asupraămembriloră acestoraăpentruă aăfalsificaă semnăturileăalegătoriloră peă listeleă deăvotă șiăa
introduceăînăurneăunănumărăsuplimentarădeăbuletineădecâtăceleăvotateădeăalegători;

-ă folosireaă uneiă urneă mobileă înă condițiiă contrareă legiiă (fărăă aă existaă cereriă înă acestă sens
depuseăînătermenășiăaprobateăcorespunzător);

-ăobținereaăpeăcăiăiliciteădeăinformații,ăînă fiecareăoră,ădespreănumărulădeăpersoaneăcareăși-au
exercitatădreptulădeăvotășiădespreămodulăînăcareăs-aăvotatăînăuneleăsecțiiădeăvotare;

-ăpracticareaăvotuluiămultiplu;

-ă denaturareaă peă listeleă suplimentareă aă ult imeiă cifreă aă CNPă ală unoră persoaneă aă căror
semnăturăă aăfostă falsificatăăpeă listă,ă pentruăaă nuă permiteăprogrameloră deăcalculatoră spe-
cializateăsăăidentificeăvotulămultiplu;

-ăpracticareaă „turismuluiăelectoral“ă –ăadicăăaă deplasăriiăorganizateă deă importanteă maseăde
persoane,ăcuăajutorulăautobuzelor,ămicrobuzelorăetc.,ăpentruăaăvotaămult iplu,ăatâtăînăsecția
deăvotareălaăcareăauăfostăarondați,ăcâtășiălaăalteăsecțiiădeăvotareădinățară;

-ă falsificareaă deă semnăturiă înă numeleă unoră persoaneă decedate,ă ceă auă rămasă înscriseă pe
listeleăelectorale;

-ăfalsificareaădeăsemnăturiăaleămultorăalegători,ăplecațiădinățarăăînămomentulăreferendumului;

-ă votulă exercitată deă minori,ă interzișiă judecătoreștiă șiă persoaneă căroraă le-aă fostă interzis
dreptulălaăvotăprintr-oăhotărâreăjudecătoreascăăpenală;

-ăneaplicareaă autocolantelorăcuă mențiuneaă„VOTAT“ă peăcărțileă /ăbuletineleă deă ident itate
aleăvotanților.

ă

DNAă eăcompetentăă săă investighezeă acesteăfapte,ă pentruăcăă eleăvină înăconcursă cuăfapte
asimilateăcelorădeăcorupție,ăaiciăfolosireaă influențeiăsauăautoritățiiădeăcătreăoăpersoanăăcare
dețineă oăfuncțieă deăconducereă într-ună partid,ă înă scopulă obțineriiăpentruă sineăsauă pentru
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altulă deăfoloaseă necuvenite.ă Nuăfaptulă căăUSLă și-aă propusăsăă scoatăă laăvotă câtămaiă mulți
româniăeăproblema,ăciăfaptulăcă,ădeăfapt,ăaăîncercatăsăăumfleă înămodănelegalădateleăprivind
part icipareaă laăvot.ăProblemaă eăcăăneputințaădeăaăscoateăpesteă50%ă dinăelectorată laăvot
prinămesajeăpolit iceăaăfostăparțialășiă probabilăacoperităădeăcreștereaănumăruluiădeăbuletine
dinăurneăprinăfraudă.

Pentruă aă seă poziționaă publică alăturiă deă colegiiă anchetați,ă domnulă Antonescuă șiă domnul
Pontaă(fărăădomnulăConstantin)ăs-auăgrăbităsăăorganizezeăoăconferințăădeăpresăă(nimicănou
pânăă aici,ă săă neă reamintimă episodulă Nicolescuă deă laă Argeș).ă Domnulă Antonescuă aă vorbit
apăsată despreă asumareaă comunăă aă răspunderiiă polit iceă pentruă referendumă șiă aă cerut
înființareaă uneiă comisiiă deă anchetăă înă Parlamentă pentruă verificareaă moduluiă înă careă sunt
investigateăneregulileădeălaăreferendumădeăcătreăDNA.ăAtâtădoamnaăKövesi,ăcâtăşiădomnul
Danileță auă explicată căă nuă seă potă organizaă comisiiă deă anchetăă înă parlamentă peă această
chestiune,ăprincipiulăseparațieiăputeriloră înăstatăpresupunândăcăădeăafacerileă judiciareă(cum
esteăceaăprivindă ancheteleăpenaleăaleă fraudeloră laăreferendum)ăseă ocupăăexclusivă justiția.
Dosareleăprocurorilorăvorăfiăanalizateădeă judecători,ănuădeăparlamentari.ăAstaăeănormalitatea
într-unăstatădeădrept.ăDomnulăPontaăaăplusat,ăanunțândăcăăseăvaăautodenunțaălaăDNA,ăcăci
aă fostăpărtașă laăneregulileă investigateă–ăriscantăăafirmațieăpentruăunăpremierăfostăprocuror,
careăarătrebuiăsăăștieăcăăparticipareaălaăsăvârșireaăunorăfapteăpenaleăarăputeaăsăăîiăspulbere
carieraă polit ică.ăAlțiă lideriăUSLă vorbescădezinvoltă despreă faptulăcăă astfelădeă acțiuniăauă mai
avută locășiăcuăalteăocazii,ădarăprecizeazăăcăăeleăsuntăperfectălegale.ăAiciăchiarăcredăcăă liderii
vorbărețiă nuă realizeazăă căă leă facă răuă colegiloră loră anchetațiă prină acesteă declarațiiă care
confirmăăpublicăsusținerileă procurorilor.ăCelămaiă înțeleptămi-aăpărută domnulăDragnea,ăcare,
dupăăceăaăobiectatăîmpotrivaăinfracțiuniiăcareăatrageăcompetențaăDNA,ăaăspusăcăăvaădiscuta
cuăavocațiiășiăcăăvaătrataăfoarteăseriosăcelelalteăacuzațiiăcareăiăseăaduc.

Înă paralelă cuăacesteă investigațiiă șiă declarată fărăă legăturăă cuă ele,ă lideriiăUSLă ceră ministrului
Justițieiă săăschimbeă procurorulă generalășiă șefulă DNA.ă Aiăspuneă căă guvernulăareă suficiente
problemeădeăcareăsăăseăocupeădupăăaceastăăvarăăneobișnuită,ădarăiatăăcăăprioritateaăzeroăe
justiția.ă Doară ună naivă poateă săă creadăă căă întreă deconspirareaă unuiă mecanismă deă furt
electoralădeăoăasemeneaădimensiuneă(presaăaăvorbitădespreăaproximativădouăămilioaneăde
voturi,ă astaă caă săă maiă cadăă ună mită –ă celă cuă participareaă aă 8,5ă milioaneă deă româniă la
referendum)ă șiă decapitareaă parcheteloră nuă existăă nicioă legătură,ă maiă alesă înă condițiileă în
care,ăînămaiăpuținădeătreiă luni,ăavemăalegeriăparlamentare.ăЗiămaiăalesădupăăceămecanismele
deăpartidăauădoveditălaălocaleleădinăacestăanăcăăpotăgeneraărezultateăuimitoare.ă//

Cuvinteăcheie:ărespectam,ădeciziaăCCR,ăreferendum,ăPonta,ăSchultz,ăgarantii

Referinte:
DNAăaădescoperită1.500.000ădeăvoturiăfraudateălaăreferendum
VictorăPontaăsiăCrinăAntonescuăseăvorăautodenuntaălaăDNA,ăinăsemnădeăSOLșDARșTATE
cuă Liviuă Dragnea.ă Eiă voră cereă siă oă comisieă parlamentaraă pentruă analizaă ancheteloră in
dosarulăreferendumului
Liviuă Dragnea,ă urmărită penală înă dosarulă referendumului.ă Celeă 10ă metodeă deă fraudare
folositeădeăliderulăPSD

Comentarii (22)

Adaugaăcomentariu

20.09.2012ă|ăFlorinaăaăscris:
EăclarăcaăconducereaăUSLăeădirijorulăunuiăuraganădeăfaradelegiă laăreferendumă!ăOăfrauda
deăproportiiăistoriceăcare-iădescalificaănuădoarăpeăprotaginistiiăpolit ici,ăciăsiăpeăvitzeiiăcareăau
votatădupaăindicativeleăUniuniiăSubminariiăLegii.ă

Raspundeăacestuiăcomentariu

16.09.2012ă|ăplictisitădeăprostieăaăscris:
Deă laă Vadimă incoaceă nuăaudădecată fraudare.ăAcumăeă timpulă luiă Basescuăsiăală vostru,ăal
sustinatoriloră lui.ă Eă degradantă sa-tiă acuziă permanentă conationaliiă deă furt.ă Neă revoltam
candă oăfacă franceziiă darăneă extaziemă candăputemă noiă saăoă facem.ă Lasatiă instanteleă sa
decidaăsiăapoiăvorbiti.ăSaădeaăDumnezeuăsaăavetiădreptateăsiăsaăintreăbaremăfraudatoriă10
laă puscarie.ăLaă alegerileăviitoareă voră fiă atunciăcuă 10ă idiotiă maiăputin.ă șnărestă gargaraăde
prostă gustă careă daă apaă laă moaraă occidentaliloră careă neă batjocorescă totă timpul.ă Ptă ca
citescăaberatiiăcuăpuciuriăsiăfraude.ăNumaiăinăRomaniaăParlamentulăsiăpoporulădaăpuci.

20.09.2012ă|ăZiggyăaăraspuns:
Dară deă prostiaă taă nuă estiă plictisit,ă maiă diversionistule!?ă Nuă teă cutremuraă evidentza
acesteiăfraudeăcolosale,ăcareăeărodulănetrebnicieiăorganizateădinăUSL?ăAaa!?
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Raspundeăacestuiăcomentariu

16.09.2012ă|ăscorpioăaăscris:
Criteriileădeă integritateăaleăAlianteiăRomaniaăDreapta.ăConferintaădeăpresaăâ€“ăTranscript
Publicată Ã®nă 16/09/2012ă deă admină Amă prezentată public,ă astazi,ă 16.09.2012,ă intr-o
conferintaădeăpresa,ăcriteriileă deă integritateădupaăcareăvoră fiă selectatiăcandidatiiăAliantei
Romaniaă Dreaptaă laă alegerileă parlamentareă dină decembrieă 2012.ă Maiă jos,ă inregistrarea
video,ătranscriptulăconferinteiăsiăcriteriile:ă

Raspundeăacestuiăcomentariu

16.09.2012ă|ăUraganădeăfaradelegiăUSLă!ăaăscris:
șnă locă sa-siă punaă cenusaă ină cap,ă totă magariiă astiaă auă "clantzaă ceaămaiă mare".ă Ceaă mai
bunaă aparareă eă atacul,ă pară saă apliceă pucistiiă Uniuniiiă Subminariiă Legii.ă Sau,ă vorbaă aia
popularaă:ăit iăzicăhotz,ăsaănu-miăziciătuă(chestieădeăiutealaădeăpiciorăpentruă..ăimpucisti)ă

Raspundeăacestuiăcomentariu

15.09.2012ă|ăpetăaăscris:
Stimataădoamna,ădarăină2004ăactualulăpresedinteăaăstrigată inăguraămareăcaăalegerileăsunt
fraudate,ă deă ceă nuă s-aă facută nimică atunci?ă dară siă 2008ă amă avută fraudeă laă localeă siă la
generaleă masive!ă Doamnaă Kovesiă esteă peă postă dină 2006,ă nu!ă aă actionată cumvaă la
fraudareaă ină cauza?ă nuă intraă ină fisaă postului?ă atunciă aă spusă Pontaă caă pdlă aă castigat
alegerileăpentruăcaăaăfuratămaiămultăsiămaiăbine?ăiarălaăeuroparlamentare,ăcumăaăfost?ăcat
despreă furturileă dină 2009,ă ceă saă maiă spunem?ă oă intrebare:ă cineă aă fostă favorizată de
nonanchetareaă fraudeloră dină2004,ă 2008ă siă 2009ăsiă cineă esteă favorizatădeă anchetarea
fraudelorădeă laăreferendum?ăvorbimădeăstatădeădrept?ădacaăarăfiăvorbaădeăstatădeădrept,
astaă ară insemnaă caă institutiileă statuluiă suntă echidistanteă fataă deă jucatoriiă polit ici?ă s-a
intamplatăasaăceva?ăNu,ădimpotriva!ăeuăcredăcaăatunciăcandăavemăpretentiaăsaăanalizam
unămecanism,ăsaăfimăonesti..inăBucurestiădaiădeăunăomăfoarteădesteptălaă fiecareăjumaăde
ora,ăspuneaăTutea..aluzieăeraă laă lipsaădeăonestitate..vorbaăderbedeilorămeiădeăpeăstrada
*ăte-aăfacut*...euăastaăcerădeălaăunăanalist,ăsaănuămaăfaca..

Raspundeăacestuiăcomentariu

13.09.2012ă|ăOBSERVATORăaăscris:
Eă ridicolă siă puerilă pentruă USLă saă itiă jsiă justificeă propriileă ilegalitatiă (fraudaă deă la
referendum),ăinvocandăilegalitatileă(fraudele)ăaltora.ăDarădincoloădeăasta,ăputiniăobservaăsi
nimeniă nuă dezbateă publică graveleă consecinteă aleă vicieriiă mecanismeloră electorale.ă șata
cateva:ă 1.Votulă fraudată produceă oă delegitimareă deă ordină morală (pentruă ORșCșNEă il
practicaăsiăpentruăORșCșNEăilăaccepta)ă2.Votulăfraudatăaruncaăinăderizoriuăvaloareaăvotului
cetatenescă 3.Votulă fraudată produceă oă rupturaă intreă electorată siă clasaă polit icaă 4.Votul
fraudatăproduceăoăclasÄƒăpolit icÄƒăfaraăvaloare,ăpartideăslabe,ăguverneăfaraăperformante,
parlamenteădeăimpostori,ăprofitoriăsiăveleitari;ă4.Votulăfraudatăareăunăefectădeăbumerang:
seă intoarceă impotrivaăcetateanuluiăsiăaă interesuluiăpublică5.Votulă fraudatăproduceăforme
faraăfond,ăintr-oădemocratieăextremădeăvulnerabilaă

Raspundeăacestuiăcomentariu

13.09.2012ă|ăwolandăaăscris:
Atiă fiă fostă multă maiă credibila,ă dnaă Stefan,ă dacaă atiă fiă crit icat/investigată siă fraudeleă din
2009.ăDar,ădv.ăsuntetiăcaăbasistulăimpartial.ășnă2008,ăunăpersonaj,ănuămaiăretinănumele,ăa
fostă imaculatăcatăaăcandidată laăPDLăsiăaădevenităunămonstruăcandăs-aămutatălaăPNL.ăNu,
nuă l-atiăcrit icatăpentruătraseism,ăatiăgasită totă soiulădeă infractiuniăcareănuăauăexistatăcata
vremeăpersonajulăaăfostăbasist.

16.09.2012ă|ăZiggyăaăraspuns:
Fraudeleă dină 2009ă s-auă soldată cuă catevaă suteă (dacaă amă retinută bine)ă deă dosare
intocmiteădeăparchetăsiă inaintateă ină instantze.ăMajoritateaăs-auăsoldatăcuăpedepseăcu
suspendare.ă Majoritateaă erauă prostiiă deă randă careă auă acceptat,ă inconstient,ă sa
participeă laă turismulă lectoral.ă Caă totă PSD,ă PNLă auă fostă capulă rautatiloră siă atunciă o
dovedesteă retragereaă acuzatiiloră laă mutimeaă voturiloră nule.ă Cercetarile,ă bazateă pe
sesizari,ă incepuseraăsaă arateăcaă diferentaădeă scorădintreă Basescuăsiă Geoanaăară fiă fost
maiă mareă siă caă proportiaă coplesitoareă aă voturiloră anulateă prină dublaă stampilareă nu
favorizaăviitorulă USL.ăAsaă ca,ăbecheriiă totă printreăcloneleă luiășliescuăsuntă deăgasită siă la
prezidentialeleădină2009.ăVorbaăaia,ăuslinosule,ăciocuămică!

Raspundeăacestuiăcomentariu

12.09.2012ă|ăGabrielăTMăaăscris:
Doamnaă Stefan,ă atiă uitată saă mentiontiă declaratiaă luiă Sovaă dină searaă referedumului...
"SenatorulăPSDăDanăÅžovaăaăanunÅ£at,ăduminicÄƒănoaptea,ăcÄƒ,ăpotrivitănumÄƒrÄƒtorii
USL,ăprezenÅ£aă laăvotălaăreferendumulădeăduminicÄƒăaăfostădeă48,5%,ăfÄƒrÄƒăaăfiăluate
Ã®năcalculăvoturileădinăsecÅ£iileădinăstrÄƒinÄƒtate,ădinăsecÅ£iileăundeănuăs-aăÃ®ncheiat
votulă laă oraă 23.00,ă celeă deă peă listeleă suplimentareă ÅŸiă celeă dină urneleă mobile.ă "Din

SabraăDaici,ăDirectorăICRăVarşovia.
SCRISOAREăDESCHIS;
cătreăăăDomnulăTitusăCORL;XEAN,ăMinistrul
AfacerilorăExterneăDomnulă...

MarkăGitenstein:ăNuăcredemăcaăscopul
scuzaămijloaceleăsiăsustinemăcuătarieăca
tiraniaămajoritatiiătrebuieăcontrolata
deăratiuneăsiăjustitie
"Oameniiămaăintreabaădeăceăinsistaăatatăde
multăamericaniiăasupraăstatuluiădeădrept,ă...

http://www.revista22.ro/sabra-daici-director-icr-varsovia-scrisoare-deschis258-18499.html
http://www.revista22.ro/mark-gitenstein-nu-credem-ca-scopul-scuza-mijloacele-si-sustinem-cu-tarie-ca-tirania-majoritatii-trebuie-controlata-de-ratiune-si-justitie-18491.html
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estimÄƒrileănoastre,ărezultatulă finalăvaăfiădeă 51-52%,ămaiăaproapeădeă 52%",ăaădeclarat
Åžova."ă Celeă aproxă 1,5ă milioaneă deă voturiă fraudateă erauă cunoscuteă cuă exactitateă de
Sovaăsiăauăfostăsiăanuntate..

13.09.2012ă|ădisiavăaăraspuns:
dacaă legiuitorulăvroiaăcaăoriceăabatereăsaăfieăsanctionataănuăadaugaăexpresiaăgrava.-Nu
ină fiecareă luniă siă joiă seăschimbaă presedinteleăunuiă statădeă dreptă fiindcaă donăCrină tine
mortisăsaăapuceăelăciolanul.-Șaiteădeăpolit iceniăinteresatiăs-auănapustităasupraăorganelor
deă justitieă siă cercetareă incercandă saă influentezeă mersulă justitieiă prină amenintariă si
intimidari.-Oădataăamăvizionatăcevaăprogrameă laăantenaă3.-ăSeăvorăintrebaăcititoriiăcum
tocmaiă euă ună omă seriosă maă preteză saă maă uită laă asemeneaă bazaconii
tendentioase,neechilibrate,unilateraleăsiă incomplecte.ăRaspunsulăeăsimplu.Euăcaăoricare
cetateanădină Romaniaăcareă seărespecta,ă iubescăbarfaă darăurască peăbarfitori...ă Asaăse
explicaă siă retingulă anteneiă 3.-ă Laă Mirceaă Badeaă nuă maă uit.Eă grotesc,totă timpulă cu
fundulă inăguraă siă seăvaitaă caă ilă doare.Maiă stiiăpoateă areă niscaivaătranji.Esteă tratament
pentruăasaăceva.ășnăgeneralăelăarăreprentaăelementulăprofanăpamantesc.-Amăfostăuimit
insaădeăoăprezentareăaădomnuluiăAăUrsuăpeăcareăl-amăcitităpeăvremuriăinăziarulăGandulăsi
faceaă impresiaă unuiă omă serios.-ă Poateă m-amă inselată asaă ca-miă ceră scuze.ă Dlă Ursuă a
prezentată oă spicuireă dintr-oă inregistrareă cuă fostulă presedinnteă ală Stateloră Unite
R.Nixon..Spuneă dlă Ursuă privitiă pentruă 2ă micrufoane.....ă ină timpă ceă peă sticlaă apare
R.Nixonăpocaită cuă lacrimiă inăochiăseă scuzaă ină fataă lumiiăpentruă celeăsavarsiteă deăel.-Dl
ursuănuăpierdeăocaziaăsaăintrebeă,,ăpeăcandăsiălaănoi.Nuăaădatănumeăiarăeuăamăintelesăca
eăvorbaădeăcrinăsiăvictor....Nuăstiuădacaăastaăaăfostăsiăaluziaădluiăursu...Certăesteăcaădsa
ignoreazaă inteligentaăpoporului.șnă Americaă legeaăelectoralaă eă severa,acoloănuă merge
argumentulăeăbasistăsiă asta.DlăNixonăaăfostăacuzatădeăspionajăelectorală prinăaceaăcaăa
implantată microfoaneă ină sediulăopozitiei.Aă fostăcondamnată impreunaăcuă altiăministriă la
cativaă aniă inchisoare.s-aă cerutădemisiaă dluiă Nixonă iară prină faptulă caăaă recunoscută siă a
exprimatăregretulăinămodăpublicăaăbeneficiatădeăgratiere.-ăCeilantiăministriiăauăexecutat
pedeapsa.-ășnchipuiti-vaăceăseăintamplaădacaăseădescopereaăfraudaălaăvotare.-

Raspundeăacestuiăcomentariu

12.09.2012ă|ăcombinezonulămovăaăscris:
Ceă esteă maiă durerosă pentruă USLă esteă caă s-aă opintită singură laă misiuneaă mesianicaă a
fraudariiăvoturilor,ă s-aăbatutăcuă pumniiă inăpieptăaă laăTarzanăsi....stupoare...aă pierdută iar,
ale(r)gindăsingurădeădataăasta.ăCaniculaăfiind,ăPDLăaăfacutăpasulăinapoiălaăumbraăsiăi-aălasat
peăzmeiăsaădeaăcuăbuzduganulăinăurne,ăstiindăcaăvineăpeăurmaăFat-FrumosăDNAăcalareăpe-
ună Kovesiă alb,...ă sauă invers.ă Prostă esteă caă ambitzulă USLă deă a-lămaziliă peă Basescuă ne-a
costatădeăne-aă ruptă iarăacumăUSLăniciă saăn-audaădeădecont!ăCeiă7,5ă milioaneă(realiăsau
nu)ăarătrebuiăsaă acopereămirosulă fetidădeăusturoiă legislativă siădeăciulamaăconstitutionala.
Batistaăpeătambalăsiăjocădeăglesne,ăcumăseăziceă inăpopor.ăPoporulăcareăeăatitădeăsavuros
invocată deă toateătaberele.ă Boborulă ină schimb,ăpartizană siă scindat,ă seăholbeazaă laă circul
mediantenic3ăsiăinjuraăstrepezităunăacarăpaunăcareăchircităinăgarajăvioleazaărepetatăpeăun
cearceafă cuă motiveă constitutionaleă oă coalit ieă balaieă siă virginaă deă N-shpeă partide.ă Care
dupaăprimulăviolădină2007ăcereăbis....bis....BșS!!!

Raspundeăacestuiăcomentariu

12.09.2012ă|ăgristeroăaăscris:
VoiniciiăUSL,imbatatiădeăeuforiaădataădeărezultatulăalegerilorălocaleă(asupraăcaruiaăeuă inca
credăcaăsintămariăsemneădeă intrebareă!),ăsi-auă indreptată tunulăcatreăCotroceni.ăAcumăori
niciodata,ă isiă voră fiă zisă ei!.ă Seă pareă insaă ca,ă miracol,tunulă s-aă transformată intr-eă biata
prastieă!ăSolutiaăsalvatoareăaăfostă ,ădesigură ,ăFRAUDAă,(ă fraudaăpeăcareăs-auăbazatăchiar
deălaăinitiereaăsuspendariă)laăcareăseăadaugaă:ăfortariăaleălegii,incercariădeămutilareăaămasei
electorale,ămasinatiuniădeătotă felulăsiăcuăoricineăleăstateaă inăcale,dezinformari,ădistorsionari
aleărealitatiiăetc..ăEsteăclarăpentruăoricineăcuăcevaăglagorie,caăoameniiăastiaăauăfurat!ăDaca
DNAă estimeazaă peă probeă la1,5ă mil.fraudaă ,ă laă ceă cifraă s-ară ajungeă dacaă s-ară putea
cerecetaă maiă mult,maiă prină toateă sectiile.......ă Ceă scurtă esteă drumulă deă laă extază la
agonie!!!!ă

Raspundeăacestuiăcomentariu

11.09.2012ă|ăEddieăaăscris:
Sa-iămaiă vadăacumaăcaăseă batăcuăcaramidaă ină piept,ă invocandu-iăpeăceiă 7,5ămilioaneăde
natafletiăpeăcareăsi-iăarogaănemerniciiănaibii..

Raspundeăacestuiăcomentariu

11.09.2012ă|ăAdrianăM.ăaăscris:
Mamaălorădeăuselistiă !..ăSiătotăeiăfacăguraăceaămaiămare,ăcandăvineăvorbaădeăreferendum.
Oăaliantaăpenalaăinătoataăregula,ăcoordonataădeălaăvarf.ăRusineă!

Raspundeăacestuiăcomentariu

11.09.2012ă|ăGasitorulăaăscris:
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Credă caă ară fiă necesară ună plusă deă discernamantă candă avansamă cifreă privindă frauda
electorala.ă Morară aăfacută vorbireă despreă 5ă-ă 10ă -ă 15ăprocente,ă ceeaă ce,ă inănumară de
voturi,ăară insemnaăcca.ă300.000ă-ă600.000ă-ă1ămilion.ăDacaăinmultimăcuă1,5ăcifraămaxima
avansataă deăMorară (veziă referintaă:ă DNAă aădescoperită 1.500.000ă deă voturiă fraudateă la
referndum),ă faraă insaă aă aveaă accesă laă informatiileă peă careă leă detineă sefulă DNA,ă ne
pierdemă credibilitatea.ă Siă n-ară fiă fostă rauăsaă fieă cunantificat,ă totă prină intermediulă DNA,
numarulă deficituluiă deă voturiă cauzată deă impiedicareaă unoră electoriă deă a-siă fiă exercitat
dreptulădeăvotă(prinăpresiuni,ă retinereăaăactelorădeă identitateăs.a.m.d.).ăNuădeăalta,ădar
ne-amă puteaă treziă caă voturileă ilegaleă (ină generală siă celeă multipleă ină special)ă insumeaza
maximumă 1ă milionă (conformă DNA),ă iară diminuareaă numaruluiă totală deă voturiă prin
impiedicareaăunorăpersoaneădeăa-siăexercitaădreptulădeăvotăesteădeă2ămilioane,ăsituatieăin
careăreferendumulăarăfiăfostăvalid.

11.09.2012ă|ăroneaăaăraspuns:
Peă ipotezeă ajungemă saă dovedimă ceă vremă noi.ă Seă judecaă peă PROBE.ă USLă aveaă tot
interesulăsaăaibaăparticipareălaăvotăsiădacaăaveaăcunostiintaădeăimpiedicareaăfizicaăaăunor
oameniăsaăvoteze,ă trebuiaăsaăsesizezeăsiăelăParchetul.ăDacaănuăaăfacut-o,ăinseamnaăce
nuăaveaăastfelădeăcunostiinte.ăPeăurma,ăesteăgreuăsaăcreziăcaăprimariiăUSLă(careăocupa
80%ădinăprimarii)ăseăocupauăcuăimpiedicareaăoamenilorălaăvotăsiănuăcuăcontrariul.șnăfine
ceă descoperaăDNAă laă fraudareă esteădoară virfulă ice-bergului.ăNuă staă nimeniă 10ăaniă sa
renumereă omăcuă omă totul,ă siă laă ceă foloseste?ăCaă auă furată ină locă deă 2ămiloaneă unul
singur?ăChiarăasa,ă fraudareaăinămasaăorganizataădeăguvernăsiăUSLăesteăacumădovedita,
siăcuăastaăbasta!

11.09.2012ă|ăGasitorulăaăraspuns:
Poateăară fiăbineăsaărememoratiă afirmatiaădoamneiăKovessiăconformăcareia,ăUNăNUMAR
șNSEMNATădeădosareăprivindăreferendumulăseăreferaă laă impidicareaăunorăpersoaneăde
a-siă exercitaă dreptulă deă vot.ă Aă facută chiară exemplificariă privindă fapteleă incriminate
(retinereaăactelorădeă identitateăetc.).ăAsadarănuă esteăoăsimplaăspeculatieăsiăară trebui
"sapat".

11.09.2012ă|ăHuooo,ăUSLă!ăaăraspuns:
Lasa,ă Gasitorule,ă doară stimă preaă bineă cineă eă Faptasulă celă Mareă :ă Fratiaă USLumana.
Fraudaăeăcolosalaăsiă iiădescalificaăsiăpeăceiăcareămaiă incearcaămacarăsaă leăsufleăvantădin
pupa.ăCeănasteădinășliescu,ăsoareciămananca..

12.09.2012ă|ăPierzatorulăaăraspuns:
Neneăgasitorule...ce-aiăgasit,ăală tauăsaăfie.ăAdicaăacelă tortă facută ină drumădeăUSL.ăDar
stiuăcaă ilăaiăpeărationament...ăNeăspuiăcandidăcaăaiaădeă laăputereăfuraădeărupădoarăun
milionă iarăaiaădinăOpozitie,ăcuătotăocheanulăchitităpeăeiăsiă șNăMșNORșTATE,ăbagaădublu
faraă sa-iă vadaă nimeniă sauă cumă ziciă mataleă ...NOTABșLE...:ă "neă putemă trezi..."
Dumneataănuăteăpotiătrezi.ăAiăcosmareănon-stop.

Raspundeăacestuiăcomentariu

11.09.2012ă|ătheăprosecutorăaăscris:
Excelentăarticol,ăscurtăsiă laăobiect.ăSperăcaă justitiaăsaăfieă lasataăpanaă laăcapatădeămadam
Monaăcuăinvestigareaăsiămaiăapoiăcuăjudecareaăacestorăsuspiciuniădeăfraudaăorganizata.

11.09.2012ă|ăLianaăaăraspuns:
Ceă pacată caă nuă citescă siă ceiă careă ară trebuiă saă citeascaă acesteă articole.Ară deosebi
minciunaădeărealitate.

Raspundeăacestuiăcomentariu
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