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Dosar penal pentru împiedicarea votului
românilor din diaspora. Laura Ştefan:
„Demersul nu poate influenţa validarea
alegerilor”

News / Eveniment

Salvează în arhivăSalvează în arhivă

Adresa ta de email AbonareAbonare
Aboneaza-te la newsletter

ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ

954 de persoane apreciază asta. Fii primul dintre prietenii tăi.Îmi placeÎmi place

Anchetă Parchetul General a început urmărirea penală „in rem“ în cazul votului din diaspora de la
alegerile prezidenţiale. Demersul justiţiei nu poate împiedica însă validarea rezultatului alegerilor,
susţin experţii, acesta urmând să aibă doar consecinţe penale.

Procurorul general al României, Tiberiu Niţu, a anunţat, ieri,
că după turul întâi al alegerilor prezidenţiale a fost deschis
un dosar în care s-a început urmărirea penală “in rem”
(asupra faptei şi nu faţă de anumite persoane – n.r.) pentru
a se stabili din vina cui nu au putut vota pe 2 şi 16 noiembrie
toţi românii din diaspora care au vrut să-şi exercite acest
drept. Niţu a precizat că dosarul este instrumentat de
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
(PÎCCJ).

de Sorin Ghica Victor Arvunescu
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La ambele tururi ale alegerilor prezidenţiale, românii din străinătate au ieşit la
vot în număr record. În mai multe capitale europene, cozile au fost uriaşe, iar
mii de oameni nu au mai putut vota.
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„Pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din
cadrul PÎCCJ se efectuează cercetări în cauza constituită ca
urmare a conexării unui număr de şase dosare penale ce
vizează plângeri privind modul de desfăşurare a votului din
diaspora, faptele sesizate fiind prevăzute de dispoziţiile art.
297 Cod penal (abuzul în serviciu), art. 298 Cod penal
(neglijenţă în serviciu), art. 385 Cod penal (împiedicarea
exercitării drepturilor electorale)”, potrivit unui comunicat al
Parchetului General.
RESPONSABILI DE DEZASTRUL VOTULUI
La rândul ei, preşedintele Curţii Supreme, Livia Stanciu, a

afirmat că ancheta pentru scrutinul din diaspora se impune, întrucât exista baza legală pentru
înfiinţarea de noi secţii de votare. În plus, susţine Stanciu, „strict pe lege“, Guvernul putea interveni
prin emiterea unor ordonanţe care să faciliteze votul din diaspora. „Strict pe lege, sigur că se putea da
o ordonanţă de urgenţă“, a spus Stanciu. Responsabili pentru organizarea dezastruoasă a alegerilor
din diaspora, când mii de români au stat ore în şir la cozi fără să fie lăsaţi să voteze, sunt cei doi
miniştri care s-au succedat la conducerea Ministerului Afacerilor Externe între cele două tururi de
scrutin, Titus Corlăţean şi Teodor Meleşcanu, dar şi premierul Victor Ponta, au susţinut imediat după
alegeri politicienii şi reprezentanţi ai societăţii civile.
Cei doi miniştri nu au luat măsuri ca toţi alegătorii prezentaţi la urne în străinătate să poată vota, iar
primul ministru a refuzat să iniţieze o hotărâre de Guvern, prin care să fie prelungit programul secţiilor
de votare din străinătate, în condiţiile în care se ştia că numărul acestora este total insuficient, au
argumentat sursele citate.
STANOMIR: „O VICIERE A PROCESULUI ELECTORAL“
 
„Cu siguranţă este un caz flagrant de încălcare inacceptabilă a dreptului politic de a vota. Datoria
oricărui guvern care organizează alegeri este să faciliteze accesul imediat şi în condiţii optime al
alegătorilor în vederea exercitării acestui drept, iar efectul dezorganizării voite sau accidentale a
secţiilor de votare este ca un număr de cetăţeni români se află în imposibilitatea exercitării acestui
drept. Este vorba despre o viciere morală şi juridică a procesului electoral. Nu vorbesc de rea intenţie,
ci de dezorganizare care are un responsabil instituţional. Este vorba despre domnul ministru de
Externe, Titus Corlăţean“, a declarat profesorul universitar Ioan Stanomir. 
„Ştim sigur că un număr de cetăţeni români a fost tratat nedemn şi incorect, iar din punct de vedere al
îndatoririlor de serviciu, cei care au organizat aceste alegeri ar trebui să răspundă. Putem vorbi de o
fraudă indirectă prin privarea de dreptul de exprimare politică a unei secţiuni a poporului român“, a mai
spus Stanomir.
CONSECINŢELE  PENALE ALE ALEGERILOR
Laura Ştefan, specialist anticorupţie la „Expert Forum“, subliniază că urmărirea penală nu poate avea
niciun fel de consecinţe pentru rezultatul votului. Demersul în justiţia este însă important, susţine
expertul, pentru a stabili cine se face vinovat de bătaia de joc la care au fost supuşi românii din
diaspora.
„Demersul justiţiei nu poate influenţa validarea alegerilor. Doar dacă se demonstrează că au existat
fraude de natură să schimbe rezultatul votului. Este important ca după începerea urmăririi penale in
rem să se identifice cât mai repede şi suspecţii, adică să se ajungă la o urmărire penală in personam,
pentru că decizia de a bloca votul din diaspora nu a fost una individuală, luată la nivelul fiecărei
ambasade, ci a fost mai degrabă o decizie luată la Bucureşti. Ne interesează cine în MAE şi cine la
nivelul Guvernului a decis ca românii din diaspora să nu voteze“, a explicat pentru „Adevărul“ Laura
Ştefan.
Fostul Avocat al Poporului, prof. univ. Gheorghe Iancu, susţine şi el că demersul Parchetului în acest
caz este legitim. „Demersul Parchetului general în legătură cu încălcarea dreptului la vot este perfect
legal. Lipsa acelor formulare de declaraţii pe proprie răspundere din secţiile de vot, nu contează din ce
motive, este de asemenea infracţiune. Asta a împiedicat oamenii să voteze. Este atât de clar, încât nici
măcar Nixon nu ar putea-o contesta“, arată Gheorghe Iancu, făcând aluzie la „Afacerea Watergate“, în
care fostul preşedinte american a negat că ar fi fost implicat. ;
Titus Corlăţean a demisionat de la MAE după primul tur al alegerilor p FOTO: MEDIAFAX
Teodor Meleşcanu i-a succedat în funcţie lui Corlăţean, dar a demisionat după o săptămână p
Exemplul turc vs haosul românesc
Spre deosebire de România, alte state manifestă o grijă deosebită pentru cetăţenii lor care trăiesc în
diaspora. La scrutinurile electorale, ţări precum Franţa, Turcia sau Ungaria organizează secţii de
votare suficiente, astfel încât să nu-şi priveze cetăţenii de dreptul la vot. În Germania, de exemplu,
turcii au organizat în această vară cea mai mare secţie de votare din lume pe un stadion. Este vorba
despre Stadionul Olimpic din Berlin, unde pe 31 iulie câteva zeci de mii dintre cei 140.000 de turci care
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trăiesc doar în capitala Germaniei, au putut să-şi voteze pentru prima oară în mod direct preşedintele.
Până şi Moldova a găsit o soluţie pentru a facilita votul cu celeritate în secţiile electorale din
străinătate. Pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie, moldovenii din diaspora nu vor mai fi
obligaţi să completeze declaraţii pe proprie răspundere, care îngreunează procesul electoral. Listele
electorale de bază şi cele suplimentare pentru secţiile de votare din afara ţării vor fi completate cu o
rubrică nouă, care va avea următorul conţinut: „Semnez, conform art. 53 alin (31) din Codul electoral
şi declar pe propria răspundere că mă voi abţine de la votarea multiplă“.
Scandalul votului din Diaspora
La ambele tururi ale alegerilor prezidenţiale, românii din străinătate au ieşit la vot în număr record. În
mai multe capitale europene, cozile au fost uriaşe, iar mii de oameni nu au mai putut vota.
 
Problemele de votul din Diaspora au dus la demisia ministrului de Externe, Titus Corlăţean. Înlocuitorul
lui, Teodor Meleşcanu, a făcut apel, înaintea turului doi, ca românii din Diaspora să vină la vot
devreme, el menţionând că dacă declaraţiile pe propria răspundere sunt completate din timp şi dacă
cei şapte membri ai secţiei sunt prezenţi, numărul celor care vor vota se va dubla.
După scrutin, Meleşcanu şi-a cerut scuze românilor din Diaspora care nu au putut vota şi a declarat că
trebuie identificate soluţii legislative pentru a asigura condiţiile ca românii să-şi exercite dreptul de vot
oriunde s-ar afla în străinătate.
La două zile după turul al doilea al alegerilor prezidenţiale 2014, şi Meleşcanu a demisionat, el
precizând că face acest lucru pentru că nu toţi românii din Diaspora au putut vota şi că a luat această
decizie ca „om de onoare“, „într-o ţară în care nimeni nu prea-şi asumă responsabilităţile“.
Teodor Meleşcanu a declarat că singurul lucru pe care nu a reuşit să îl realizeze a fost suplimentarea
numărului secţiilor de votare, întrucât, deşi a solicitat Biroului Electoral Central (BEC) acest lucru,
Biroul „nu a putut oferi clarificările necesare privind existenţa unei soluţii legale, în acest sens“.
Potrivit acestuia, exista, în cazul modificării numărului secţiilor de votare între cele două tururi de
scrutin, riscul contestării alegerilor.
Meleşcanu a mai spus că soluţia prelungirii programului de vot nu a putut fi pusă în aplicare, întrucât
contravine prevederilor legale în vigoare, iar Biroul Electoral pentru Străinătate a atras atenţia asupra
acestui lucru, într-o adresă, prin care se preciza că închiderea tuturor secţiilor se va face la ora 21:00.
 
 
Mai multe ştiri pe aceeaşi temă:
 
Efectul Diaspora. Cum explică sociologii votul masiv pentru Klaus Iohannis
 
Sociologi, analişti politici, dar şi psihologi au analizat pentru „Adevărul” votul în turul doi al alegerilor,
care a reuşit să-i mobilizeze şi să-i solidarizeze pe români mai mult ca niciodată. Printre altele, aceştia
pun prezenţa masivă la vot, mai ales în Diaspora şi rezultatul inprevizibil al scrutinului electoral pe
seama empatiei şi emoţiei generate de umilinţa cozilor de la secţiile de vot din străinătate.
 
Peste 370.000 români au votat în Diaspora, cei mai mulţi în Italia, Spania şi Republica
Moldova
 
Un număr de 378.811 români din Diaspora au votat în turul II al alegerilor prezidenţiale. Cei mai mulţi
votanţi au fost în Italia, Spania, Republica Moldova, Marea Britanie, SUA, Germania şi Franţa, a
anunţat, luni, BEC.
 
Cum a jonglat Guvernul cu secţiile de votare din străinătate
 
„Adevărul“ vă prezintă modul în care Guvernul a modificat numărul şi amplasarea secţiilor de votare
din străinătate, în contextul în care votarea din Diaspora a stârnit un uriaş scandal intern şi
internaţional.
 
Românii din Diaspora combat cu idei sabotajul Guvernului
 
Românii din Diaspora au imaginat mai multe soluţii pentru a putea participa în număr cât mai mare la
turul doi al alegerilor prezidenţiale, în ciuda străduinţei autorităţilor din ţară de a pune cât mai multe
frâne votului din străinătate.
Coadă la vot în diaspora. Mii de românii aşteaptăla coadă la secţiile din Munchen, Paris, Milano,Dublin, Londra 1 Vizionez mai târziuVizionez mai târziu
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Părinții români au venit împreună cu copiii lor la vot, în Munchen, Germania
FOTO Alex Bebeselea
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14 (18 voturi) Share · Permalink

roxy . : Stau si ma gandesc, si inca nu am inteles cat de redus mintal poate unul/una
sa fie ca sa-l sustina pe Puie Monta... Din 2009 cand am vazut reportajul cu Monta cand a admis
fraudarea voturilor mi-am dat seama ca ala este corupt si era pacat pentru ca era generatia tanara
ca noi! Mai apoi cu plagiatul si lovitura de stat ... si ranjetul ala tamp cand sfideaza pe toata
lumea. Deci trebuie sa fie 2 motive: 
1. Sustinatorii lu' Ponta sunt semianalfabeti, redusi mintal si foarte usor de manipulat
2. Sustintaorii lu' Ponta au foamea-n glanda si pentru un pol ar vinde-o si pe mamicuta lor.
Pentru ca este imposibil sa fie un om normal care sa sustina pe clownu' de Ponta! Ori sunteti
prosti batuti in cap ori sunteti platiti altfel nu-mi explic!

acum 27 zile

↩↩  RaspundeRaspunde

Comentariu neaprobat.acum 27 zile

Maria Popescu
14 fani

1

6 (8 voturi) Share · Permalink

Nu uita, matematica este materia din şcoală cea mai urâtă de majoritatea elevilor ;De
ce? Fiindcă necesită logică ! Prea puţini oameni gândesc cu capul lor, s-au obişnuit cu "adevărul"
turnat cu polonicul de televiziuni,în capul lor
acum 27 zile

↩↩  RaspundeRaspunde

Comentariu neaprobat.acum 27 zile

un_roman
8 fani

1

-4 (6 voturi) Share · Permalink
spiritul de turmaacum 27 zile

↩↩  RaspundeRaspunde

un_roman
8 fani

1

4 (8 voturi) Share · Permalink

Alo, turma! V-ati prins ca roxy e un troll, nu? Nu-i mai dati atentie.
Un troll de la Adevarul, ca sa mareasca traficul.
acum 27 zile

↩↩  RaspundeRaspunde

Comentariu neaprobat.acum 27 zile

roxy .
67 fani

1

-7 (19 voturi) Share · Permalink

@Udrescu et co, daca ati fi pus stampila pe Johannis in cunostiinta de cauza, n-as
zice nimic dar voi ati votat fara sa stiti nimic despre nimic, doar pt ca asa vi s-a inoculat informatia:
ponta rau, johannis bun..iar cand ai creierul neted si in lipsa de alta informatie decat "adevarul" si
alte platforme de propaganda agresiva (platita din banii vostri), manipularea prinde..vi s-a servit de
cateva ori pe zi "comunismul e nociv-ponta e comunist-jos ponta" iar voi ati pus botul si sunteti
convinsi ca a fost vointa voastra..s-a dus o propaganda anti-ponta mai degraba decat pro-johannis
pt se stie: e mai usor sa convingi prostimea ca ponta-i un monstru decat ca johannis e bun sa fie
presedinte...asa ca le-ati facut jocul unui grup mic si bine organizat care a stiut cum sa va
manipuleze...nu ma astept sa intelegeti, nici nu mai conteaza acum..stay happy :)

acum 27 zile

↩↩  RaspundeRaspunde

roxy .
67 fani

1
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@Nicholas Kazan, :)) same for you (sau mai bine zis, you too) and make it double
from me :)
acum 27 zile

↩↩  RaspundeRaspunde

ccet jimmy
0 fani

1

3 (7 voturi) Share · Permalink

@Roxy,asta inseamna ca suntem peste 6 milioane de oameni cu "creierul
neted"."Prostimea" asta,care l-a votat pe Iohannis,marea majoritate,au studii de la liceu in sus.Si
toti suntem "spalati pe creier"!Ciudat !Cine-i "botanist"(adica pune botul,cum zici tu)?Noi ?Sau
voi,cei care nu stiti sa pierdeti ?Mai bine asculta de vorbele sefului tau,Ponta,care totusi a avut
demnitate, si v-a transmis sa taceti,toti,macar o perioada !

acum 27 zile
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Poddy
48 fani

1

0 (4 voturi) Share · Permalink

@un _roman..
"Spiritul de turma",
Te ..caracterizeaza..
Esti ala care scurma 
Si "mandru"..defileaza..!!!
Cu ochii ,la pomana,
Un "pupator de moaste"..
Pus numai pe ..dojana,
Cum lumea te..cunoaste..!!!

acum 27 zile
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Darius
39 fani

1

0 (6 voturi) Share · Permalink

roxy . 
Mey bigo am crezut ca ti-ai luat zborul spre Rusia ca si stapinul tau.Ai vazut mei bigo ca
milogii,habotnicii si asistatii sociali sunteti mult mai putini decit oamenii normali?De la alegeri nu
te-am mai vazut pe aici,foamea te-a impins pe forum?A mai ramas in cambuza PSD-ului biscuiti?
Hai valea de aici ca ati imputit destul forumul inainte de alegeri cu "ortodoxul"vostru.
In rest bine,sanatoasa,flaminda?

acum 27 zile

↩↩  RaspundeRaspunde

Poddy
48 fani

1

0 (4 voturi) Share · Permalink

@ccet jimmy..
Amice,Ponta nu din ''demnitate " ,cum afirmi dta. le-a spus trepadusilor sai sa "taca macar o
perioada" ..Nu are el asa calitate ..Demnitatea..!!.
Le-a spus-o din frica de-a nu fi si alergati...,el insusi le-a dat tonul si le-a demonstrat ce repede se
ascunde un barbat adevarat ca el..cand "Bugetul" si FMI-ul ii bate la usa..ca sa nu mai amintesc
,de puscaria ce-l asteapta.,de raspunderea Penala a electoralelor...

acum 27 zile

↩↩  RaspundeRaspunde

un_roman
8 fani

1

6 (10 voturi) Share · Permalink

Pe mine "Tonta" m-a convins, stii cand? Cand era el in barca cu ministrul apelor si a
incercat sa faca conversatie. "Fa, Doina, aveai chef de inundatii?"
Asta- fraza care m-a convins ca un astfel de om nu poate sa ma reprezinte!
acum 27 zile

↩↩  RaspundeRaspunde

Gar Ed
6 fani

1

roxy, draga, multumim ca, impreuna cu ceilalti trolli, ai determinat lumea sa mearga la
vot, sa voteze anti Ponta . Speram sa nu iti incetezi activitatea de denigrare a PSD-ului, pentru ca
populatia sa nu uite niciodata cu cine au de-a face. 
Te-as sfatui sa pornesti un hashtag pe facebook, pentru ca mai multa lume sa vada ce spui. Toate

acum 27 zile
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cele bune si mult succes in continuare !
↩↩  RaspundeRaspunde

roxy .
67 fani

1

0 (10 voturi) Share · Permalink

@Poddy, ioi, nici n-aduce vorba de FMI ca o dam intr-un subiect delicat...stii tu: 2010,
boc, base, multe zerouri etc...mai bine taci
acum 27 zile

↩↩  RaspundeRaspunde

Carmen Florea
112 fani

1

0 (6 voturi) Share · Permalink

... si al treilea motiv: puscariabilii si puscariasii...
S-au dat cu fundul de pamant pana l-au facut negru (degeaba) numai sa vada odata legea gratierii
pungasilor si penalilor,iar parasutele fac parte si ele din 'blocu' sportiv...
acum 27 zile

↩↩  RaspundeRaspunde
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