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SE SIZA RE

Stimate Doamne, Stimati Domni!

Dorim sa sesizam faptul ca, din informatiile primite de la mai multi  martori, in 

preajma renumararii voturilor alegerilor la functia de Primar al Sighisoarei, din 1 

iunie 2008, ordonata in urma contestatiei PSD Sighisoara, s-ar fi comis o serie de 

nereguli, unele dintre ele deosebit de grave, in opinia noastra. Dati-ne voie sa le 

prezentam asa cum ne-au fost transmise:

1.  SACII CU BUL ETINELE DE VOT, DESIGILATI  ABUZIV S I IN  ABS ENTA  

BEC

Sacii sigilati continand buletinele de vot de la sectiile de votare NU au fost deschisi 

unul cate unul (pentru fiecare sectie de votare in parte), conform procedurii legale 

IN PREZENTA membrilor BEC, intruniti oficial, ci INAINTE ca membri BEC sa se fi 

intrunit si fara ca deschiderea sigiliului sa fi fost ordonata/permisa de o persoana 

indreptatita. Din relatarile unor membri BEC, sacii ar fi fost deja deschisi la sosirea 

membrilor BEC la sediul Primariei, in scopul inceperii procesului de renumarare a 

voturilor, acestia fiind intampinati de sefii sectiilor de votare si de membrul BEC 
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Purenciu Mircea la sediul Primariei cu buletinele de vot purtate in brate si aranjate 

in calupuri de cate 10 buletine. In afara de aceasta, “renumararea” voturilor nu este 

prevazuta in Legea nr. 67/2004 privind alegerea autoritatilor publice locale

2.  E LIMINAREA ABUZ IVA A UNU I NUMAR DE VOTURI  'NUL E'

Mai mult, conform relatarilor, persoanele care au deschis sacii sigilati, aparent la 

indemnul membrului BEC Purenciu Mircea, au eliminat, contrar reglementarilor 

specifice, o serie de buletine de vot “NULE” din saci. Acest lucru constituie o 

ilegalitate in opinia noastra, deoarece constatarea nulitatii voturilor era EXCLUSIV 

de competenta membrilor/presedintilor sectiilor de votare si EXCLUSIV la 

numararea voturilor in sectiile de votare si nicidecum de competenta Biroului 

Electoral de Circumscriptie BEC! 

Consultand Legea Nr. 67/2004, nu reiese ca o procedura de “renumarare” ar fi 

mentionata acolo in vreun fel. In acest caz, “renumararea” in sine a fost un act 

ilegal, iar inscrisurile intocmite pe baza “renumararii” sunt nule. Daca o procedura 

de renumarare ar fi totusi admisa conform legii, in opinia unor membri BEC aceasta 

poate avea ca singur scop constatarea veridicitatii datelor/cifrelor (numar de voturi 

intrunite de fiecare candidat), inscrise in procesele verbale intocmite dupa 

numararea voturilor si eliminarea voturilor NULE, in sectiile de votare, cu voturile 

exprimate pe buletinele de vot. Prin eliminarea abuziva a unui numar de voturi, 

gasite “NULE”, rezultatul renumararii s-a modificat simtitor in avantajul 

candidatului DANESAN DORIN. Cunoscut fiind faptul ca, pentru castigarea 

alegerilor din primul tur de scrutin, candidatului Danesan Dorin ii lipsise un singur 

vot, in urma renumararii cu eliminarea abuziva a voturilor “NULE”, consideram 

neregulile semnalate ca fiind deosebit de grave.

3.  INCERCARI DE INFLUENT ARE A REZULTATULUI “RENUMARARII ” IN  

AV ANTAJUL UNUIA DINTRE CANDIDATI

Nu in ultimul rand, in timpul renumararii cu eliminarea abuziva a unor voturi 

“NULE” din saci, conform unor martori, dnii. SAVU SORIN si CIUCAN CRISTIAN 

(ambii consilieri locali PSD) ar fi exercitat presiuni asupra membrilor BEC pentru ca 

rezultatul de 49,999% de voturi pentru candidatul la Danesan Dorin, sa fie “rotunjit” 

la 50%, invocandu-se faptul ca in cazul unei victorii, din primul tur de scrutin, a dlui. 

Danesan Dorin, nu ar mai fi necesar un al doilea tur de scrutin, prin aceasta 

realizandu-se o economie substantiala de bani. 

Cu toate acestea, membri BEC nu au cedat presiunilor la care au fost expusi. 

Consideram ca prezenta si interventiile consilierilor locali PSD la renumararea 

voturilor constituie cel putin o neregula, daca nu o ilegalitate grava, deoarece 

acestia se aflau acolo in calitate de parte interesata, interventiile lor avand ca 



obiectiv modificarea rezultatului renumararii (si asa foarte discutabile) in avantajul 

candidatului propriului partid. 

BAZA LE GAL A INVOCAT A

1. COD PEN AL

Art.  242 . - Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt înscris care 

se afla în pastrarea ori în detinerea unui organ sau unei institutii de stat ori a unei 

alte unitati din cele la care se refera art. 145 se pedepseste cu închisoare de la 3 

luni la 5 ani. 

Daca faptele prevazute în alin. 1 si 2 sunt savârsite de un functionar public în 

exercitiul atributiilor de serviciu, maximul pedepselor prevazute în aceste alineate 

se majoreaza cu un an. 

Tentativa infractiunii prevazute în alin. 1 se pedepseste.

Art.  243 . - Ruperea de sigilii 

Înlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseste cu închisoare de 

la o luna la 1 an sau cu amenda.

Daca fapta a fost savârsita de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 

ani sau amenda.

2.  Le gea nr.  67 /20 04  privind  alegerea autori tatilo r publ ice locale

Art.  103 . 

(1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerci iu al dreptului de a alege sauţ  

de a fi ales constituie infrac iune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 aniţ  

şi interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseşte.

Art.  107   

(1) (...) ruperea sigiliilor constituie infrac iuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2ţ  

la 7 ani, dac  fapta nu constituie o infrac iune mai grav . ă ţ ă

(2) Tentativa se pedepseşte.

Pe baza celor semnalate, SOLICITAM  Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 3 

(Sighisoara) precum si institutiilor si organelor abilitate: 



1. Sa constate veridicitatea relatarilor, respectiv sa constate daca s-au comis 

orice fel de nereguli, abuzuri, ilegalitati inainte, in timpul si dupa renumararea 

voturilor alegerilor la functia de Primar al municipiului Sighisoara.

2. Sa identifice persoanele responsabile de aceste faptele;

3. Sa sanctioneze disciplinar, administrativ (si/sau penal – in cazul autoritatilor 

competente) persoanele implicate in eventuale nereguli, abuzuri si ilegalitati 

din preajma renumararii voturilor si a alegerilor locale, in general. 

4. Cerem eliminarea tuturor persoanelor gasite responsabile/vinovate de 

neregulile/abuzurile comise in preajma alegerilor si a renumararii voturilor, 

din Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 3 (Sighisoara) si din sectiile de 

votare, indeosebi pe numitul PURENCIU MIRCEA. 

5. Cerem, in preajma turului 2 de scrutin, interzicerea accesului in orice fel de 

spatii destinate organizarii scrutinului a tuturor persoanelor gasite vinovate 

de faptele mentionate mai sus, in limitele dispozitiilor legii. (Dintre spatii 

mentionam in special sediul BEC precum si spatiile destinate depozitarii 

buletinelor si stampilelor de vot inainte, in timpul si dupa scrutin.) 

6. Cerem invalidarea datelor rezultate din “renumararea” voturilor alegerilor la 

functia de Primar al municipiului Sighisoara, daca aceasta procedura a fost 

ilegala sau viciata de nereguli, abuzuri si/sau alte ilegalitati. 

7. Cerem comunicarea rezultatului verificarilor catre solicitant, in termen util.

Va multumim!

Cu stima

Hans Hedrich

Presedinte Asociatia Sighisoara Durabila


