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DENUNT P ENAL

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. S ACII C U BULETINELE D E V OT, DESIGILATI A BUZIV S I I N 

ABSENTA B EC
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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 stabilite de BEC Sighisoara si in prezenta membrilor BEC, intruniti 

oficial, ci INAINTE ca acestia sa se fi intrunit. Din relatarile unor membri 

BEC, sacii ar fi fost deja deschisi la sosirea lor la sediul Primariei, ei fiind 

intampinati de sefii sectiilor de votare si de membrul BEC Purenciu Mircea la 

sediul Primariei cu buletinele de vot purtate in brate si aranjate in calupuri de 

cate 10 buletine. 

2. E LIMINAREA A BUZIVA A UNUI N UMAR D E V OTURI ' NULE'

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 unor membri BEC, deoarece 

constatarea nulitatii voturilor era EXCLUSIV de competenta membrilor/sefilor 

sectiilor de votare si EXCLUSIV la numararea voturilor in sectiile de votare si 

nicidecum de competenta Biroului Electoral de Circumscriptie BEC in 

procedura de renumarare! 

Renumararea 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 

semnalata ca fiind deosebit de grave.

3. I NCERCARI D E I NFLUENTARE A REZULTATULUI 

RENUMARARII I N A VANTAJUL U NUIA D INTRE 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. 

Pe baza celor semnalate, SOLICITAM urmatoarele:

1. Sa constatati 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. Identificarea persoanelor responsabile de aceste faptele si

3. Aplicarea unor sanctiuni conform legii. 

4. Comunicarea rezultatului verificarilor catre solicitant, in termen util.

Va multumim!

Cu stima

Hans Hedrich

Presedinte Asociatia Sighisoara Durabila


