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Scandal la Cluj: Boc e acuzat ca a imbrancit-o
pe sefa unei sectii de votare
Scorul extrem de strans obtinut de candidatii la alegerile locale a incins
puternic spiritele la Cluj, transmite Romania TV. Candidatul PDL la primarie,
Emil Boc, este acuzat de liderii USL Cluj ca a imbrancit-o pe presedinta
sectiei de votare de la Expo Transilvania si ca i-a spus ce sa scrie in procesul
verbal.
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UPDATE: Candidatul USL la Primaria Cluj-Napoca, Marius Nicoara, va cere renumararea
voturilor in mai multe sectii de votare. El a sustinut ca are dovezi privind fraudarea alegerilor in
anumite sectii din oras.
Desi PDL a anuntat ca Emil Boc ar fi castigat alegerile pentru Primaria Cluj-Napoca, obtinand un
avans de 1.000 de voturi, unele surse sustin ca avansul ar fi de fapt unul foarte mic, de numai 40

de voturi. In aceste conditii, nervii candidatilor din principalele doua tabere sunt intinsi la
maximum. Horia Uioreanu, candidatul USL la sefia Consiliului Judetean Cluj, si Mircea Jorj,
presedintele PSD Cluj-Napoca, au declarat la Romania TV ca Boc a facut “excese de nervozitate”
la o sectie de votare. Liderul PDL ar fi mers astazi pe la sectiile din oras, iar la una dintre ele ar fi
imbrancit-o pe presedinta comisiei si i-ar fi smuls din mana procesul verbal intocmit dupa
numaratoarea voturilor.
Incidentul nu a fost confirmat, deocamdata, nici de Politie, nici de catre reprezentantii Biroului
Electoral Municipal Cluj si nici de liderii PDL Cluj. Primarul interimar al Clujului, Radu Moisin, a
declarat insa ca nu s-a intamplat asa ceva.
Uioreanu sustine ca alegerile de duminica au fost fraudate si a declarat ca va cere renumararea
voturilor la Cluj.
Incidentul de la sectia de votare, descris de Mircea Jorj
Presedintele PSD Cluj-Napoca a descris pe larg cele intamplate luni in sectia de votare.Potrivit
lui Jorj, in urma unor nereguli semnalate de reprezentantii PSD in mai multe sectii, a mers
personal in locurile respective pentru a verifica ce s-a intamplat. Intr-una dintre sectiile in care a
solicitat renumararea voturilor se afla si Emil Boc, care a bruscat-o pe presedinta comisiei. "Mam deplasat in calitate de candidat pentru presedintia Consiliului Local si am depus sesizari
(pentru renumararea sau anularea voturilor, n.r.). Am sesizat ca s-au gasit teancuri cu buletine
de vot anulate si am suspiciunea ca acele voturi au fost contabilizate la voturile exprimate, motiv
pentru care am solicitat sa se reia procedura de numarare. A doua sesizare a fost ca au fost
anulate mai multe buletine de vot cu mentiunea votat, pe care tusul a penetrat mai multe file din
buletinul de vot si am cerut anularea votului. Cum cererea privind reluarea procedurii de
renumarare a fost refuzata, am vrut sa depunem contestatie la Biroul Municipal, moment in care
domnul Boc mi-a smuls hartia din mana si a spus ca solicita presedintelui sectiei sa tina cont de
ceea ce dansul ii dicteaza. Domnul Boc a impins-o pe presedinta sectiei si i-a blocat iesirea din
sectie. I-a spus doamnei respective ca raspunsul sau nu este corect si ca ii spune dansul ce sa
scrie, pentru ca altfel eu pot sa-i fac sesizare penala. A impins-o si a vrut sa o puna pe un scaun
in sectia de votare sa-i dicteze ce sa scrie, dar doamna a plecat in viteza cu organele de politie",
a povestit Mircea Jorj.
BEJ n-a putut preciza la pranz cine a castigat primaria Cluj-Napoca
Biroul Electoral Judetean Cluj a anuntat la pranz ca USL este "campioana" la numarul de
mandate de primari, dar ca nu se stie inca definitiv cine a castigat primaria municipiului ClujNapoca. Potrivit rezultatelor partiale, candidatul USL la sefia Consiliului Judetean, Horia
Uioreanu, a obtinut 39,17% din totalul voturilor, urmat de Alin Tise (PDL) cu 36,93% din voturi.
Din totalul de 601 circumscriptii electorale in judetul Cluj, au fost centralizate rezultatele din 317,
prezenta la vot fiind de 55,80%. USL a obtinut 41,96% dintre voturi, PDL 30,87%, iar UDMR
13,74%. La primari, USL a obtinut pana acum 25 de mandate , PDL are 18 mandate iar UDMR 5
mandate. In ceea ce priveste consilierii locali, USL a obtinut 182 de mandate, PDL a obtinut 154
de mandate, UDMR a obtinut 75 de mandate, si Partidul Poporului – Dan Diaconescu a obtinut 25
de mandate.
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BEJ: USL a castigat sefia CJ Cluj, dar nu
se stie inca daca viitorul primar va fi Boc
sau Nicoara
ADRESA: http://crct.ro/nhAW
Biroul Electoral Judetean Cluj a anuntat la pranz ca USL este
"campioana" la numarul de mandate de primari, dar ca nu se
stie inca definitiv cine a castigat primaria municipiului ClujNapoca. Potrivit rezultatelor partiale, candidatul USL la sefia
Consiliului Judetean, Horia Uioreanu, a obtinut 39,17% din
totalul voturilor, urmat de Alin Tise (PDL) cu 36,93% din voturi.
Comentand situatia, liderul USL Crin Antonescu a apreciat ca
PDL a fost favorizat de sistemul de vot cu alegerea primarului
dintr-un singur tur de scrutin.
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