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Ponta: Astazi trimitem la CCR listele electorale
actualizate
Premierul Victor Ponta a confirmat luni, inaintea sedintei USL, ca listele
electorale permanente au fost actualizate, si ca urmeaza sa ii fie trimise astazi
Curtii Constitutionale. Potrivit unei declaratii facute ieri de ministrul delegat
pentru Administratie, Radu Stroe, datele primite din teritoriu privind listele
electorale permanente sunt de natura sa rastoarne situatia de la CCR, care va
decide marti privind validarea sau invalidarea refrendumului pentru demiterea
presedintelui Traian Basescu.
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"In primul rand, o sa va spuns ca da, in cursul zilei de luni MAI si MAE centralizeaza toate datele
pe care le-au solicitat de la administratiille locale si vom transmite catre CCR exact ce ne-a cerut
CCR. Sunt cifre bazate strict pe documente si cum ne-a cerut CCR, vom pune la dispozitie
aceste cifre. In rest, CCR va stabili ce va lua in considerare. Pot sa va garantez ca aceste cifre
nu sunt nici inventate, nici calculate de noi. Sunt cifre bazate pe documente", a asigurat Victor
Ponta. Premierul a reiterat ca obligatia USL este de a-i proteja pe acei oameni care au votat la
referendumul din 29 iulie si acum sunt anchetati de procurori. "Obligatia USL este de a-i proteja
pe acei oameni care au votat, pentru ca ei trebuie sa inteleaga ca traiesc intr-un stat de drept", a
subliniat el. "Din puncul meu de vedere, ca lider al USL, cel mai important lucru pe care trebuie sal facem e sa-i protejam pe oamenii care sunt supusi in aceste zile unor abuzuri evidente de

procurori si de catre PDL pentru simplul fapt ca si-au exercitat un drept constitutional, acela de a
vota. Din punctul meu de vedere, asta este intr-adevar o lovitura de stat, adica sa vrei sa schimbi
prin autoritatile de represiune ale statului rezultatul de la vot", a spus Ponta. "In toate sectiile de
vot au fost reprezentanti ai PDL. Dupa ce si-au dat seama, dupa o saptamana, ca s-ar putea
Curtea sa decida altceva, a inceput tot acest abuz si toata aceasta prigoana impotriva oamenilor
simpli care au votat. Obligatia USL este de a-i proteja pe acesti oameni si de a-i face sa fie
convinsi ca traiesc intr-un stat de drept in care abuzurile comise de Traian Basescu si cei loiali nu
se rasfrang impotriva lor", a mai declarat premierul.
La Ministerul de Interne s-a lucrat tot weekend-ul pentru centralizarea datele primite de la
administratiile locale. Duminica, Radu Stroe a anuntat "modificari majore", care ar putea
"rasturna" decizia CCR in ceea ce priveste referendumul. Rugat sa comenteze, ministrul de
Interne Mircea Dusa a fost ins amult mai rezervat in declaratii, el precizand doar ca noile liste vor
fi publicate in cursul zilei de luni.
Potrivit lui Dusa, MAI ii va transmite Curtii Constitutionale situatia diferitelor categorii de persoane
care trebuiau radiate, respectiv persoane decedate, cele si-au schimbat domiciliul si cele care siau pierdut drepturile electorale, CCR urmand sa decida daca aceste informatii ii sunt de folos sau
nu in luarea deciziei privind referendumul.
Reamintim ca CCR a decis inaintea scrutinului din 29 iulie ca referendumul va fi validat doar
daca la urne se prezinta peste jumatate plus unu dintre alegatori. Dupa referendum, judecatori
constitutionali au hotarat sa amane decizia legata de validarea sau invalidarea scurtinului,
intrucat au primit date “contradictorii” in ceea ce priveste listele electorale permanente. In data de
14 august, CCR i-a cerut Guvernului sa comunice pana la 21 august listele electorale
permanente actualizate pana la 10 iulie.
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UPDATE CCR va lua o decizie pe 21 august
ADRESA: http://crct.ro/nhXJ
Sedinta Curtii Constitutionale s-a incheiat. Judecatorii au amanat
decizia pana pe 21 august, pentru ca Guvernul sa trimita listele
electorale permanente. Decizia a fost luata intr-o sedinta a Curtii
care a durat peste sapte ore.
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Radu Stroe: Situatia de la CCR se poate
rasturna
ADRESA: http://crct.ro/nhZB
Ministrul delegat al Administratiei, Radu Stroe, a declarat ca
exista modificari majore in listele electorale permanente iar
acestea ar putea 'rasturna situatia de la Curtea Constitutionala.
Declaratia demnitarului vine dupa ce au fost primite toate datele
cerute administratiilor locale.

ADRESA: http://crct.ro/nhZO

