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USL depune plangeri penale impotriva liderilor
PDL care au impiedicat votul la referendum
Premierul Victor Ponta a anuntat luni ca USL va depune incepand de azi mii
de plangeri penale impotriva liderilor PDL care i-au impiedicat pe oameni sa
voteze la referendumul din 29 iulie pentru demiterea presedintelui Traian
Basescu, precum si impotriva celor care au comis abuzuri in anchetele
referitoare la votul de la referendum.
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"Prin structurile noastre politice, de azi vom depune plangeri penale impotriva tuturor liderilor
PDL care au incalcat prevederile legii referendumului si au impiedicat oamenii sa voteze la
referendum. Vor fi mii de asemenea plangeri", a declarat Victor Ponta la finalul sedintei USL de
luni. “Vrem sa vedem daca zecile de procurori ii vor cerceta pe liderii PDL care au comis o fapta
penala, si anume i-au impiedicat pe oameni sa voteze", a adaugat premierul. “Este o comuna in
judetul Bistrita unde primarul PDL si membrii PDL au luat buletinele tuturor cetatenilor si practic
acolo nu a votat nimeni. Daca exista impartialitate si aceste cazuri trebuie investigate”, a subliniat
el. Co-presedintele USL a mai spus ca "niciunul dintre reprezentatii PDL nu a facut vreo plangere
in ziua alegerilor sau in a doua zi, conform legii".

Parchetul a devenit o institutie de reprezsiune. Abuzurile procurorilor pornesc de la
presedintele suspendat
Ponta a acuzat Parchetul ca a devenit "o institutie de represiune", incercand sa schimbe
rezultatul votului. Ela subliniat insa ca "nu poti sa schimbi votul cetatenilor decat printr-o actiune
de represiune si printr-o lovitura de stat". Premierul mentionat in acest context ca cetatenii care
au facut subiectul anchetelor procurorilor vor primi asistenta juridica. "Am discutat in cadrul USL
despre obligatia USL de a-i proteja pe cetatenii romani care au votat la referendumul din 29 iulie
de abuzurile care se comit in aceasta perioada impotriva lor, pornite de la presedintele suspendat
Traian Basescu, puse in practica de institutii de represiune care vor sa schimbe rezultatul votului
din 29.
De astazi, prin toate organizatiile USL, ne vom organiza pentru a asigura asistenta juridica
oamenilor care sunt supusi la abuzuri, la anchete. Vom lucra cu juristii nostri plangeri penale
impotriva celor care au comis aceste abuzuri", a spus Victor Ponta.
Victor Ponta s-a referit si la Consiliul Superior al Magistraturii, afirmand ca acesta are un
"calendar politic", intrucat a amanat sedinta care fusese programata luni pana dupa intalnirea
Curtii Constitutionale de marti. “Nu stiu ce vor face daca si CCR va amana iar o decizie, nu stiam
ca CSM are acest calendar politic”, a spus seful Executivului, care ocupa interimar si functia de
ministru al Justitiei.
Ponta: Vom respecta decizia CCR daca sase judecatori decid ca referendumul e invalid
El a precizat de asemenea ca va trimite la CCR "cifre, nu liste". “Voi trimite catre CCR strict cifrele
pe care le-am primit. Eu unul nu le-am vazut”, a spus Ponta. El a mai declarat ca, in mod evident,
USL va respecta decizia CCR de marti daca sase dintre cei noua judecatori vor hotari ca
referendumul este invalid". El a adaugat insa ca nu face speculatii referitoare la o eventuala
decizie a CCR luata cu cinci la patru, dat fiind ca legea cere un vot de sase la trei, in conditii de
cvorum. "Nu facem speculatii. O sa avem comunicarea Curtii. E sase la trei pentru invalidare?
Sigur. Se intruneste Parlamentul, se citeste decizia si se publica in Monitorul Oficial", a spus
premierul.
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Ancheta referendum: Actiunea procurorilor
continua. Oamenii spun ca nu vor mai vota
de acum inainte
ADRESA: http://crct.ro/nhZb
Procurorii DNA continuat vineri controversatele audieri in
dosarul referendumului pentru demiterea presedintelui Traian
Basescu. Primarul din Balteni, judetul Gorj, a declarat ca unii
oameni se simt intimidati de actiunea procurorilor si au spus
ca la urmatoarele alegeri nu se vor mai prezenta la vot.
Afirmatii asemanatoare a facut si primarul din comuna Suraia,
judetul Vrancea, unde ancheta DNA, demarata miercuri, a fost
reluata.

2

Cetatenii care se simt nedreptatiti de
ancheta procurorilor pot primi consiliere
juridica gratuita
ADRESA: http://crct.ro/nhZm
Toti cei care se simt nedreptatiti de ancheta procurorilor privind
votul la referendum vor primi consiliere juridica gratuita.
Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor
Statului va pune la dispozitia cetatenilor un model de plangere
penala pentru denunt calomnios.
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