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Către
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
D-nei
LAURA CODRUȚA KÖVESI

PLÂNGERE
Prezenta plângere privește desfășurarea defectoasă a primului tur de alegere a Președintelui României din data de 02.11.2014 în orașele Stuttgart și München.
Mai mulți membrii ai asociației noastre ne-au sesizat neregularități privind desfășurarea votării, astfel: Prea puține cabine de vot și ștampile de votare, prea puțini membrii asistenți la completarea declarației pe propria răspundere. Drept consecință s-au
format cozi lungi în fața birourilor de votare, astfel că nu toți au reușit să voteze până
la ora 21:00, când s-a închis birourile de votare. Urmărind emisiuni de televiziune din
România în seara votului, am aflat că președinții secțiilor de votare au solicitat în scris
și telefonic Biroului Electoral Central permisia de a prelungi peste ora 21.00 activitatea secțiilor de votare. Răspunsul primit telefonic a fost în sensul închiderii biroului
de votare la ara 21:00, precum prevede legea electorală.
În drept,
Conform art. 36 din Capitolul II – Drepturile şi libertățile fundamentale –, Titlul I din
Constituția României, toți
„Cetățenii au drept de vot …“.
Dreptul de vot este un drept fundamental. Acest drept le-a fost încălcat sutelor de
cetățeni români de către Ministerul Afacerilor Externe prin neglijență și abuz, precum
și de către Biroul Electoral Central prin abuz și interpretarea greșită a legii, deși are în
componență 5 judecători de la Înalta Curte (I.C.C.J.).
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Legea electorală de alegere a Președintelui României, anume Legea nr. 370/2004, actualizată, prevede la articolul 46 următoarele:
(1) La ora 21:00 președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea
încheiată și dispune închiderea sălii unde se votează.
(2) Alegătorii care la ora 21:00 se află în sala unde se votează pot să își exercite dreptul de vot.
Observații:
1. Aceste dispoziții sunt neconstituționale, ele încalcă dreptul la vot prevăzut de Constituție la art. 36. Președintele birolului electoral al secției de votare nu poate să dispună închiderea sălii unde se voteaza , în situația în care în fața biroului s-a format,
din cauza proastei organizări, o coadă de cetățeni. Finalizarea votării la ora 21:00 nu
poate fi limitat la cei care se află în acest moment în sala de vot. Sala de vot poate
fi mai mare sau mai mică, poate fi o hală ce cuprinde peste 1.000 de persoane, poate
fi un stadion acoperit (de ex. stadionul Allianz-Arena din München) cu zeci de mii
de locuri. Dreptul de vot nu poate să depindă de mărimea sălii de vot sau a sălii de
așteptare a unei ambasade sau a unui consulat.
2. Indiferent de neconstituționalitatea dispozițiilor de mai sus, Biroul Electoral Central avea obligația de a interveni în sensul salvgardării dreptului de vot al cetățenilor,
drept fundamental într-un stat de drept. Această cerință este cu atât mai stringentă
cu cât în componența BEC intră 5 judecători, ba chiar judecători de la Curtea Supremă
a României. Dacă nici acești 5 judecători nu aplică prevederile Constituției României,
la ce să ne așteptăm de la cetățeanul de rând? Constituția României este legea fundamentală de funcționare a statului și prevederile ei înfrâng orice lege, organică sau
ordinară. Acești judecători ori au ignorat pur și simplu Constituția țării, ori nu au interiorizat înca prioritatea respectării Constituției față de orice altă lege.
Considerăm incidente mai multe infracțiuni comise, precum:
• Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246 CP, art. 297 alin. 1 și art. 298 NCP)
• Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi (art. 247 CP, art. 297 alin. 2 și art. 298 NCP)
• Abuzul în serviciu contra intereselor publice (art. 248 CP, art. 297 și art. 298 NCP)
• Abuzul în serviciu în formă calificată (art. 2481 CP, art. 309 NCP)
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Solicităm sancționarea infractorilor
a) Ministerul Afacerilor Externe, anume:
• ministru – demitere
• secretari de stat – demitere
• ambasadori – revocare
• alți angajați, departamentul juridic – demiterea, retrogradare, amendă
b) Biroul Electoral Central, anume
• judecătorii – eliminarea din magistratură
• Președintele și Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente – demiterea din
funcție
• membrii delegați de partidele politice – amendă mare pentru partidele politice
Asteptăm soluția parchetului la adresa de E-Mail indicată mai sus.
Stuttgart, la data de 08.11.2014

Președintele ResRo e.V.
Karin Decker-That

Vicepreședintele ResRo e.V.
Prof. Franz Demele
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Anexă:
Propunere de modificare a legii
1.) Persoanelor care ajung la secția de votare li se va elibera un număr de ordine
(ștampilat) pentru votare.
2.) Votarea are loc în ordinea crescătoare a numerelor de ordine.
3.) O persoană care nu se prezintă la vot când este la rând, va putea să solicite un nou
număr de ordine și se va alinia la sfârșitul cozii.
4.) Aceste numere de ordine se distribuie până la ora 21:00.
5.) Toate persoanele încolonate în fața secției de votare la ora 21:00 și având număr
de ordine vor putea vota și după ora 21:000.
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