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Descriere foto:

Europarlamentarul Andi Cristea a fost prezent luni în fața Comisiei parlamentare
de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009, ocazie cu care a prezentat o
serie de documente în exclusivitate, la care a avut acces ca reprezentant al PSD
în Biroul Electoral pentru secțiile de vot din străinătate.
"Este o bună ocazie de a face lumină într-unul dintre evenimentele importante și mă
refer la alegerile prezidențiale din 2009. Am asistat atât în 2008, cât și în 2009 la
modul în care s-au desfășurat lucrurile în Biroul Electoral pentru străinătate, ﬁind
reprezentantul PSD. În 2008, procesul electoral, organizarea votului în afara țării, a
fost gestionat, la nivelul ministerului de Externe, de către Secretarul General. Acest
lucru înseamnă o persoană neafiliată politic.
În 2009, acest proces a fost organizat și coordonat la MAE de către domnul Secretar de
stat Eugen Tomac. (...) Am un set întreg de documente pe care le-am adus și le voi
pune la dispoziția dumneavoastră. Primul document se referă la o adresă pe care
Eugen Tomac o trimite către PSD, domnului Mircea Geoană, la data de 30 octombrie
2009. Domnia sa a scris: '(...) vă rugăm să ne comunicați reprezentanții formațiunii
dumneavoastră politice în vederea completării Birourilor Electorale ale secțiilor de vot
din străinătate sub forma unui tabel care cuprinde numărul secției de votare, CNP
etc'. Această adresă conține o problemă. Din punct de vedere legal, partidele care
participă la alegerile prezidențiale au obligația de a trimite datele reprezentanților lor
în Birourile Electorale ale secțiilor de vot, către Biroul Electoral din străinătate, care se
ocupă cu acest proces, nu către MAE, așa cum domnul Eugen Tomac solicitase", a zis
Andi Cristea.
"Următorul document este o știre publică din data de 24 noiembrie 2009, practic
imediat după ce primul tur de scrutin s-a desfășurat. Știrea spune așa: 'Aproximativ
50% dintre procesele verbale de la secţiile de vot din străinătate au fost

greşite. Jumătate dintre cele 294 de procese verbale provenite de la secţiile de vot de
peste hotare au fost completate greşit, ﬁind necesar ca preşedinţii de secţii să le
retransmită într-o formă corectă, a declarat pentru NewsIn reprezentantul PSD în
cadrul Biroului Electoral pentru străinătate', adică subsemnatul.
Ceea ce este important, dincolo de declarația mea, este declarația președintelui
Biroului Electoral pentru Străinătate, judecătorul Sorin Vasilescu, care conﬁrmă pentru
New sIn 'că în jur de jumătate din procesele verbale au conţinut greşeli. În total a
trebuit să introducem în sistem cele 294 de procese verbale de 400 de ori. Sistemul
avea o cheie de validare care nu le accepta decât dacă erau completate corect.
Acesta a spus că nu se poate pronunţa dacă aceste greşeli au fost cauzate din lipsa de
înţelegere a sistemului, din incompetenţă sau din rea-voinţă'. La acel moment, la mai
bine de 30 de ore de la închiderea tuturor urnelor din străinătate nu exista un rezultat
ﬁnal, tocmai pentru că jumătate din procesele-verbale care sosiseră la Biroul Electoral
pentru străinătate conțineau greșeli și nu se închideau pe cheia pe care o aveau
reprezentanții Institutului Național de Statistică, ce aveau biroul pe lângă Biroul
Electoral pentru străinătate", a adăugat europarlamentarul.
"Mi-am amintit ceva important. Vă spuneam că domnul Eugen Tomac solicita PSD să
pună la dispoziția domniei sale reprezentanții formațiunii noastre în Birourile
Electorale ale secțiilor de vot din străinătate. În adresa pe care domnul judecător de la
Biroul Electoral pentru secțiile de vot din străinătate i-a adresat-o ulterior, citesc
ultimul paragraf: 'de asemenea, revenim la solicitarea anterioară cu privire la
publicarea pe web site-ul MAE a adreselor secțiilor de votare din străinătate'. Practic,
domnul Tomac solicita PSD reprezentanții în secțiile de vot fără ca, la acel
moment, adresele secțiilor de votare din străinătate să ﬁe cunoscute", a mai zis
Andi Cristea.
"La data de 8 decembrie 2009, pentru că vorbim de Italia acum, am luat notă de o
declarație teriﬁantă și anume este un print al unei știre care spune așa:
'Federația Asociațiilor Românilor din Italia se declară complice la fraudarea alegerilor.
F.A.R.I. a primit semnale clare, sosite prin intermediul asociațiilor membre implicate
în susținerea scrutinului electoral din 06.12.2009, din toate zonele Italiei unde au fost
amplasate cele 55 de secții de votare, că a avut loc o fraudare masivă a alegerilor
prezidențiale din România.' Am în fața mea o secție de sesizări care au venit și au fost
înregistrate la Biroul Electoral pentru străinătate", a mai zis europarlamentarul.
Acesta a menţionat că, printre sesizările făcute atunci, unele dintre ele se refereau la
faptul că reprezentanți ai PDL organizau electorii în vederea participării la vot,
pregăteau autocare pentru a transporta votanții și împărțeau portocale în secțiile de
votare din străinătate.
Andi Cristea a mai prezentat și alte documente-cheie pe care a declarat că le va pune
la dispoziția membrilor Comisiei parlamentare de anchetă a alegerilor prezidențiale
2009.
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