Judecător implicat în alegerile din 2009: Votul era pregătit
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Descriere foto:

Judecătorul care a făcut parte din comisia de centralizare a voturilor din diaspora în 2009 susține că voturile au fost
fraudate.

Judecătorul Mircea Moldovan a declarat ce s-a întâmplat în seara alegerilor prezidențiale din 2009. Acesta a fost vicepreședinte
comisiei pentru centralizarea voturilor din diaspora și susține că votul a fost fraudat la mai multe secții de vot.
"Atunci nu se putea să se voteze la trei secunde"

"În modalitatea asta de centralizare a voturilor pe diaspora ne veneau toate informațiile cu privire la modalitatea de desfășura
Noi supravegheam și ne pronunțam cu privire la legalite. După ora 19.00, în ultima zi a votului, se zvonea metaforic că pepen
Dăbuleni costă 52 de lei, whisky-ul este de 48 de lei, adică domnul Băsescu avea 48%, iar domnul Mircea Geoană avea 52 %.
ora 19.00, dintr-o dată, s-a întâmplat minunea ca toată lumea să aibă dorința să voteze în diaspora și în Paris, la Balcelona și la
Roma, 3000 de votanți, 2000 și 5000 de votanți au votat într-o jumătate e oră în condițiile în care trebuia completat un formu
tipizat, să scrii datele și să să votezi cu buletinul. Media a fost de trei secunde pe persoană la vot. Am spus că nu se poate și că
trebui să anulăm și atunci colegii, reprezentatul PDL-ului și cel al PSD-ului, au spus 'domnule, vă dați seama ce se întâmplă? o
aveți probemele'. (...) la 21.00 când s-au închis voturile am dat mâna cu reprezentatul PSD, dimineață la șapte am dat mâna cu
reprezentatul PDL-ului. (...) eu bănuiesc că votul era pregătit. Altfel nu se poate, acum la votul electronic e altceva, dar atunci
putea să se voteze la trei secunde", a declarat Mircea Moldovan la Antena 3.

