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Preşedintele PLUS 
Bucureşti, Vlad Voicules-
cu, susţine că viceprima-
rii Capitalei nu au fost 
aleşi de Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti 
(CGMB), deşi au trecut 
două luni de la alegeri, 
deoarece Guvernul PNL 
a modificat, „abuziv“ şi 
„electoral interesat“, Co-
dul Administrativ. „Ştiu că 
din punct de vedere po-
litic ar fi mai înţelept să 
tac, dar nu pentru politica 
de acel fel am decis să re-
nunţ la proiectele mele şi 
să candidez.  V-am promis 
că voi fi viceprimar: nu 
sunt încă şi mi se pare de 
datoria mea să vă explic 
de ce am pierdut deja 2 
(două) luni fără să pot de-
mara vreun proiect. (...) 
Consiliul General al Muni-
cipiului Bucureşti nu avut 

nici măcar o şedinţă, iar 
viceprimarii generali nu 
au fost aleşi de Consiliu şi 
nu au preluat - aşa cum v-
am promis vouă, celor ca-
re  ne-aţi votat - responsa-
bilităţi care să le permită 
să ducă la îndeplinire pro-
misiunile făcute bucureş-
tenilor. Explicaţia pentru 
toate acestea este de gă-
sit nu în Codul administra-
tiv, ci într-o modificare a 
Codului Administrativ de 
acum o lună“, a scris Vlad 
Voiculescu, luni, pe Face-
book. El a spus că PNL a 
modificat „abuziv“ Codul 
Administrativ, pentru că 
este vorba de o lege „fun-
damentală“ care a fost 
modificată „peste noapte, 
fără niciun fel de consul-
tare“, prin ordonanţă de 
urgenţă. „Regulile jocului 
au fost schimbate în tim-

pul jocului, mai precis du-
pă ce anumite consilii de-
ja îşi aleseseră viceprima-
rii“, a explicat Vlad Voicu-
lescu.

Potrivit acestuia, mo-
dificarea a fost realiza-
tă „electoral interesat“, 
pentru că PNL acţionează 
„doar electoral, îşi doreşte 
toată puterea“ şi încearcă 
să amâne până după ale-
gerile din 6 decembrie ori-
ce negociere. Voiculescu 
a mai spus că modificarea 
Codul Administrativ a fost 
făcută în mod „iresponsa-
bil“, pentru că „blochează 
respectarea promisiuni-
lor“ votate de sute de mii 
de oameni (176.000 de 
voturi a avut doar Alianţa 
USR PLUS în Bucureşti), 
nu rezolvă problemele re-

ale ridicate de pandemie 
(ex: alegerile de persoa-
ne - viceprimari, comisii, 
etc. - trebuie în continu-
are făcute fizic, ceea ce 
în condiţiile date va fi difi-
cil) şi perpetuează starea 
de fapt din perioada Firea 
PSD“.
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PNL București critică 
mai multe candidatu-
ri aflate pe lista social-
democraţilor la parlamen-
tare și cere președintelui 
PSD, Marcel  Ciolacu, 
printr-o scrisoare 
deschisă, să se dezică 
oficial de acestea și să 
facă‚ "în așa fel încât 
aceste personaje să nu 
ajungă în Parlamentul 
României‘‘. "Tot mai multe 
dovezi arată că liderul 
Caracatiţei din București, 
doamna Gabriela Firea, a 
cheltuit discreţionar și ex-
trem de bine direcţionat 
banii municipalităţii. Fos-
tul viceprimar, Aure-
lian Bădulescu, rămas 
în Consiliul General al 
Capitalei, jignește și 
otrăvește spaţiul pub-
lic, în continuare, fără 
să fie sancţionat în vre-
un fel. Iată că unul dintre 
candidaţii dumneavoastră 
din noua Caracatiţă pen-
tru București, fostul pri-
mar al Sectorului 1, este 
bănuit de grave fapte de 
corupţie. Caracatiţa este 
extinsă și la alţi candidaţi 

PSD. Cheltuielile abuz-
ive ale fostului primar de 
la Sectorul 5, Daniel Flo-
rea, și el pe lista PSD la 
parlamentare, au fost 
sancţionate de Curtea 
de Conturi. Ne întrebăm 
cine mai rămâne pe lis-
ta PSD, până la alegeri? 
Vă solicităm să vă cereţi 
scuze măcar pentru aces-
te nominalizări, să vă 
deziceţi oficial de can-
didaturile lor, să faceţi în 
așa fel încât aceste per-
sonaje să nu ajungă în 
Parlamentul României. 
Probabil veţi face apel la 
chestiuni formale și ju-
ridice, dar adevărul este 
că vreţi să le daţi im-
unitate pentru a nu 
răspunde pentru faptele 
lor. Așa cum faceţi pen-
tru toţi, așa cum sunteţi 
cu toţii. S-a văzut această 
politică deliberată și în 
cazul  Florin Iordache, pe 
care l-aţi promovat șef al 
Consiliului Legislativ să 
avizeze legi, o rușine mai 
mare nici nu se putea‘‘, se 
arată în scrisoarea PNL 
București.

Daniel Tudorache, fostul 
primar al Sectorului 1 din 
București, a anunțat că se 
suspendă din PSD, după 
ce DNA l-a pus sub con-
trol judiciar într-un dosar 
de spălare de bani, potri-
vit Mediafax. 
„În lumina evenimente-
lor recente, am luat de-
cizia de a mă suspenda 
din PSD. Sunt nevino-
vat și sper ca Justiția să 
facă lumină cât mai re-
pede în acest dosar. Nu 
doresc să pun în pericol 
șansele reale de câștigare 
a alegerilor parlamen-
tare pe care le are partidul 
al cărui membru sunt de 
peste 20 de ani și în sluj-
ba căruia mi-am pus toată 
activitatea politică”, a 
scris fostul primar pe Fa-
cebook. Anterior, acesta a 
reacționat după ce a fost 
audiat 12 ore la DNA: „In-

diferent cât de neplăcut 
este acest subiect, am 
promis că vă voi ține la 
curent cu mersul anchetei. 
Aseară am fost convocat 
la DNA, unde am zăbovit 
mai mult de 12 ore, cerân-
du-mi-se explicații pen-
tru presupuse fapte din 
urmă cu mai mult de 12 
ani. Nu m-am prevalat de 
dreptul la tăcere, pentru 
că, așa cum am spus, NU 
AM NIMIC DE ASCUNS. 
Am încredere în Justiție și 
voi contribui activ la afla-
rea adevărului. Totuși, nu 
pot să nu mă întreb: oare 
ce reclamă atâta urgență, 
în cazul unor presupuse 
fapte din 2008??? Acum, 
cu 2 săptămâni înainte 
de alegerile parlamen-
tare! Cu toate acestea, re-
fuz să intru pe tărâmul 
speculațiilor, deși tentația 
este foarte mare...”.

PNL București critică candidaturile de 
pe lista PSD

Daniel Tudorache a anunțat că se 
suspendă din PSD

Autoritatea Electorală 
Permanentă anunţă 
că au fost publicate 
în Monitorul Oficial 
al României, Partea 
I, trei hotărâri care 
reglementează diferite 
situaţii privind alegerile 
pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor, 
printre care realizarea 
monitorizării video a 
localurilor secţiilor de 
votare din străinătate, 
începând cu prima zi a 
votării, şi transparenţa 
în operaţiunile specifice 
SIMPV şi SICPV. 

Potrivit unui co-
municat, Hotărârea nr. 
23/2020, aprobată la pro-
punerea Ministerului Afa-
cerilor Externe şi publi-
cată în Monitorul Oficial, 
se referă la procedura de 
monitorizare video a loca-
lurilor secţiilor de votare 
din străinătate la alegeri-
le pentru Senat şi Came-
ra Deputaţilor. Monitori-
zarea video se va realiza 
continuu, inclusiv pe du-
rata nopţii, începând cu 
prima zi a votării în stră-
inătate, ora locală 7.00, şi 
până la încheierea votării, 
în ziua de duminică, pre-
cizează sursa citată.

De asemenea, a fost 
publicată în Monitorul Ofi-
cial Hotărârea nr. 24/2020 
prin care au fost stabilite 
unele măsuri pentru bu-
na organizare a alegerilor 
pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor din anul 2020, 

având în vedere necesita-
tea eficientizării procesu-
lui electoral.

Totodată, Hotărârea 
nr. 25/2020 publicată în 
Monitorul Oficial preve-
de Normele metodologi-
ce privind organizarea şi 
funcţionarea Sistemului 
informatic de centralizare 
a datelor din procesele-
verbale privind consem-
narea rezultatelor votării 
(SICPV), precum şi unele 
măsuri privind funcţiona-
rea aplicaţiei informatice 
de repartizare şi atribui-
re a mandatelor, la alege-
rile pentru Senat şi Came-
ra Deputaţilor. Conform 
sursei citate, această ho-
tărâre urmăreşte creşte-
rea transparenţei în ca-
drul operaţiunilor speci-
fice SIMPV şi SICPV. În 
acest sens, formaţiuni-
le politice care au repre-
zentanţi în Biroul Electoral 
Central, precum şi organi-
zaţiile neguvernamentale 
acreditate să observe ale-
gerile vor putea desemna 
experţi în tehnologia in-
formaţiei cu drept de vi-
zualizare şi de interoga-

re a duplicatelor bazelor 
de date ale SIMPV şi ale 
SICPV, precum şi a jurna-
lelor maşinilor de pe care 
funcţionează acestea, pe 
staţii de lucru care func-
ţionează la sediul Biroului 
Electoral Central, asigura-
te de Serviciul de Teleco-
municaţii Speciale, în con-
diţiile prevăzute de ace-
eaşi hotărâre.

În cazul SICPV, Depar-
tamentul informatizarea 
proceselor electorale din 
cadrul AEP va asigura pu-
nerea la dispoziţia partide-
lor politice şi a organizaţi-
ilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale ca-
re participă la alegeri, pre-
cum şi a organizaţiilor ne-
guvernamentale acredita-
te să observe alegerile a 
următoarelor: a) migraţii 
şi seederi pentru crearea, 
respectiv iniţializarea ba-
zei de date; b) cod sursă 
aplicaţie client java pentru 
conectarea perifericelor; 
c) cod sursă aplicaţie web, 
precizează AEP, mai arată 
sursa citată.

În cazul aplicaţi-
ei pentru repartizarea şi 

atribuirea mandatelor de 
deputat şi senator, De-
partamentul informatiza-
rea proceselor electorale 
din cadrul Autorităţii Elec-
torale Permanente va asi-
gura punerea codului sur-
să al acesteia la dispozi-
ţia partidelor politice şi a 
organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la 
alegeri, precum şi a orga-
nizaţiilor neguvernamen-
tale acreditate să observe 
alegerile.

AEP va organiza, în 
perioada următoare, pre-
zentări ale modalităţii de 
funcţionare a aplicaţiilor 
informatice privind cen-
tralizarea rezultatelor vo-
tării, repartizarea şi atri-
buirea mandatelor de de-
putat şi senator, la care 
vor putea participa exper-
ţii în tehnologia informaţi-
ei desemnaţi de formaţi-
unile politice reprezentate 
în Biroul Electoral Central, 
precum şi de organizaţiile 
neguvernamentale acre-
ditate să observe alege-
rile, mai precizează sur-
sa citată. 

Trei hotărâri care reglementează procesul 
alegerilor parlamentare au fost publicate în 
Monitorul Oficial

Vlad Voiculescu spune că viceprimarii nu au 
fost aleși încă de CGMB din cauza PNL


