
Stiri online - stiri de ultima ora si stirile zilei - Actualizat: 19:51, 20 mai 2015

Mediafax Talks
RSS
Newsletter
Mobil
Trimite tire
Publicitate
Multimedia

mediafax

mediafax.ro web

okidoki

Home
Politic
Economic
Social
Sport
Externe
Cultur -Media
Life

tiin
Ucraina
Reportaje Mediafax
Revista presei
ZOOM

Prahova: Numele a ase primari PDL apar în dosare penale pentru infrac iuni la Legea referendu... http://www.mediafax.ro/social/prahova-numele-a-sase-primari-pdl-apar-in-dosare-penale-pentr...

1 din 14 20.05.2015 19:53



1

Tweet

Social

Home
Social
PLOIE TI, (30 iul 2012)

Prahova: Numele a ase primari PDL apar în dosare penale pentru
infrac iuni la Legea referendumului

de Andreea Unturica - Mediafax, Daciana Ilie
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Numele a ase primari PDL din jude ul Prahova apar în dosare penale deschise de Inspectoratul de Poli ie Jude ean Prahova pentru
infrac iuni la Legea referendumului, în unele dosare fiind vorba de tentativ  de influen are a votului, celelalte trei fiind deschise pentru mit
electoral .
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Prahova: Numele a ase primari PDL apar în dosare penale pentru infrac iuni la Legea referendumului

Potrivit purt torului de cuvânt al Poli iei Prahova, Raluca Brezeanu, la nivelul Inspectoratului Jude ean de Poli ie au
fost deschise ase dosare penale în care apar numele unor primari din jude , toate cele ase dosare fiind deschise având
ca obiect infrac iuni la Legea referendumului.

Unii dintre primari sunt cerceta i penal, în timp ce numele altora doar apar în dosar, f  a fi ei în i suspec i,
dar având leg tur  cu cauza, au declarat corespondentului MEDIAFAX surse apropiate anchetei.

Prefectul jude ului Prahova, Marius Sersea, a declarat c , potrivit inform rilor pe care le-a primit în calitate de prefect,
cele ase dosare penale în care apar numele celor ase primari fac parte dintr-o serie de 12 dosare penale întocmite de
IPJ Prahova în baza Legii 3/2000. Prefectul a ar tat c  unele dosare sunt întocmite pentru înc lcarea articolului 52,
alin. 1, care pedepse te cu închisoare de la ase luni la cinci ani împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerci iu al
dreptului de a participa la referendum, în timp ce altele au fost întocmite pentru înc lcarea art. 54 din aceea i lege,
articol care prevede o pedeaps  cu închisoarea de la ase luni la cinci ani pentru promisiunea, oferirea sau darea de
bani ori de alte foloase în scopul de a determina aleg torul s  voteze sau s  nu voteze în cadrul referendumului.
Prefectul Marius Sersea nu a f cut publice numele celor ase primari.

Pre edintele Consiliului Jude ean Prahova, Mircea Cosma, a declarat c  cei ase edili, ale c ror nume apar în
dosarele penale sunt primarii localit ilor B trâni, Filipe tii de P dure, Plopeni, Apostolache, Câmpina i B icoi.

Potrivit efului CJ Prahova, care este i co-pre edinte al USL Prahova, fiind liderul filialei jude ene a PSD, numele primarului comunei B trâni,
Gheorghe Necula, cel al primarului comunei Filipe tii de P dure, Costel Mor rescu, i cel al primarului ora ului Plopeni, Drago  Ni , apar în dosare

Prahova: Numele a ase primari PDL apar în dosare penale pentru infrac iuni la Legea referendu... http://www.mediafax.ro/social/prahova-numele-a-sase-primari-pdl-apar-in-dosare-penale-pentr...

3 din 14 20.05.2015 19:53



penale deschise pentru înc lcarea art. 52., alin. 1 din Legea referendumului.

Numele primarului din Apostolache, Mihail Bratu, cel al primarului municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, i cel al primarului ora ului
icoi, Ciprian St tescu, apar în dosare privind înc lcarea art. 54 din Legea 3/2000.

Dac i-a pl cut articolul, urm re te MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Con inutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv inform rii i uzului dumneavoastr  personal. Este interzis  republicarea con inutului
acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a ob ine acest acord, v  rug m s  ne contacta i la adresa vanzari@mediafax.ro.
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Ponta afirm  c  nu are informa ii c  persoane din Guvern au interdic ie de a intra pe teritoriul SUA
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Premierul Victor Ponta afirm  c  nu are informa ii potrivit c rora persoane angajate în Guvern au interdic ie de a intra pe teritoriul SUA din
cauza unor probleme legate de corup ie sau c  ar apar ine unor servicii de informa ii. cite te tot
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Liderul deputa ilor PNL, Ludovic Orban, a prezentat, miercuri seara, un tabel cu distribu ia voturilor pentru amendamentul de dublare a
aloca iilor, ar tând c  doar 5 voturi favorabile au apar inut PSD, iar premierul Victor Ponta, lider PSD i deputat, nu apare pe aceast  list . cite te
tot
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EUROVISION 2015: Voltaj s-a calificat în final . Ce ri au r mas în concurs dup  prima semifinal . LISTA melodiilor participante - VIDEO, FOTO
ieri, 22:00
Trupa Voltaj, reprezentanta României, s-a calificat în finala Eurovision 2015, care va avea loc sâmb , dup  ce a trecut, mar i sear , de prima
semifinal , care s-a desf urat pe scena Wiener Stadhalle, din capitala Austriei.
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Un imobil reziden ial de nou  etaje s-a pr bu it miercuri în sud-vestul Chinei, în urma unei alunec ri de teren, 16 persoane fiind date disp rute,
informeaz  site-ul agen iei Associated Press.
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