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Prahova: Numele a 6 primari PDL apar
in dosare penale pentru infractiuni la
Legea referendumului
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ultimele stiri « »
Al doilea deces provocat de malarie in ultimele 2
saptamani. Pilotul din Bacau, internat la Spitalul
Victor Babes, a murit

Pasajul "Piata Presei", prin care vor circula 2.000
de vehicule/ora, a fost inaugurat. "Are aer de
Austria". GALERIE FOTO
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Numele a sase primari PDL din judetul Prahova apar in dosare penale deschise de
Inspectoratul de Politie Judetean Prahova pentru infractiuni la Legea
referendumului.

In unele dosare este vorba de tentativa de
influentare a votului, celelalte trei fiind deschise
pentru mita electorala. Unii dintre primari sunt
cercetati penal, in timp ce numele altora doar apar
in dosar,  fara a fi  ei  insisi  suspecti,  dar avand
legatura cu cauza, au declarat surse apropiate
anchetei, citate de Mediafax.

Prefectul judetului Prahova, Marius Sersea, a declarat ca, potrivit informarilor pe care le-a primit in
calitate de prefect, cele sase dosare penale in care apar numele celor sase primari fac parte dintr-o
serie de 12 dosare penale intocmite de IPJ Prahova in baza Legii 3/2000.

Prefectul  a  aratat  ca  unele  dosare  sunt  intocmite  pentru  incalcarea  articolului  52,  alin.  1,  care
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pedepseste cu inchisoare de la sase luni la cinci ani impiedicarea prin orice mijloace a liberului
exercitiu al dreptului de a participa la referendum, in timp ce altele au fost intocmite pentru incalcarea
art. 54 din aceeasi lege, articol care prevede o pedeapsa cu inchisoarea de la sase luni la cinci ani
pentru promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase in scopul de a determina alegatorul
sa voteze sau sa nu voteze in cadrul referendumului. Prefectul Marius Sersea nu a facut publice
numele celor sase primari.

Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a declarat ca cei sase edili, ale caror
nume apar in dosarele penale sunt primarii localitatilor Batrani, Filipestii de Padure, Plopeni,
Apostolache, Campina si Baicoi.

Potrivit sefului CJ Prahova, care este si co-presedinte al USL Prahova, fiind liderul filialei judetene a
PSD, numele primarului comunei Batrani, Gheorghe Necula, cel al primarului comunei Filipestii de
Padure, Costel Morarescu, si cel al primarului orasului Plopeni, Dragos Nita, apar in dosare penale
deschise pentru incalcarea art. 52., alin. 1 din Legea referendumului.

Numele primarului din Apostolache, Mihail Bratu, cel al primarului municipiului Campina, Horia
Tiseanu, si cel al primarului orasului Baicoi, Ciprian Statescu, apar in dosare privind incalcarea art. 54
din Legea 3/2000.
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Sursa: Mediafax, Data publicarii: 31 Iulie 2012
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nostru sunt apreciate de autorii materialelor si de ceilalti utilizatori, daca sunt exprimate intr-un
limbaj decent. Ne rezervam dreptul sa nu publicam sau sa inlaturam de pe www.stirileprotv.ro
acele mesaje/ comentarii/ opinii care aduc injurii celorlalti vizitatori sau incurajeaza ura de
rasa, religie si sex.
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em (31.07.2012, 17:05)
Uite cum nu va ia drq nici pe aia,nici pe ceilalti. Si va tine pe capul nostru,sa ne mancati banii.

pentru "Rusia il someaza pe Ponta" (31.07.2012, 14:23)
mai cap sec, daca Rusia vroia sa scape de Basescu fii tu sigur ca scapa! rusii nu gresesc in
astfel de cazuri.

elena (31.07.2012, 12:52)
Nu cred o iota, sunt din Prahova,nu am auzit nimic, si apoi noi stim cu totii cum a facut
campanie USL-ul pentru locale, au avut o campanie murdara si "manjita", stiti cum este "Hotul
striga hotii".

SILVIU (31.07.2012, 12:39)
IN CAZUL LUI TISEANU ESTE MANEVRA USL
FLUTURASII CU INDEMNUL LA VOT ,ARUNCATI IN DIMINEATA REFERENDUMULUI ,SUNT
FACUTI DE USL (asa numitele operatiuni sub steag strain) CEVA ASEMANATOR AU FACUT
SI ALEGERILOR LOCALE( VINEREA DINAINTE) CU FALSE INSTIINTARI DE PLATA A UNEI
TAXE EXORBITANTE ,ATUNCI EFECTUL A PUTUT FI BLOCAT SAMBATA

Rusia il someaza pe Ponta (31.07.2012, 12:11)
Atentie romani!!! Rusia este furioasa crunt pe Ponta si acoliti!!! Vom avea mari probleme din
cauza acestor bolsevici, Rusia si Voiculescu au investit averi colosale in Puciul dat Romaniei si
rezultatul il stiti: Base i-a ciuruit!!! Haznaua 3 este somata sa continuie cu mizerii si minciuni,
altfel toti trebuie sa-si plateasca datoriile imense pe care le au la Voiculescu si ca vor fi dati
afara!! E razboi mare inntre USL-Voiculescu-Haznaua 3 si RUSIA!!! Romani, atentie mare, vor
continua cu tot felul de dezinformari mizerabile pt a impiedica revenirea la Cotroceni a lui
Basescu, le este teama de Fiara, deoarece justitia va continua LIBERA solutionarea dosarelor
mafiei USL!!! Rusia ii preseaza, vor eliminarea lui Basescu, vor liber la avutia noastra!!!!
Trebuie sa fim vigilenti la acesti dusmani ai tarii!! Ponta a promis Rosia Montana lui Putin, are
sulla in coaste acest procuror criminal in cazul Panait! Mincinosul este in stare de orice acum,
nu trebuie lasati Sova,Felix, Hrebe, Relu F. Oprisan, Iliescu si acoloitii sa miste liber, trebuie
paziti acesti vanzatori de tara, acesti bolsevici mafioti, care ne-au scos din Europa!
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