
Peste 20 la suta din populatia Sibiului este de negasit
Peste 20 la suta din populatia judetului Sibiu ar trebui radiata de pe listele electorale, deoarece reprezinta
oameni care au plecat in strainatate imediat dupa 1990 si nu au revenit pentru schimbarea actelor, ceea ce
inseamna ca ei s-au stabilit in alta parte chiar daca nu au renuntat la cetatenia romana. Potrivit
co-presedintelui USL Sibiu, la nivelul judetului Sibiu, 84.000 de persoane, reprezentand 22 la suta din
populatie sunt etnici germani care nu mai sunt in tara si nu au votat in ultimii 20 de ani, motiv pentru care
ar trebui sa nu isi mai gaseasca locul pe listele electorale ale judetului. "Nu trebuie sa neglijam faptul ca
84.000 de oameni trecuti pe liste sunt de etnie germana si, care, dupa anii ‘90, au plecat. intotdeauna
participarea la vot in judetul Sibiu a fost diminuata cu cele peste 84.000 de persoane care sunt pe liste.
Din 370.000, doar 290.000 sunt activi si merg la vot. Listele nu sunt puse de acord, asa cum am aratat si
in judetul Sibiu. Nu sunt puse de acord cu realitatea. Diferenta de 22 la sut[ reprezinta in Sibiu oameni
care nu au votat niciodata in ultimii 20 de ani. Ar trebui sa fie scosi de pe liste ", a declarat Ioan Cindrea. 
  
  Potrivit lui Cindrea, oamenii care "s-au rupt de tara " si nu au participat la ultimele doua - trei scrutine ar
trebui radiati. "Listele trebuie puse de acord cu realitatea. Ei nu mai au forme legale, au renuntat, nu si-au
mai reinnoit actele de identitate. Sunt oameni care nu mai au buletine, nu mai au pasapoarte, nu mai au
domiciliul aici. Apar ca cetateni romani, apar pe liste, dar ei sunt stabiliti efectiv in alta parte. Au
buletine, acte de identitate si pasapoarte in alte tari si au si cetatenie in alte tari. Nu au renuntat la
cetatenia romana si pentru acest lucru raman pe liste.
  
  Trebuie modificata legea si trebuie adaptate listele cu realitatea. Oamenii care nu-si mai exercita dreptul
de vot si nu si-au mai exercitat la ultimele doua-trei alegeri ar trebui, automat, sa fie radiati si numai daca
fac dovada ca mai sunt cetateni romani si ca au domiciliul in tara, sa voteze ", a mai spus Cindrea.
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