Către
SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA

nr.înreg. 35 din 20 februarie 2020
Subscrisa Sindicatul Solidaritate Universitară, prin reprezentant legal Popescu Mugurel, în calitate de
președinte, semnalează Senatului Universității din Craiova, existența a două camere de supraveghere
amplasate în zona cabinelor de vot, în care s-a desfășurat procedura alegerii pentru funcția de rector, la
data de 19 februarie 2020.
Urmărind două dintre înregistrările audio-video postate pe rețeaua de socializare FaceBook, legate de
evenimentul alegerii rectorului pentru Universitatea din Craiova, vă facem cunoscute următoarele:
- în timpul înregistrării audio-video, adresa https://www.facebook.com/watch/?v=2801581056564087,
începând cu secunda 13 a filmării se observă la stânga unicului candidat declarat castigator, prima cameră
de supraveghere orientată spre cabinele unde s-a desfășurat votarea;
- a doua cameră de supraveghere, orientată tot spre cabinele de vot, este vizibilă în timpul filmării
efectuate de operatorul postului de televiziune TeleU, aparținând Universității din Craiova. În timpul
acestei filmări, în intervalul 0:10 – 0:13 secunde, din înregistrarea postată la adresa
https://www.facebook.com/tele.craiova/videos/241908130136951/ se observă a doua cameră de
supraveghere orientate spre cabinele de vot.
Ținând cont de cele arătate mai sus considerăm că există o suspiciune rezonabilă cu privire la
asigurarea secretului cu privire la opțiunea alegătorului și vă transmitem prezenta
CERERE

-

solicităm alcătuirea unei Comisii a Senatului Universității din Craiova, care să constate faptele
semnalate, să urmărească înregistrările efectuate și, pe cale de consecință, să anuleze efectele
rezultatului obținut în urma recentelor alegeri desfășurate pentru ocuparea funcției de Rector al
Universității din Craiova;

-

repetarea procedurii anterior contestate, în condiții care să asigure secretul opțiunii liber exprimate
a alegătorilor care participă, prin exercitarea votului secret, pentru desemnarea Rectorului
Universității din Craiova.

O solicitare similară a fost transmisă și Ministerului Educației și Cercetării, în cursul zilei de astăzi.

Primiți, vă rog, expresia deplinei noastre aprecieri

Popescu Mugurel
Președinte,
Sindicat Solidaritate Universitară

20 februarie 2020

