
 
 

 
 

 
Comunicat 

 
 
Asociaţia România Fără Ei organizează astăzi 20 februarie 2014 orele 18.00 în faţa sediului central 
PNL (Bdul Aviatorilor 86) un miting de protest faţă de complicitatea vadită a PNL la instaurarea 

dictaturii la Pungesti. Invitam presa să fie alaturi de cetăţeni în această luptă disproporţionată, cu 
grupuri ilegitime. Protestul este notificat Primariei si Jandarmeriei. 
 
Problema Gazelor de șist ramâne nuca cea mai tare pentru clasa politică infracțională. Asistăm în aceste 

zile la cel mai mare atac asupra fundamentului democrației noastre constituționale, suveranitatea 
poporului. USL prin Prefectul PNL de Vaslui, Radu Renga, a interzis organizarea 
Referendumului pentru demiterea primarului din Pungești, deși toate cerințele legale, tehnice, au 

fost îndeplinite și chiar depășite. 
 
Dincolo de scandalul public-electoral regizat din USL, Crin Antonescu rămâne candidatul la președinție 

favorit. Comportamentul PNL, de exercitare a suveranității în numele unui grup, fapt probat în Vaslui, 
cu complicitatea tuturor forțelor politice și a Președintelui României, NU POATE FI 
ACCEPTAT! Suveranitatea aparține poporului și nu grupurilor ilegitime. Suveranitatea se exercită în mod 

direct prin REFERENDUM.  
 
În aceste condiții Crin Antonescu exersează DICTATURA la Pungești! Nu putem să nu ne întrebăm 

dacă dl. Crin Antonescu este PREZIDENȚIABIL sau DICTATORIABIL. Dacă adăugăm și faptul că 
acesta a promovat în legea de Revizuire a Constituției același principiu al cenzurării SUVERANITĂȚII, 
putem concluziona că faptele sale il califica drept DICTATORIABIL și nu prezidențiabil. 

 
Cerem: 

1. Organizarea de urgență a Referendumului pentru demiterea primarului din Pungești. 
2. Demiterea și anchetarea prefectului de Vaslui, Radu Renga pentru abuz în serviciu și exercitarea 
suveranității în numele unui grup. 

3. Urgentarea anchetelor penale care îl privesc pe primarul din Pungesti. 
4. Ridicarea zonei speciale de siguranță de la Pungești! 
5. Adoptarea proiectului de lege privind interzicerea fracturării hidraulice în explorarea/exploatarea 

gazelor de șist pentru o perioada de cel puțin 6 ani. 
 

 
 
Contact: 
Presedinte 
George Epurescu 
 
Tel: 0742689126 
www.romaniafaraei.ro 
www.stopfracturare.ro  
 


