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Directorul Liceului „Adrian Păunescu” din comuna Bârca, Petre Dumitru, este acuzat de
către reprezentanții PNL Dolj că ar fi efectuat transport în scop electoral, duminică.

Acesta neagă faptul că s-ar fi ocupat cu așa ceva, dar spune că „este dreptul fiecărui om, nu
neapărat de a face un transport electoral”.
Reprezentanții PNL Dolj susțin, într-un comunicat de presă, că directorul în cauză ar fi
transportat votanți cu mașina directorului de la prestații sociale, din comună.
„În comuna Bârca, directorul Liceului „Adrian Păunescu”, Dumitru Petre, cară oamenii la
vot cu mașina directorului de la prestații sociale. Dovadă stau imaginile transmise de
cetățenii din comună care ne-au informat că pe tot parcursul zilei directorul liceului a fost
văzut efectuând mai multe transporturi cu votanți. Ceea ce face acest director de școala
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este descalificant. PNL Dolj nu tolerează astfel de practici și cerem conducerii IPJ Dolj să
supravegheze și să intervină în astfel de cazuri astfel încât rezultatul alegerilor să nu fie
viciat de practicile comunistoide ale PSD”, au transmis reprezentanții PNL Dolj, într-un
comunicat de presă.
La rândul său, directorul Liceului „Adrian Păunescu” din Bârca, Petre Dumitru, spune că nu este
vorba despre așa ceva și că nici nu este treaba lui ce spun cei de la PNL Dolj.
„Nu comentez ceea ce spune PNL Dolj. Nu am făcut așa ceva. Eu sunt în drum spre
Craiova, merg la copil. Este dreptul fiecăruia nu neapărat de a face un transport electoral,
înțelegeți”, a spus directorul liceului din Bârca.
Potrivit IPJ Dolj, până la această oră nu a fost depusă o plângere în acest sens.
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