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La secția 251 din 
incinta Centrului de 
Asistență după progra-
mul școlar din localitatea 
Dimieni, comuna Tunari, 
prezența anunțată de 
Biroul Electoral Central 
(BEC), pentru ora 21.00, 
în cazul celor care au vo-
tat pentru europarlamen-
tare, a fost chiar un re-
cord de … 303,87% (adi-
că s-au prezentat la ur-
ne foarte multe persoa-
ne, peste numărul ale-
gătorilor înscriși pe lista 
permanentă și arondați 
practic secției respecti-
ve). Procente de peste 
100% s-au mai înregis-
trat pentru prezența la 
urne a celor care au vo-
tat pentru europarlamen-
tare și la secțiile 246, din 
Ștefăneștii de Jos, 172, de 
la After School-ul din Os-
tratu, Corbeanca, secția 
89 din Popești Leordeni, 
173 din Petrești, tot Cor-
beanca și 155, amenaja-
tă în sediul Poliției Comu-
nitare Chiajna, din Du-
du. Vorbind tot de ale-
gerile europarlamenta-
re, la nivelul județului Il-
fov au fost 355.620 de 
persoane înscrise pe lis-
te permanente și specia-
le și s-au prezentat la ur-
ne 168.641 votanți pe lis-
te permanente și speciale 
și 58.729 votanți pe liste 
suplimentare. Pentru 346 
votanți s-au folosit urne-
le mobile. Așadar, un to-
tal de 227.716 de persoa-
ne care au votat pe 26 
mai 2019, în cele 258 de 
secții de votare de pe ra-
za județului Ilfov, pentru 
europarlamentare.

Şi la referendum, 
fruntaşi

Dacă ne referim la 
votul pentru cele două în-
trebări ale referendumu-
lui național pentru revizu-
irea Constituției, din cele 
355.620 de persoane în-
scrise pe liste permanen-
te și speciale, în cele 258 
de secții de votare ilfove-

ne, s-au prezentat la urne 
57,03% dintre alegători, 
adică 202.821 de persoa-
ne. Și, tot la Centrul de 
Asistență după progra-
mul școlar, din localitatea 
Dimieni, s-a înregistrat 
cea mai mare prezență 
la urne, pentru referen-
dum, respectiv 254,19%. 
150.170 persoane au vo-
tat pentru referendum pe 
lista permanentă, 52.394 
pe liste suplimentare, iar 
257 votanți au solicitat 
urna mobilă.

Rezultate 
PROVIZORII: PNL 
conducea cursa 
electorală

Din cauza unor pro-
bleme tehnice apărute în 
sistemul STS folosit în pro-
cesul electoral din 26 mai 
2019, la nivelul județului 
Ilfov nu au putut fi comu-
nicate OFICIAL rezultate 
parțiale, până la ora închi-
derii ediției ”Jurnalului de 
Ilfov”. În această situație, 
cifrele oficiale, cu reparti-
zarea voturilor pe fiecare 
localitate ilfoveană, dar și 
alte analize statistice lega-
te de modul în care s-a vo-
tat în județ le vom publica 
detaliat în următorul nos-
tru număr.

Până atunci, potri-
vit BEC, pentru “rezultate 
provizorii” în cazul alege-
rilor europarlamentare, 
Ilfov este menționat cu 
258 de secții de votare, 
un număr total de alegă-
tori de 355.710 persoane 
și număr total de voturi 
exprimate - 222.583.

Pentru PSD, numă-
rul voturilor, în Ilfov, a 
fost de 39.116, Alianța 
2020 USR Plus - 64.111, 
Partidul Pro România - 
11.973, UDMR - 1.056, 
Partidul Național Liberal 
- 68.475, ALDE - 7.993, 
Partidul ProDemo - 1.114, 
Partidul Mișcarea Popula-
ră - 15.692, Partidul So-
cialist Român - 823, Par-
tidul Social Democrat In-
dependent - 606, Partidul 

România Unită - 1.262, 
UNPR - 1.842, Blocul Uni-
tății Naționale BUN 667, 
Gregoriana Carmen Tu-
doran - 2.499, George Ni-
colae Simion - 3.413 și 
Petre Costea - 1.941.

335.176 răsunsuri 
de “DA”, la 
referendum 

În cazul referendu-
mului, aceleași “rezul-
tate provizorii” ale BEC 

au arătat, pentru Il-
fov, un număr total de 
voturi valabil exprima-
te pentru răspuns DA în 
cazul întrebării 1 (“Sun-
teți de acord cu interzi-
cerea amnistiei și grați-
erii pentru infracțiuni de 
corupție?”) de 167.566, 
iar pentru NU - 26.673, 
iar pentru întrebarea 2 
(“Sunteți de acord cu in-

terzicerea adoptării de 
către Guvern a ordonan-
țelor de urgență în do-
meniul infracțiunilor, pe-
depselor și al organizării 
judiciare și cu extinderea 
dreptului de a ataca or-
donanțele direct la Cur-
tea Constituțională?”) 
167.610 persoane au 
răspuns DA si 26.580 au 
răspuns NU.
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Mobilizare fără precedent la urnele 
ilfovene!

 La Dimieni, procentul 
de prezenţă  

pentru europarlamentare 
a depăşit 300%

Județul Ilfov a fost menționat duminică 
seară, drept județul fruntaș la procentul 
prezenței la urne a alegătorilor, pentru 
europarlamentare. Astfel, la ora închiderii 
secțiilor de votare, în Ilfov, prezența la 
urne a fost de 64,03% (iar la nivel național, 
la alegerile europarlamentare, a fost de 
49,02%). 

27 mai 2019, ora 20.00
rezultate parțiale anunțate de BeC, la nivel național:

Pnl: 26,35%
PSd: 23,16%
USr PlUS: 21,24%
Pro romania: 6,77%
UdMr: 6,19%
PMP: 5,64%


