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Mobilizare masivă

Alături de familie, la vot

Un tur de scrutin liniștit

Flux constant de alegători

Femeile au votat în număr mai mare decât 
bărbații

”Să voteze cât mai mulți cetățeni pentru 
o Românie normală”
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alegeri prezidențiale turul ii

Localnicii din Afumați au depășit 
prezența la vot din primul tur. 
„Au votat mai mulți decât la 
primul scrutin, majoritatea 
fiind din categoria de vârstă 
50+. În jurul orei 15.30 aveam 
aproximativ 500 de alegători, 
pe ambele liste, din 1.131 câți 
sunt înscriși. Și tot vin în valuri. 
Am avut și două solicitări pentru 
urna mobilă, din partea unor 
persoane nedeplasabile”, 
ne-a spus Viviana Cencu, 
președintele Secției de votare 
nr. 115, de la Școala Gimnazială 
nr. 1, Afumați. „Am votat cu 
gândul ca adevăratul câștigător 
al alegerilor de astăzi să fie 

un bun președinte pentru toți 
românii. Indiferent de culoarea 
sa politică, vreau să fie pentru 
popor. Am peste 70 de ani, sunt 
pensionat după mai bine de 
patru decenii de muncă grea 
și sufăr de o boală invalidantă. 

De zece ani am rămas fără un 
picior și lupt pentru drepturile 
mele. Vreau ca președintele 
să-mi respecte drepturile, și 
mie, și tuturor românilor”, ne-a 
spus Ion Costache, un alegător 
care a venit la vot, în cârje.

La ora 10.45, la Școala primară 
nr. 2, din Berceni, l-am întâlnit 
pe primarul Gheorghe Covrigea 
exercitându-și dreptul la vot. 
Edilul a votat la secția 125 unde, 
potrivit declarației președintelui 
Marian Ion, votaseră circa 
340 de persoane, pe lista 
permanentă, dar și pe liste 
suplimentare. Aici au fost 
arondați 1.931 alegători. 
La secția vecină, 126, am 
remarcat aceeași atmosferă 
calmă, un flux permanent de 
alegători, fără cozi și fără 
incidente neplăcute. Cecilia 
Dorobanțu, președintele secției, 
ne-a declarat că aici au votat 
în jur de 250 de persoane, 
până la ora 10.30.
În continuare, la Școala 
Gimnazială nr. 1 din Berceni, 
unde s-au organizat secțiile de 
votare 127 și 128 atmosfera 
era tot una plăcută și, chiar 
dacă afară ploua mocănește, 

alegătorii au venit la urne să-și 
exercite dreptul constituțional de 
a vota. La secția 127, votaseră 

în jur de 200 de persoane, 
până pe la ora 10.30, iar la 
secția 128, în jur de 300.

În turul al doilea pentru fotoliul 
de președinte al României, la 
Cernica, în Secția de votare nr. 
138, de la Școala Gimnazială 
nr. 3 din satul Bălăceanca, s-a 
înregistrat un flux continuu 
de votați. „Până la ora 11.30 
au votat 200 de persoane 
pe listele permanente, din 
cele 1.391 înscrise. Mai avem 
încă 60 de votanți pe listele 
suplimentare și ne așteptăm 
la o creștere semnificativă a 
numărului de alegători, după 

prânz”, ne-a spus Valentina 
Petrache, președintele comisiei 
Secției de votare nr. 138. Și 
la Secția de votare nr. 135, 
de la Școala Gimnazială nr. 
1, din Cernica, s-a votat fără 
așteptare. „Prezența la vot 
este foarte bună. Este ora 
11.50 și deja am depășit 
200 de persoane care  și-au 
exercitat dreptul la vot pe 
listele permanente și 60 pe 
suplimentare. Suntem secția cu 
cei mai mulți votanți. Majoritatea 

vin în familie sau cu grupul de 
prieteni. Dar, am putea spune 
că reprezentantele sexului 
frumos au votat în număr mai 
mare”, ne-a explicat Doinița 
Hangiu, președintele comisiei 
Secției de votare nr. 135.  

În comnuna Balotești, prezența 
la vot în jurul orei 14.40, la 
secția 122 a fost mult mai 
redusă comparativ cu turul 
I de scrutin. Din numărul total 
de 1.150 persoane arondate 
secției, pe listele permanente 
votaseră deja 251 persoane, 
iar 120 de alegători votaseră pe 
liste suplimentare. La primele 
ore ale dimineții a existat un 
flux constant de alegători, după 
care aceștia s-au prezentat 
în grupuri de 3-4 persoane, 

nefiind raportate incidente sau 
probleme tehnice în ceea ce 
privește sistemul electronic 
de votare, conform declarației 
președintelui de comisie. 

Primarul Cristian Ștefan 
Pretorian a votat împreună 
cu familia sa încă de la primele 
ore ale dimineții, alături de 
alți cetățeni.

Și la Brănești a fost o prezență 
mai mare la scrutinul de duminică, 
decât la cel din urmă cu două 
săptămâni. „Avem aproape 
900 de votanți până la ora 
16.00, 250 fiind pe suplimentare. 
Sunt mulți care nu și-au făcut 
buletinele și votează pe liste 
suplimentare. Chiar și așa, nu 
este foarte aglomerat. Fluxul 
de alegători este constant. Nu 
am avut niciun fel de probleme 
în ceea ce privește procesul 
electoral. Ba chiar, oamenii vin 
zâmbitori și tratează totul cu 
deosebită conștiinciozitate. Cred 
că până la încheierea votului 
vom avea în jur de 1.400 de 

votanți. Pe 10 noiembrie am 
avut 1.300, dar am observat 
că unii nu au venit la primul 
tur, s-au prezentat direct la al 
doilea, iar fenomenul acesta 
cu siguranță va continua și va 

crește semnificativ numărul 
votanților”, ne-a spus Alina 
Ene, președintele de comisie 
al Secției de votare nr. 130, 
de la Liceul Teoretic ”Traian 
Lalescu”, din Brănești.   

Am ajuns spre seară, la Chiajna, 
la sala de sport, unde au fost 
amenajate secțiile de votare 
nr. 143, 144,145, 146 și 147. Aici 
am putut constata o prezență 
destul de ridicată a cetățenilor. 
Spațiul generos în care au fost 
amenajate urnele de vot nu 
favoriza aglomerația, dar din 
spusele oficialilor, la alte secții 
de vot se formaseră cozi masive.
Reamintim că în comuna Chiajna 
au fost organizate 15 secții 

de vot pentru aproximativ 
25.000 de alegători, fiind 
vorba despre cea mai mare 
comună din Ilfov.
Președintele secției nr. 147, 
Maria Bucur, ne-a spus că la 
secția sa votaseră aproape 
1.080 de persoane, din 1.909 
de persoane arondate, iar pe 
liste suplimentare au votat 
220. ”Este un flux constant, 
aproximativ la fel ca la turul 
întâi”, a spus oficialul.

City-managerul comunei Chiajna, 
Petre Anghel ne-a declarat: 
”Mă bucur că a ieșit lumea 
la vot. Sperăm să voteze cât 
mai mulți pentru o Românie 
normală”.


