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„Am votat pentru o imagine mai bună a 
României peste hotare”

Liniște, și la Dărăști

Primarul Valentin Laurențiu Condu: 
„Am votat o româncă cu inimă de mamă”

Prezență la vot mai mare seara, la 
Domnești

Flux constant de voatanți

A fost momentul tinerilor să iasă la vot 
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La 16.15, în Dărăști, l-am 
găsit pe primarul Sorin 
Țicu, la vot. La secția 182, 
din incinta Școlii gen. nr. 1, 
unde au fost înscriși pe lista 
permanentă 1.050 de alegători. 
Președintele secției, Nicoleta 
Rădulescu, ne-a declarat că 
până la ora 16.00 aici votaseră 
aproape 400 de persoane 
- 285 pe lista permanentă 
și alte 90 de persoane pe 
liste suplimentare. Nu au 
fost semnalate incidente sau 
solicitări pentru deplasarea 
urnei mobile.
La secția de votare 183 am 
găsit aceeași atmosferă calmă. 
Președintele Maricela Dimitriu 
ne-a declarat că aici au fost 
înscriși pe lista permanentă 
1.220 de persoane. Votaseră, 
până la ora 16.00, un 415 
alegători, pe ambele liste - 
suplimentare și permanentă.

La Dobroești, localnicii au 
venit în valuri la vot. „Sunt 
perioade ale zilei când vin mulți 
și perioade când vin puțini. 
Cei mai mulți au o vârstă mai 
înaintată. Avem arondați 1.359. 
La ora 13:00, avem 416 votanți, 
cu tot cu lista suplimentară”, 
ne-a spus Costela Alexandru, 
președintele de comisie al 
Secției de votare nr. 184, din 
cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1, 
Dobroești. Și primarul Valentin 
Laurențiu Condu a votat aici. 
„Votul de astăzi este deosebit 
de important. Trebuie să existe 
libertatea de a alege, indiferent 
de opțiunea fiecăruia. Personal, 
eu am votat gândindu-mă la 
neamul românesc, în ansamblu, 
și la lupta pe care trebuie să o 
ducă în prezent, o luptă fără 
arme. Mai exact, am ales cu 
mintea și am votat cu inima. 
Am votat o româncă cu inimă 
de mamă. Am votat în credința 

mea ortodoxă și am ales cu 
gândul la bunicul meu și la toți 
cei care, la fel ca el, au apărat 

această țară”, ne-a spus primarul 
comunei Dobroești, Valentin 
Laurențiu Condu. 
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Atmosfera a fost liniștită și 
la Dascălu. „Avem o echipă 
bună, foarte bine organizată, 
ceea ce face ca procesul 
electoral să se desfășoare 
în cele mai bune condiții. 
Prezența la vot este destul 
de mare. Până la ora 14:00 
deja am depășit 500 de votanți 
pe listele permanente, iar pe 
listele suplimentare avem 147 
de votanți. Conform listelor 
permanente, la închiderea votului 
ar trebui să avem 1.736 de 
votanți. Votul decurge fluent, 
oamenii vin în mod continuu, 
fără pauze. Noi nu am avut 
probleme nici la alegerile 
anterioare și nici acum. Avem 
și o urnă mobilă, dar nu am 
avut solicitări pentru ea”, ne-a 
spus Alina Badea, președintele 
Secției de votare nr. 180, 
din cadrul Școlii Gimnaziale 
nr. 1, Dascălu. „Am votat în 
primul rând pentru o imagine 
mai bună a României în plan 
extern și o relație mai bună 

cu celelalte state europene. 
Vreau ca președintele să ne 
poată reprezenta și să ne poată 

integra și pe noi mai departe în 
UE în ceea ce privește cultura, 
economia etc. Concret, aștept 
ca președintele să creeze noi 
opțiuni de dezvoltare, cum au 
creat țările de prestigiu, spre 
care merg tot mai mulți tineri. 
Lucrez în domeniul medical 
și îmi doresc să rămân să 
muncesc în România. Aștept 
ca președintele să facă în așa 
fel încât tinerii să nu mai plece 
în masă, din România”, ne-a 
spus Nicolae Matei, un tânăr 
alegător în vârstă de 23 de ani.   

La Găneasa, tinerii s-au prezentat 
la urne în număr mare. „Până la 
ora 15:30 avem 245 de votanți, 
dintr-un total de alegători de 774 
trecuți pe liste. Mai avem și 83 de 
votanți pe listele suplimentare. 
Am avut alegători din toate 

categoriile de vârstă, dar 
predomină tinerii sub 40 de 
ani. Se votează fără probleme 
încă de la ora 07:00, votul fiind 
mult mai rapid față de alte tururi 
electorale”, ne-a spus Yilmaz 
Florentina, președintele Secției 

de votare nr. 199, deschisă la 
Grădinița nr. 1, Găneasa. „Vreau 
ca președintele să se implice 
mai mult pentru ca noi toți să 
ducem o viață mai bună”, ne-a 
spus Neli Camburu, o alegătoare 
în vârstă de 45 de ani. 

La Domnești, în cadrul Școlii 
Generale ”Gheorghe Corneliu” 
au fost amenajate două secții de 
votare, respectiv secțiile 192 și 
193. Noi am ajuns la ora 17.40, 
când lumea venea în număr mai 
mare, după spusele membrilor 
celor două secții. Viceprimarul 
Costel Ștefan ne-a declarat că 
la nivelul comunei Domnești au 

fost amenajate 5 secții pentru 
circa 10.000 de persoane cu 
drept de vot, iar  prezența la 
vot a crescut spre seară. 
La secția nr. 192 votaseră 
880 de persoane din 1.529 
alegători arondați, din care 304 
pe liste suplimentare, ne-a spus 
președintele secției, Andrea 
Mădălina Radu.

Alte 900 de persoane, din 1.300 
arondate, au votat la secția 
193, iar pe lista suplimentară 
190 de cetățeni. ”O prezență 
la vot bună, flux continuu. Iar 
alegătorii au venit la vot de la 
la 7 fix, fără să fie coadă, dar 
s-a votat permanent”, ne-a 
spus președintele secției 193, 
Alina Năstase. 

La ora 15.25, la Liceul 
Tehnologic ”Vintilă Brătianu”, 
din Dragomirești Vale, am stat 
de vorbă cu președintele 
secției de votare nr. 197, Emilia 
Manolache. Domnia sa ne-a 
spus că votaseră circa 520 
de persoane, din 1.313 de 
alegători arondați. Urna mobilă 

nu a fost solicitată. Potrivit 
președintelui de secție, circa 
100 de persoane au votat pe 
liste suplimentare, fiind vorba 
de cetățeni veniți din București, 
dar și din Giurgiu. În total, în 
comuna Dragomirești Vale 
au fost organizate 4 secții de 
vot, a fost un flux constant de 

votanți și, cel puțin până la la 
acea oră, nu se înregistraseră 
evenimente nedorite. Potrivit 
datelor de care dispunea 
viceprimarul Dumitru Ilioiu, 
la 15.44, circa 27% dintre 
cetățeni ieșiseră la vot, în 
toată comuna, însemnând 
aproximativ 4.000 de alegători. 


