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La Otopeni, prezenţa la vot în 
jurul orei 11.30 era mult mai 
redusă comparativ cu primul tur 
al alegerilor prezidenţiale. La 
secţia de votare 50, amenajată 
la primăria orașului, la ora 
11.30, la urnele de vot prezenţa 
era de 17%, aproximativ 50 de 
persoane pe liste suplimentare. 
Activitatea s-a desfășurat 
fără incidente, fluxul a fost 
constant 1-2 persoane pe 
minut. La secţia de votare 51, 
amenajată în sediul Serviciului 
Public de Asistenţă Socială 
Otopeni, s-au raportat mici 
incidente legate de semnalul 
WiFi al sistemului electronic 
de vot, prezenţa era foarte 
scăzută, 207 alegători din 1.173 
persoane arondate secţiei. 
Primarul Silviu Gheorghe, urma 
să voteze la secţia de votare 

numărul 52, amenajată în 
incinta Sălii de Sport Otopeni, 
în jurul amiezii. Președintele 
de comisie, Dumitru Radian 
ne-a declarat o prezenţă 
la vot redusă comparativ 
cu alegerile primului tur, 
aproximativ 12% din totalul 

de 1.629 persoane arondate 
secţiei, dintre care 8% pe 
listele suplimentare, motivând 
că ar evita aglomeraţia din 
Capitală. Nu au fost raportate 
incidente, lucrurile fiind 
gestionate bine, datorită și 
cetăţeniilor. 

Și în orașul Pantelimon scrutinul 
de duminică, 24 noiembrie, a 
avut o desfășurare absolut 
impecabilă și mulţumitoare a 
procesului electoral. „Avem 455 
de votanţi până la ora 12.15, 
din care peste o sută pe listele 
suplimentare. La primul tur au 
fost 1.300 de votanţi din 1.800 
înscriși. Acum ne așteptăm ca 
oamenii să iasă la vot în număr 
și mai mare decât la primul tur. 
Ne bucură faptul că vin oameni 
de toate vârstele să-și exprime 
opţiunea pentru unul dintre cei 
doi candidaţi. Există chiar un 
echilibru între categoriile de 
vârstă care-și exercită dreptul 
de a alege pentru România și 
pentru poporul acesta”, ne-a spus 
Luminiţa Lăutaru, președintele de 
comisie al Secţiei de votare nr. 
64, din cadrul Școlii Gimnaziale 
nr. 1, Corpul B. Și la Secţia de 

votare nr. 59, de la Școala 
Gimnazială nr. 1, Corpul A, a 
fost o organizare foarte bună. 
„Până la ora 12.30 avem 266 de 
votanţi pe listele permanente și 
78 pe cele suplimentare. Încă de 
la deschiderea urnelor, de la ora 
07.00 au venit mulţi vârstnici, 
dar și mulţi tineri. O mare parte 

dintre persoanele mai tinere 
au votat la orele dimineţii, pe 
listele suplimentare. Per total, 
pe listele permanente avem 
1.703 persoane înscrise. Dar 
ne așteptăm să vină mai multe 
spre seară”, ne-a spus Caliopa 
Cristache, președintele de 
comisie al Secţiei 59.     
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Primele 5 secţii de votare 
din Ilfov - 1, 2, 3, 4 și 5 - au 
fost amenajate în sediul Școlii 
gimnaziale nr. 1 din Bragadiru. 
Chiar dacă vremea de afară 
nu a fost foarte prietenoasă, 
fluxul de alegători veniţi aici să 
voteze a fost unul constant, 
fără pauze prea mari, pentru 
că oamenii chiar au dorit să-și 
exprime opţiunea electorală. 

Președinţii celor cinci secţii au 
fost mai ”relaxaţi” cu declaraţiile 
pentru presă, faţă de atitudinea 
de la primul tur de scrutin, și 
am aflat de la Monica Rotaru, 
președintele secţiei 1, unde au 
fost înscrise pe lista permanentă 
în jur de 1.800 persoane, că, 
până la ora 14.30 aici votaseră 
circa 600 de persoane (inclusiv 
listele suplimentare).

La secţia de votare nr. 2, 
președintele Adina Tomescu 
ne-a declarat că nu au avut 
incidente neplăcute, nu au fost 
solicitări pentru urna mobilă, iar 
până la ora 14.30 aici votaseră 
circa 750 de alegători, pe lista 
permanentă și cea suplimentară. 
La secţia 3, votaseră, tot până 
la orele amiezii, circa 600 de 
persoane, pe ambele liste.

În orașul Popești-Leordeni, 
încă dinaintea prânzului, la 
secţiile de votare se formaseră 
cozi, chiar dacă de dimenisuni 
mai mici faţă de cele formate 
în primul tur de scrutin. La 
sediul Oratoriului Sf. Murialdo, 
Centrul de tineret, unde s-au 
amenajat pentru locuitorii din 
Noul Popești secţiile de vot 
nr. 71, 72, 73 și 74, oamenii 
așteptau să le vină rândul 
la urne. Iar fluxul a fost unul 
constant, până la final.
La secţia de votare 71 au fost 
arondate 1.800 persoane, iar 
până la ora 16.30 votaseră aici 
circa 1.000 de alegători (pe liste 
permanente și suplimentare), 
la secţia 72 au fost înscrise 
pe lista permanentă 1.919 
persoane, la 73, în jur de 2.200, 
și, la fel ca la secţia alăturată, 

votaseră și aici, până la 16.30, 
aproximativ 950 de persoane 
din localitate, dar și din afara 
orașului Popești-Leordeni. Și la 
secţia de votare 74, procesul 
electoral s-a desfășurat fără 
incidente.
La sediul Grisport.ro, la ieșirea 
din Popești-Leordeni spre 
Berceni, unde a fost amenajată 
secţia 87 și unde în primul 
tur de scutin a fost puţină 
agitaţie, alegătorii reclamând 
închiderea ușii secţiei circa 
20 de minute, sub pretextul 
defectării sau blocării tabletei. 
Atunci, președintele secţiei, 
Adrian Drăgan, ne-a declarat că 
au fost chemaţi reprezentanţii 
BEC-ului, pentru înlocuirea 
tabletei. La scrutinul din turul 
2 al alegerilor prezidenţiale, 
potrivit aceluiași președinte, 

nu au mai fost semnalate 
astfel de incidente. Până la 
ora 10.15, aici votaseră în jur 
de 150 de persoane, pe lista 
permanentă și suplimentară. 
Pentru această secţie au fost 
înscriși, pe lista permanentă, 
1.156 alegători.

Și localnicii din orașul Voluntari au 
dat dovadă de un civism exemplar. 
„Până la ora 13.45, în secţia noastră 
au votat 594 de persoane, pe 
ambele liste. Dar avem înscrise 
1.854 în total, așa că până la ora 

21.00, când se închid urnele, 
vor fi mult mai mulţi. Astăzi, cei 
mai mulţi alegători au ales să 
voteze la primele ore ale turului 
de  scrutin. Deși avem votanţi 
din toate categoriile de vârstă, 

am putea spune că predomină 
cei cu vârste peste 45-50 de 
ani”, ne-a spus Andreea Costea, 
președintele comisiei Secţiei de 
votare nr. 104, din cadrul Școlii 
Gimnaziale nr. 2, Voluntari. 
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Ca și la primul tur al alegerilor 
prezidenţiale, la ora 11.00, echipa 
Jurnalului de Ilfov a ajuns la 
Școala Gimnazială nr. 1, din 
Buftea, unde au fost amenajate 
secţiile de votare nr. 14, 15 și 
16. Deși vremea nu era deloc 
prietenoasă, alegătorii soseau 
constant, mai ales cei în vârstă. 
Unii ne-au mărturisit că nu au 
fost la primul tur, dar acum s-au 
mobilizat și au venit  la vot, chiar 
dacă, efortul de a se deplasa era 

imens. Președintele Consiliului 
Judeţean Ilfov, Marian Petrache 
a ajuns la secţia de vot nr. 15 în 
jurul orei 11.25, însoţit de primarul 
orașului Buftea, Gheorghe Pistol. 
Marian Petrache a prins din nou 
coadă la secţia sa de vot, un 
motiv în plus pentru a schimba 
impresii cu cetăţenii. Primarul 
Gheorghe Pistol ne-a declarat: ”În 
această zi, să fim cu gândurile, 
care  contează cu adevărat în 
viaţa noastră, la lucrurile care  

ne unesc și nu la cele care ne 
dezbină. Astăzi, românii își aleg 
președintele pe care și-l merită”.
Silvia Dumitru, președintele 
secţiei de votare nr. 15, ne-a 
spus că până în jurul orei 11.15  
au votat 289 de persoane, din 
cei 1.870 cetăţeni arondaţi, 
adică 15,81%, iar pe listele 
suplimentare au votat 20 de 
persoane. Urna specială a fost 
solicitată la această secţie  pentru 
3 alegători.
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