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În comuna Tunari, la secţia de 
votare 250, amenajată în Școala 
Gimnazială nr. 1, în jurul orei 
18.40 votaseră circa 800 de 
alegători. Numărul total al celor 
înscriși pe lista permanentă a 
secţiei a fost de 1.519 persoane. 
230 de alegători votaseră, până 
la ora menţionată, pe liste 
suplimentare. Președintele 
secţiei ne-a declarat că a 
existat un flux constant, cu 
cozi de așteptare moderate, 
nu mai mari de 10-15 persoane. 
Tinerii cu vârste cuprinse între 
18-35 de ani s-au prezentat 
într-un număr mare la vot, în 
Tunari, fiind pregătiţi de „luptă 
pentru o Românie mai prosperă 
și un viitor mai bun”. 
La deschiderea secţiei de vot au 
fost mici probleme cu sistemul 
electronic, iar pentru primii doi 
alegători, datele de pe buletin au 
fost introduse manual. Situaţia 
a fost rezolvată ulterior.

Scrutinul de duminică a avut o 
desfășurare impecabilă și aboslut 
mulţumitoare și la Ștefănești. 
„Avem aproape 300 de votanţi 
până la ora 14:00 și totul se 
desfășoară excelent. Este o 
organizare foarte bună, astfel 
încât fiecare vot durează doar 
câteva minute. Mai avem și 
aproape 100 de votanţi pe 
listele suplimentare. Tocmai 
am avut un val de alegători, 
iar până la închiderea urnelor 
ne așteptăm să vină mult mai 
mulţi. În total, ar trebui să avem 
1.340 de votanţi, pe listele 
electorale permanente. Sunt 
votanţi din toate categoriile 
de vârstă. Tinerii au început 
să vină spre prânz, în timp ce 
vârstnicii au venit dimineaţă”, 
ne-a spus Mădălina Mihăilă, 
președintele Secţiei de votare 
nr. 245, de la Școala cu clasele 
I-VIII nr. 1, Corp B, Ștefănești. 

Petrăchioaia a înregistrat, 
din nou, o prezenţă ridicată 
la vot. „Din 2.748 de votanţi 
s-au prezentat la vot 37,48% 
până la ora 15:00. Avem un 
procent între 33% și 47% pe 
secţiile de votare. Am votat 
pentru că vreau ca România 
să prospere. Vreau ca eu, 
împreună cu toţi localnicii din 
Petrăchioaia, să fim cu adevărat 
mândri că suntem români. Asta 
înseamnă că președintele 
trebuie să aibă o viziune de 
dezvoltare în interesul tuturor 
cetăţenilor, iar acest lucru îl 
poate face numai președintele 
Klaus Iohannis”, ne-a spus 
primarul Mihai Dobre. „Numai 
în secţia noastră de votare 
sunt 1.635 de alegători înscriși 
pe liste, din care, până la ora 
15:00, au votat 546. Alţi 112 au 
votat pe listele suplimentare. 
Fluxul este mai lejer faţă de 
alte scrutinuri, iar asta se 

datorează în special bunei 
organizări”, ne-a spus Cristina 
Boiţeanu, președintele Secţiei 

de votare nr. 235, din cadrul 
Școlii cu clasele I-VIII nr. 1, 
Petrăchioaia.  

În comuna Nuci, secţia de votare 
228 a fost amenajată la Școala 
Gimnazială nr. 1. Până în jurul 
orei 15.30, aici, prezenţa la 
urne era de 37%, raportat la 
cei 1.332 de alegători arondaţi 
secţiei. 100 de persoane au 
votat pe liste suplimentare. 
Potrivit declaraţiei președintelui 
de comisie, oamenii au dorit să 
voteze încă de la primele ore 
ale zilei. Nu au fost semnalate 
niciun fel de incidente neplăcute, 
sistemul electronic de vot a 
funcţionat corect, iar activitatea 
s-a desfășurat pașnic.   
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Primarul comunei Periș, 
Anghel Albu, ne-a declarat 
că a votat pentru normalitate: 
”Am votat pentru noi și pentru 
copiii noștri și să sperăm că 
va fi bine pentru România”. În 
comuna Periș au fost amenajate 
5 secţii  de votare, pentru 
fiecare sat în parte, câte 
o secţie de votare, pentru 
aproximativ 6.500 de votanţi. 
”Lumea este entuziasmată, 
faţă de  de alegerile trecute, 
inclusiv faţă de alegerile 
europarlamentare. Prezenţa 
la vot este mult mai mare. 
Este un semn că oamenii s-au 
mobilizat și au înţeles că este 
important să voteze”, ne-a 
declarat primarul. 
La  Școala nr. 2 cu clasele 
I-VIII din Brătulești, la 13.43, 
la secţia de de votare nr. 231, 
președintele Tatiana Niţescu, ne-a 
spus că până atunci votaseră 

în jur de 500 de persoane, 
din 1.993, din care 97 pe liste 

suplimentare. Urna mobilă nu 
a fost solicitată. 
La 13.59 am ajuns la Liceul 
Teoretic  nr. 1 Periș, unde a 
fost amenajată secţia de votare 
nr. 230. Președintele secţiei, 
Angela Maria Dumitru, ne-a 
spus că până la acea oră au 
votat circa 500 de persoane 
din 1.918 de cetăţeni arodnaţi. 
Pe liste suplimentare au votat 
circa 100 de persoane, iar urna 
mobilă nu a fost solicitată. 

În comuna Snagov, primarul 
Marian Oancea a votat la 
secţia 240 din Ghermănești, 
alături de soţie și fiu. Edilul 
ne-a declarat că se bucură 
de un timp atât de frumos, 
de faptul că oamenii sunt 
prezenţi la urne, dorindu-și 
„o Românie cât mai frumoasă, 
alături de un președinte care 
să ne reprezinte realmente 
pe toţi”.
La aceeași secţie de votare, 
până la ora 14.00 votaseră 
peste 500 de alegători și nu 
erau raportate incidente. La 
secţia de votare 241, tot din 
Ghermănești, era înregistrat 
un procent de 30% prezenţă 
la vot, 56 pe oameni votând 
pe liste suplimentare până 
în jurul orei 14.30. La Liceul 
Teoretic Mihail Kogălniceanu, 
unde a fost organizată secţia 
de votare 239, la ora 14.45 se 
prezentaseră la urne aproximativ 
600 de alegători, care au votat, 
în mare majoritate, pe liste 

suplimentare. Motivul era 
prezenţa mare a celor care au 
case în Snagov, însă reședinţa 
trecută în cartea de identitate 
în alte localităţi. 
Tot în aceată secţie a votat 
Radu Georgescu (Radu 
Valahu), campion naţional de 
skandenberg, instructor de 
culturism și fitness, cunoscut 
în lumea mondenă pentru 
recordurile sportive. Radu 
Valahu ne-a declarat că 
votează pentru „o viaţă mai 
frumoasă, pentru a purta 
cu mândrie steagul ţării”. 
„Cum eu, Valahu, am ridicat 
steagul pentru poporul român, 
pentru că sunt ambasador 

al ţării, așa cum suntem noi, 
sportivii, numiţi, oameni care 
duc steagul, îmi doresc un 
președinte care să se implice, 
să lupte pentru ţara noastră, 
să trăiască și să simtă alături 
de noi, să știe preţul unei pâini, 
nu îmi mai doresc ceea ce 
a fost până acum. Se poate 
mai mult decât atât, sper să 
iasă lumea în continuare la 
vot! Personal, mi se pare că 
numărul votanţilor este cel mai 
mare din anii ‘90 până acum, 
ceea ce mă face să cred că 
oamenii vor acţiune, vor să fie 
respectaţi, pentru că poporul 
român merită acest lucru!”, 
ne-a mai spus campionul. 


