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În comuna Vidra, la ora 11, la 
secția de votare 255, amenajată 
în incinta Școlii primare nr. 1, cu 
clase 0-IV, a votat și primarul 
localității, Marian Tudor. La 
ieșirea din secție, edilul ne-a 
declarat că a votat ”pentru o 
Românie normală”. Și, pentru 
că ne-am întâlnit, acesta ne-a 
anunțat de amplasarea, în fața 
Primăriei, începând chiar de 
luni, a unui cort unde se pot 
dona haine, alimente, jucării/
biciclete, pentru familiile nevoiașe 
din Vidra. Este vorba despre 
campania Primăriei, intitulată 
”Împreună, de sărbători putem 
oferi un zâmbet”, un proiect 
de suflet al primarului, implicat 
personal în demers. Aici, 
doritorii, locuitori din Vidra 
sau din afara comunei, pot 
oferi lucruri de care nu mai 
au nevoie - mai vechi, sau 
lucruri noi - celor circa 80 
de familii din Vidra, aflate în 
dificultate.
Revenind la procesul electoral, 
atmosfera surprinsă la secțiile 
de votare din Vidra era una 

liniștită, cu un flux constant 
de alegători, care își așteptau 
în ordine rândul la cabinele 

de votare. Tot în Școala nr. 1, 
au fost amenajate și secțiile 
253 și 254.

La 15.32 am ajuns la Chitila, la 
Școala gimnazială cu clasele 
I-VIII nr. 1 ”Prof. Ion Vișoiu” 
unde au fost amenajate secțiile 
de votare nr. 28 și 29. Spre 
deosebire de toate celelalte secții 
de votare din Ilfov care ne-au 
facilitat accesul în secțiile de 
votare, conform legii și regulilor 
stabilite de Biroul Electoral 
Central, deși ne-am prezentat 
acreditările, aici ne-am lovit de 
o atitudine refractară și foarte 
multe suspiciuni. Președintele 
secției 28 nu a dorit să spună 
cum se numește și nu a vrut să 

ne ofere informații legate de 
prezența la vot. A menționat că 
a sunat undeva la ”presă” să 
verifice și răspunsul a fost în final 
”Nu”, menționând ”informații nu 
vă putem oferi. Nu centralizez 
eu prezența la vot. Nu vreau 
să vă ofer aici pe secție”. Nici 
fotografiatul nu a fost permis.
La secția nr. 29, am aflat că 

au votat 799 de persoane, 
1.625 persoane fiind arondate, 
iar 193 persoane au votat pe 
liste suplimentare. 
În orașul Chitila, pentru alegerea 
următorului președinte al 
României, au fost amenajate 
în oraș 9 secții de votare, 
pentru aproximativ 12.500 
de alegători.

Tudor Marian, ”pentru o Românie 
normală”
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În orașul Măgurele, unde s-au 
organizat opt secții de votare, 
chiar dacă ploua mărunt, se 
putea simți ”atmosfera” unei 
zile de alegeri. Pe aleile din jurul 
Casei de Căsătorii, cei care au 
venit la vot au rămas puțin de 
vorbă și au format grupulețe 
mici de dezbatere. La secția de 

votare nr. 39, amenajată în sediul 
Primăriei, președintele Elena 
Varga ne-a declarat că până la 
ora 13.10, votaseră peste 300 
de persoane, aproape 200 pe 
lista lista permanentă și vreo 
120 pe liste suplimentare. La 
această secție au fost arondați 
953 de locuitori ai orașului. La 

secția de votare 37, amenajată 
în incinta Liceului Teoretic ”Horia 
Hulubei”, președintele Evelyn 
Dragne ne-a declarat că până 
la ora 13.00, aici votaseră circa 
350 de alegători înscriși pe 
lista permanentă și pe listele 
suplimentare. Nu au fost semnalate 
incidente neplăcute.

La secțiile de votare 110 și 
111, din comuna 1 Decembrie, 
amenajate la Școala nr. 1 din 
localitate, în jurul orei 13.00 fluxul 
de votanți era unul constant. 
Permanent au fost mici cozi 
formate în interiorul școlii, pentru 
că alegătorii au dorit să vină 
să voteze. Camelia Andone, 
președintele secției 110, ne-a 
vorbit despre un procent de 

circa 30-35% prezență la urna 
din secția domniei sale, până 
la ora 13, mai mare decât în 
turul 1, pentru acel moment.
La secția 111, Georgeta Pănătău, 
președintele secției, ne-a 
declarat că circa 300 de 
persoane votaseră deja aici, 
pe ambele liste - permanentă 
și suplimentară, până la ora 
12.00. Aici au fost înscriși pe 

lista permanentă 1.522 alegători.
Aceleași mici cozi le-am găsit 
și la secțiile 112 și 113, din 1 
Decembrie. La secția de votare 
112 fuseseră la urnă, până la 
ora 13.30, în jur de 420 de 
persoane, iar numărul celor 
înscriși pe lista pemanentă 
era 1.600. La fel, la secția 113, 
prezența alegătorilor a fost 
constantă pe tot parcursul zilei.


