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Competitorii turului 2
Klaus Iohannis

Viorica Dăncilă

În perioada de după ziua 
votului de la primul tur de scru-
tin are loc numărătoarea votu-
rilor de către birourile elector-
ale şi transmiterea lor către Bi-
roul Electoral Central (11-13 
noiembrie). Până pe 12 noiem-
brie, candidaţii care au parti
cipat la alegeri, precum şi par-
tidele sau alianţele, pot depune 

la Curtea Constituţională cere-
ri pentru anularea alegerilor pe 
motive de fraudă electorală. 
Până cel târziu pe 14 noiem-
brie, BEC trebuie să înainteze 
Curţii Constituţionale proce-
seleverbale cu rezultatele 
centralizate, pentru a fi vali-
date şi publicate în Monitorul 
Oficial.

În cazul în care niciun can-
didat nu întruneşte, în primul 
tur de scrutin, o majoritate 
absolută, Curtea Constituţională 
trebuie să aducă la cunoştinţa 
publică, până pe 15 noiem-
brie 2019, numele celor doi 
candidaţi care vor participa la 
al doilea tur de scrutin. Cam-
pania electorală pentru cel  

deal doilea tur de scrutin începe 
pe 15 noiembrie, iar ziua votării 
pentru cetăţenii care votează în 
ţară este 24 noiembrie. La fel 
ca în primul tur, cetăţenii româ-
ni care votează în afara ţării 
pot vota pe parcursul a trei zile 
22, 23 şi 24 noiembrie  vi neri, 
22 noiem brie (orele 12.00  
21.00), sâmbătă, 23 noiembrie 

(orele 7.00  21.00), duminică, 
24 noiembrie (orele 7.00  
21.00). Până pe 26 noiembrie, 
partidele şi candidaţii pot ad-
resa Curţii Constituţionale ce
reri privind anularea alegerilor 
pe motive de fraudă electorală, 
iar până la 28 noiembrie, BEC 
trimite Curţii rezultatele central-
izate ale votului.

1. Klaus Werner Iohannis - 3.473.052, reprezentând 37.79%,
2. Vasilica Viorica Dăncilă - 2.051.369, reprezentând 22,32%,

3. Ilie Dan Barna - 1.374.298, reprezentând 14,95%,
4. Mircea Diaconu - 814.414, reprezentând 8,86%,

5. Theodor Paleologu - 525.429, reprezentând 5,72%,
6. Hunor Kelemen - 356.928, reprezentând 3,88%.

CINE NU A ATINS PRAGUL DE 3% LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE?
7. Ramona Ioana Bruynseels - 243.861, reprezentând 2,65%
CINE NU A DEPĂȘIT PRAGUL DE 200.000 DE VOTURI  

LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE
8. Alexandru Cumpănașu - 141.010, reprezentând 1,53%

9. Viorel Cataramă - 48.613, reprezentând 0,53%
10. Bogdan Stanoevici - 39.118, reprezentând 0,43%

11. Cătălin Ivan - 32.732, reprezentând 0,36%
12. Ninel Peia - 30.833, reprezentând 0,34%

13. Sebastian Popescu - 30.783, reprezentând 0,33%
14. John Ion Banu - 27.763 , reprezentând 0,3%

Iniţial, în luptă au fost  
  

Cine a depășit pragul  
de 200.000 de voturi  

la alegerile prezidențiale?

14 candidaţi

Primul tur al alegerilor prezidențiale s-a încheiat duminică seară, iar rezultatele 
parţiale îi indicau, luni seară, la ora 20.00, pe Klaus Iohannis (PNL) și Viorica Dăncilă 

(PSD) contracandidați în turul al doilea, care se va desfășura pe 24 noiembrie.

În aşteptarea alegerilor din 22, 23 şi 24 noiembrie


