12 alegeri prezidențiale turul i
pantelimon

Și la Pantelimon a fost o mobilizare
exemplară. „Nu avem niciun
fel de disfuncționalități sau
incidente, așa că procedura
de vot decurge cu o ușurință
uimitoare. Acum, la ora 12:00,
la secția noastră avem 314
votanți pe listele permanente
și încă 45 de votanți, pe lista
suplimentară. În total, avem
1.800 de persoane pe liste,
dar până la ora 21:00, când
se închid urnele, cu siguranță
vor mai veni”, ne-a spus Aurelia
Dumitrescu, președintele
Secției de votare nr. 63, de la
Școala Gimnazială nr. 1, Corpul
B. Printre alegătorii care au
venit la vot, în Pantelimon,
s-a aflat și doamna Eugenia
Simion, în vârstă de 66 de ani,
care, deși este paralizată și
se deplasează foarte greu,
a ținut totuși să-și exercite
dreptul la vot. „Am votat pentru
o Românie normală pentru
că încă mai cred că putem
trăi liniștiți și împliniți în țara
noastră. Sunt paralizată încă
din copilărie, când, în urma
unui vaccin făcut greșit, am
rămas aproape țintuită la pat.

bragadiru
Primele 5 secții de votare
din Ilfov - 1, 2, 3, 4 și 5 - au
fost amenajate în sediul Școlii
gimnaziale nr. 1 din Bragadiru.
Fluxul de alegători veniți aici
să voteze a fost unul constant,
fără pauze prea mari, pentru
că oamenii chiar au dorit să-și
exprime opțiunea electorală.
Trei dintre președinții celor
cinci secții au fost ”exagerat”
de precauți cu declarațiile
acordate presei acreditate la
aceste alegeri prezidențiale și,
folosind pretextul ”aglomerației”,
au evitat discuțiile sau nu au
permis fotografierea alegătorilor,
chiar dacă am obținut acordul
acestora. Și menționăm aici
că fotografierea procesului
electoral, evident în afara cabinei
de vot, însă în incinta secției de
votare NU este interzis pentru
presa acreditată de Autoritatea
Electorală Permanentă.
Monica Rotaru, președintele
secției 1, ne-a declarat că
aici au fost înscrise pe lista
permanentă 1.807 persoane,
iar până la ora 16.00 votaseră
aici circa 550 de persoane
pe ambele liste. La secția 4,

Vot pentru o Românie normală

Până la vârsta de 14 ani am
mers de-a bușilea, mai mult
târându-mă. Abia din adolescență
am început să mă ridic și să
merg pe picioarele mele, puțin
câte puțin. Astăzi am votat ca
să li se respecte drepturile
românilor cu dizabilități și să nu
mai existe oameni nenorociți de

medici care nu-și fac meseria
cu dăruire”, ne-a spus doamna
Eugenia Simion. Și în Corpul A
al Școlii Gimnaziale nr. 1, din
Pantelimon, procesul electoral
s-a desfășurat foarte bine. La
Secția de votare nr. 59, la ora
12.30, din cei 1.702 alegători,
votaseră 295.

Bragadiru s-a mobilizat
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Marian Petrache a votat la Buftea pentru o Românie normală

alegeri prezidențiale turul i 13
otopeni
Orașul Otopeni înregistrase
în jurul orei 18.00 un număr
mare de alegători prezenţi la
urne. La secţia de votare 46,
procentul prezenţei la urne
era de peste 50%, după ce
votaseră 900 de persoane,
din cele 1.395 arondate secţiei
(plus liste suplimentare). Nu
au fost semnalate incidente,
raportându-se un flux constant
de alegători încă de la primele
ore ale dimineţii.
La Primăria orașului, în secţia
de votare 50 votaseră pe liste
suplimentare 301 alegători și
586 pe lista permanentă, dintrun total de 1.283 persoane
arondate secţiei. Comparativ
cu secţia de votare anterioară,
unde a existat un flux constant,
în această secţie a fost raportat
un flux intermitent, de 20-25
de persoane, gestionat în mod
eficient, persoanele nefiind
nevoite să aștepte mai mult
de 2-3 minute pentru a primi
buletinul de vot.
La secţia amenajată în incinta
Sălii de Sport Otopeni, până
la ora 18.30 votaseră circa
800 de persoane, iar pe lista
permanentă erau înscrise 1.623.
Dintre cei 800 de alegători,

popești-leordeni
La ora 11.00, la Școala Gimnzială
nr. 1, din Buftea, unde au fost
amenajate secțiile de votare nr.
14, 15 și 16, a sosit, pentru a-și
exprima opțiunea electorală,
președintele Consiliului Județean
Ilfov, Marian Petrache. Acesta a
venit însoțit de primarul orașului
Buftea, Gheorghe Pistol, care
ne-a declarat că votase deja.
Marian Petrache s-a așezat
la coadă, la secția nr. 15, și
până când i-a sosit rândul la
vot a stat de stat de vorbă
cu cetățenii și a dat mâna cu
aceștia.
După vot, Marian Petrache
ne-a declarat: ”În primul rând
vreau să remarcăm că este
o zi foarte frumoasă, motiv
pentru care nu avem niciun
motiv că să nu ieșim la vot.

Am venit să votez pentru o
Românie normală și sper să
fie bine pentru toți.”
Primarul Gheorghe Pistol ne-a
declarat, la rândul său: ”Votez
pentru un președinte care să
asigure liniștea în momente
de agitație. Votez pentru un
președinte care să ne ofere
speranță, atunci când considerăm
că nu mai există, și îmi doresc
să alegem un președinte al
tuturor românilor”.
Silvia Dumitru, președintele
secției de votare nr. 15, ne-a
spus că până în jurul orei 11.15,
au votat 257 de persoane, din
1.831 de cetățeni arondați cu
drept de vot. ”Votul a început
la ora 7.00, și chiar de la acea
oră au venit votanți, în mod
constant, serioși, cuminți. Fără

incidente, fără probleme. Pe
lista suplimentară au votat 12
persoane, iar la noi nu a fost
solicitată urna mobilă”, ne-a
spus Silvia Dumitru, care a
observat că vin mai mulți votanți
decât la europarlamentare.
La secția de votare nr. 14
au fost înregistrate 149 de
voturi, dintre care, pe lista
suplimentară, au votat 9
persoane. Numărul total al
alegătorilor arondați acestei
secții a fost de 1.711. La secția
nr. 16, președintele Marian
Drăgan, ne-a spus că, din cei
1.700 de cetățeni cu drept de
vot arondați, votaseră 202
persoane, din care 28 pe
liste suplimentare. Au fost
și 17 solicitări de urnă mobilă
pentru cetățeni aflați la spital.

În orașul Popești-Leordeni, încă
dinaintea prânzului, la secțiile
de votare se formaseră cozi
apreciabile. La sediul Oratoriului
Sf. Murialdo, Centrul de tineret,
unde s-au amenajat pentru
locuitorii din Noul Popești
secțiile de vot nr. 71, 72, 73
și 74, zeci de oameni așteptau
să le vină rândul la urnă. La
secția 72, cu 1.919 persoane
arondate, până la ora 11.00,
potrivit președintelui secției,
Florentina Radu, peste 300
de persoane votaseră pe
liste permanente și pe liste
suplimentare, iar pentru singura
solicitare pentru urnă mobilă se
aștepta Poliția Locală, solicitată
să asiste la derularea votului
în afara secției.
La secțiile 74, respectiv 71, au
fost arondate 1.753, respectiv

voluntari

președintele Magdalena Dumitru
și la secția de votare nr. 2,
președintele Adina Tomescu
ne-au declarat că nu au avut
incidente neplăcute, nu au fost
solicitări pentru urna mobilă,
iar până la ora 17.00 la secția

4 votaseră 427 de persoane
pe lista permanentă și 115 pe
listele suplimentare și, la secția
5, aproximativ 850 de persoane
pe ambele liste. Aici au fost
înscriși pe lista permanentă
1.827 de locuitori din Bragadiru.

În orașul Voluntari, statisticile în
urma analizei prezenței la vot până
la ora 13:30 arătau o mobilizare
mult mai mare a electoratului
trecut de prima tinerețe. Până
la ora amintită anterior, votase
aproape jumătate din numărul
de alegători. „Avem în jur de 700
de votanți, din cei 1.852 înscriși

Fără incidente grave, la Otopeni

mare parte au votat pe liste
suplimentare, președintele
Comisiei declarând că
majoritatea alegătorilor au
dorit să evite aglomeraţia din
Capitală. Tot aici, au existat
unele probleme în funcţionarea
sistemului electronic de vot
din cauza încăperii, care bruia
transmisia WiFi.
La secţia de votare 51, amenajată
în sediul Serviciului Public de
Asistenţă Socială Otopeni
a fost semnalat un singur
incident, cu un alegător care,
deși a solicitat urnă mobilă,
fiind internat în Spitalul „Ana
Aslan”, la externare, a optat
pentru exprimarea votului la o
secţie din București. Situaţia a

fost semnalată audio, în secţia
din Otopeni sunând alarma
sistemului STS. Organele de
poliţie s-au prezentat imediat
la faţa locului, iar problema a
fost soluţionată rapid.

Aglomerație mare, la Sf. Murialdo
1.820 de persoane, iar votul
s-a desfășurat fără incidente,
numărul celor c are‑și exprima
seră votul fiind de circa 200
de persoane, pe ambele liste,
în jurul orei 12.00.
La sediul Grisport.ro, la
ieșirea din Popești-Leordeni
spre Berceni, unde a fost
amenajată secția 87, era însă
agitație, după ce timp de 20
de minute - o jumătate de oră,
sub pretextul defectării sau
blocării tabletei, ușa secției
a fost închisă, după cum au
afirmat unii alegători aflați la
coadă. Președintele Adrian
Drăgan ne-a declarat că au
fost chemați reprezentanții
BEC-ului, pentru înlocuirea
tabletei. În acest timp, alegătorii
au reclamat că un curier a sosit
cu pizza, a intrat în secție, s-a

închis ușa și, peste un timp, la
plecare, avea în mână câteva
cărți de identitate. Incidentul
a fost semnalat polițiștilor și
urma să fie transmis și BEJ
Ilfov.

Localnicii de peste 40 de ani, cea mai
mare prezență la vot
în listele electorale. Cei mai mulți
au vârste peste 40 de ani și au
venit în număr mai mare după
slujba de duminică, de la bisericile
din localitate. Procesul decurge
foarte bine, fără cozi sau incidente.
Este o organizare foarte bună,
iar atmosfera mult mai liniștită
decât la alegerile anterioare. Ca o

remarcă, până la această oră
sunt mai puțini alegători decât la
europarlamentare. Sunt 52 de
votanți pe listele suplimentare”,
ne-a spus Eugenia Costea,
președintele de comisie al
Secției de Votare nr. 104, din
cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2,
Voluntari.

