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Tudor Marian, ”pentru o Românie
normală”

În comuna Vidra, la ora
13.300, la Școala primară nr.
1, cu clase 0-IV, unde a fost
amenajată secția de votare
253, președintele Mariana
Dumitrescu ne-a declarat că
votaseră deja circa 22% din
numărul alegătorilor înscriși pe
lista permanentă, dar și alegători
înscriși pe liste suplimentare.
La fel, în secția de votare 254,
amenajată în incinta aceleiași
școli, procesul electoral se
desfășura liniștit, fără vreun
incident neplăcut. La secția
de votare 255, Președintele
Gheorghe Ionel ne-a declarat că
votaseră circa 300 de persoane,
pe ambele liste, iar pe lista
permanentă a secției erau
arondați 1.268 alegători. La
niciuna dintre aceste secții nu
fuseseră înregistrate solicitări
pentru urna mobilă. La ora
14.00, l-am surprins pe primarul
comunei, Tudor Marin, la vot,
la secția 280. La ieșirea din
secție, edilul ne-a declarat
că a votat ”pentru o Românie
normală”.

1 Decembrie

La secțiile de votare 110 și
111, din comuna 1 Decembrie,
amenajate la Școala nr. 1 din
localitate, în jurul orei 16.00
fluxul de votanți era unul
constant. Permanent au
fost mici cozi formate, pentru
că alegătorii au dorit să vină
să voteze. Camelia Andone,
președintele secției 110 ne-a
vorbit despre un procent de
circa 30% prezență la urna
din secția domniei sale, până
la ora 15.45. Ca eveniment
deosebit, a fost semnalat un
singur caz în care un alegător
s-a prezentat cu buletinul de
identitate expirat și nu i s-a
permis să voteze. La secția 111,

alegeri prezidențiale turul i 15
Măgurele

În orașul Măgurele, unde s-au
organizat opt secții de votare,
se observa ușor atmosfera
unei zile de alegeri. Pe aleile
din jurul Casei de Căsătorii,
cei care au venit la vot au
rămas puțin de vorbă și se
puteau observa grupulețe mici
de dezbatere. La secția de
votare nr. 38, amenajată aici,
președintele Cristina Gabriela
Fonoca ne-a declarat că
până la ora 16.00 votaseră
pe lista permanentă și pe
liste suplimentare, mai bine
de 1.100 persoane. Aici au fost
înscriși pe lista permanentă
1.854 de alegători. Fuseseră,
de asemenea, rezolvate și cele
trei solicitări pentru votare cu
ajutorul urnei mobile.
La secția de votare 39, din incinta
sediului Primăriei Măgurele,
unde au fost înscriși pe lista
permanentă 948 alegători,
președintele Elena Varga ne-a
declarat că până la ora 16.00
aici votaseră circa 500 de
persoane. A fost, de asemenea,
înregistrată o singură solicitare
pentru urna mobilă.
La secția de votare 37, amenajată
în incinta Liceului Teoretic ”Horia
Hulubei”, președintele Evelyn
Dragne ne-a declarat că până

Flux constant, la 1 Decembrie

Georgeta Pănătău, președintele
secției, ne-a declarat că circa
500 de persoane votaseră
deja aici. Dintre acestea, cam
100 de alegători au votat pe
liste suplimentare.
Aceleași mici cozi am găsit
și la secțiile 112 și 113, din 1
Decembrie. Și, la fel, procentul

prezenței era, pentru ora 16.00,
în jur de 30% și la secția 113,
unde, potrivit declarației
președintelui Florica Ilie, au
fost înscriși pe lista permanentă
1.534 de persoane. Pe liste
suplimentare votaseră aici,
până la ora 16.00, circa 120
de alegători.

Chitila
În orașul Chitila, cetățenii s-au
mobilizat să meargă la vot, încă
de la primele ore ale dimineții.
Pentru alegerea următorului
președinte al României, au fost
amenajate în oraș 9 secții de
votare, pentru aproximativ
12.500 de alegători.
La închiderea urnelor de vot,
la secția nr. 27, amenajată în
cadrul Grădiniței cu program
prelungit ”Voinicel”, votaseră
710 alegători, din care 88 pe
liste suplimentare, din 1.247
alegători. În cadrul Școlii
gimnaziale cu clasele I-VIII
”Ion Vișoiu” au fost amenajate
secțiile 28 și 29.
Potrivit datelor oficiale, la
închiderea urnelor, la secția nr.
28 au fost înregistrați 1.078 de
votanți, din care 307 pe liste
suplimentare, din 1.639 alegători
arondați, iar la secția nr. 29 au
votat 1.154 cetățeni, din care
242 pe liste suplimentare, din
cei 1.625 alegători arondați.
Potrivit datelor oficiale prezența
la vot înregistrată în orașul
Chitila a fost de 58,11%.

Atmosferă de ...”alegeri”, la Măgurele

la ora 15.00 aici votaseră
400 de alegători înscriși pe

lista permanentă și pe listele
suplimentare.

Aproape 60% prezența la vot, la Chitila

