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Cabină ”dedicată”, pentru COVID

Prim-ministrul 
Ludovic Orban a 
catalogat drept 
”ridicolă” ideea 
vehiculată de 
liderul PSD, 
Marcel Ciolacu, 
de amânare a 
datei alegerilor 
locale, amintind 
că aceasta a fost 
votată în Parlament 
și agreată cu toţi 
liderii politici. 
”Școala va începe 
la 14 septembrie, iar 
alegerile se vor ţine la 
27 septembrie. Este 
ridicolă această idee 
exprimată de PSD, la fel 
de ridicolă ca moţiunea 
de cenzură. Cum să 
amâni alegerile? Și așa 
s-au prelungit mandatele 
aleșilor locali, alegerile 
au fost o dată amânate. 
(...) Deja campania este 

în curs, deja formaţiunile 
politice și-au prezentat 
candidaţii, candidaţii sunt 
în competiţie electorală, 
cetăţenii sunt informaţi 
despre acești candidaţi, 
își formează opţiunile și 
este fundamental pentru 
comunităţile locale 
să aibă reprezentanţi 
legitimi”, a declarat 
Orban.

Ministrul Sănătăţii, 
Nelu Tătaru, a declarat 
că persoanele cu 
simptomatologie 
specifică noului 
coronavirus care se 
vor prezenta la vot 
la alegerile locale vor 
avea un circuit separat 
și o cabină „dedicată”. 
„Persoanele care se 
vor prezenta (la alegeri 
- n.r.) și vor avea 
simptomatologie vor 
avea un circuit separat, 
vor avea prioritate și 
vor avea o cabină de vot 
dedicată pentru acest 
lucru”, a spus ministrul. 
Întrebat ce se întâmplă 
dacă o persoană a fost 
declarată pozitivă și a 
fost în secţia de votare, 
Tătaru a răspuns: 
«Acea persoană atrage 
după sine o anchetă 
epidemiologică”.
În opinia sa, luna 
septembrie va fi una ”de 

foc”. ”Este o lună în care 
am dat niște măsuri de 
revenire la o aproape 
normalitate - restaurante, 
cinematografe, teatre. 
Avem o lună de campanie 
electorală, avem 
începerea școlilor, avem 
o revenire din concediu. 
(...) O să vedem în 
perioada următoare o 
creștere a numărului 
de concetăţeni care 
vor folosi mijloacele 
de transport în comun. 
Avem alegeri locale, 
măsurile le avem pentru 
fiecare din aceste 
reveniri, să le spunem. 
Haideţi să le respectăm 
și să rămânem pe acest 
platou zimţat între 1.200, 
1.300, cu un număr mai 
mic, să spun, duminică 
și luni, când avem mai 
puţine teste lucrate și să 
ne putem adapta cu noua 
situaţie”, a spus oficialul.

De asemenea, echipa 
Vot Corect răspunde la în-
trebări frecvente despre 
organizarea procesului 
electoral şi primeşte se-
sizări legate de nereguli. 
Sesizările vor fi transmi-
se instituţiilor relevante, 

iar persoanele care le-au 
semnalat vor fi asistate în 
rezolvarea problemelor le-
gate de diferite etape ale 
procesului electoral, dacă 
este cazul.

Platforma Vot Co-
rect este dezvoltată pen-

tru alegerile locale din 
2020 în cadrul proiectului 
”Alegeri locale corecte şi 
transparente - ACT”, deru-
lat de Asociaţia Expert Fo-
rum în parteneriat cu Cen-
trul pentru Resurse Civice, 
cu sprijinul financiar Acti-
ve Citizens Fund România, 
program finanţat de Islan-
da, Liechtenstein şi Nor-
vegia, prin Granturile SEE 
2014 - 2021. Scopul pro-
iectului este de a monito-
riza procesul de modifica-
re a legislaţiei electorale şi 

de a asigura intervenţia în 
regim de urgenţă prin in-
strumente legale şi reacţii 
publice.

În ziua şi preziua ale-
gerilor, echipa Fiecare Vot 

va răspunde tuturor so-
licitărilor de informaţii şi 
asistenţă primite de la ob-
servatori, alegători, re-
prezentanţi ai partidelor 
politice sau alte persoane 

interesate de alegeri, prin 
intermediul numărului 
TelVerde 0800.080.200. 
Numărul de telefon este 
disponibil în România şi 
este gratuit.

Autoritatea 
Electorală 
Permanentă (AEP) 
a informat că luni, 
7 septembrie 2020, 
a început perioada 
electorală aferentă 
alegerilor pentru 
Senat şi Camera 
Deputaţilor, care 
vor avea loc pe 6 
decembrie 2020.

Principalele repere 
calendaristice ale acestei 
perioade au fost stabili-
te prin HG 745/2020 pen-
tru aprobarea calendaru-
lui acţiunilor din cuprinsul 
perioadei electorale pen-
tru Senat şi Camera De-
putaţilor, publicată în Mo-
nitorul Oficial al României 
154/3 septembrie 2020.

Aceste repere calen-
daristice sunt:
 11 septembrie - 

constituirea Biroului Elec-
toral Central (BEC);
 15 septembrie - 

depunerea la BEC a pro-
tocolului de constituire a 
alianţei electorale;
 21 septembrie - 

termenul-limită până la 
care alegătorii cu domi-
ciliul în ţară şi cu reşe-
dinţa în străinătate, pre-
cum şi cei cu domiciliul în 
străinătate se pot înregis-
tra în Registrul electoral 
cu adresa din străinătate 
cu opţiunea pentru votul 
la secţia de votare sau cu 
opţiunea pentru votul prin 
corespondenţă;
 21 - 24 septem-

brie - Misiunile diplomati-
ce şi oficiile consulare co-
munică AEP propunerile 
privind sediile secţiilor de 
votare din străinătate;
 25 septembrie - 

AEP comunică MAE locali-
tăţile din străinătate în ca-
re trebuie să fie înfiinţate 
secţii de votare, precum şi 
numărul acestora;
 27 septembrie 

- AEP întocmeşte liste-
le electorale permanente 

pentru votul prin cores-
pondenţă;
 28 septembrie - 

AEP pune la dispoziţia 
CN ”Poşta Română” liste-
le electorale pentru votul 
prin corespondenţă;
 1 octombrie - con-

stituirea birourilor electo-
rale de circumscripţie;
 7 octombrie - de-

punerea listelor de can-
didaţi şi a candidaturilor 
independente pentru Se-
nat şi Camera Deputaţilor 
în circumscripţia electora-
lă pentru cetăţenii români 
cu domiciliul sau reşedin-
ţa în afara ţării; depune-
rea listelor de candidaţi 
ai organizaţiilor cetăţeni-
lor aparţinând minorităţi-
lor naţionale pentru toate 
circumscripţiile electorale;
 18 octombrie - 

constatarea rămâne-
rii definitive a candidatu-
rilor pentru circumscrip-
ţia electorală pentru ce-
tăţenii români cu domici-
liul sau reşedinţa în afara 
ţării; constatarea rămâne-
rii definitive a candidaturi-
lor organizaţiilor cetăţeni-
lor aparţinând minorităţi-
lor naţionale pentru toate 
circumscripţiile electorale;
 22 octombrie - de-

punerea listelor de candi-
daţi şi a candidaturilor in-
dependente pentru Senat 

şi Camera Deputaţilor în 
circumscripţiile electora-
le din ţară; ultima zi în ca-
re alegătorii înscrişi în Re-
gistrul electoral cu adresa 
de domiciliu pot depune la 
primarul unităţii adminis-
trativ-teritoriale de reşe-
dinţă cereri de înscriere în 
Registrul electoral cu adre-
sa de reşedinţă din ţară;
 27 octombrie - 

stabilirea şi depunerea 
semnelor electorale la 
BEC;
 28 octombrie - 

constituirea birourilor 
electorale de circumscrip-
ţie din ţară;
 30 octombrie - im-

primarea buletinelor de 
vot prin coresponden-
ţă pentru circumscripţia 
electorală pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în afara ţării;
 2 noiembrie - con-

statarea rămânerii defini-
tive a candidaturilor pen-
tru circumscripţiile electo-
rale din ţară;
 6 noiembrie - adu-

cerea la cunoştinţă publi-
că a delimitării şi nume-
rotării secţiilor de votare, 
precum şi a sediilor aces-
tora; începerea campaniei 
electorale;
 18 noiembrie - 

constituirea oficiilor elec-
torale;

 21 noiembrie - 
desemnarea, prin trage-
re la sorţi computerizată, 
a preşedinţilor birourilor 
electorale ale secţiilor de 
votare din ţară şi a locţi-
itorilor acestora, precum 
şi a preşedinţilor birouri-
lor electorale ale secţii-
lor de votare din străină-
tate; desemnarea preşe-
dinţilor birourilor electora-
le pentru votul prin cores-
pondenţă şi a locţiitorilor 
acestora; imprimarea bu-
letinelor de vot;
 16 noiembrie - 

MAE comunică AEP pro-
punerile misiunilor diplo-
matice şi oficiilor consula-
re privind sediile secţiilor 
de votare din străinătate;
 24 noiembrie - 

constituirea birourilor 
electorale ale secţiilor de 
votare;
 3 decembrie, ora 

24.00 - depunerea sau li-
vrarea plicurilor exterioa-
re conţinând documentele 
de vot prin corespondenţă 
la sediile birourilor electo-
rale pentru votul prin co-
respondenţă;
 5 decembrie, ora 

7.00 - încheierea campa-
niei electorale;
 6 decembrie, ora 

6.00 - începerea votării; 
ora 21.00 - încheierea vo-
tării.

Platformă pentru ”locale”

A început perioada electorală 
pentru ”parlamentare”

Expert Forum anunţă că a lansat platforma 
www.votcorect.ro pentru alegerile locale din 27 
septembrie, prin intermediul căreia sunt explicate 
principalele reguli privind campania electorală, 
înregistrarea alegătorilor, ziua votului sau 
contestaţii, în termeni cât mai simpli.

Amânarea alegerilor, o idee ”ridicolă”


