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Impiedicarea observatorilor de a-si desfasura activitatea 
    

  judet: Brasov, localitate: Pestera, Sectia 372 

Presedintele sectiei de votare din Pestera a deschis sectia la ora 7.55, insa nu a anuntat BEJ-ul. In momentul de 

fata, presedintele sectiei da declaratie catre BEC pentru a explica intarzierea.    

  judet: Brasov, localitate: Vama Buzaului, Sectia 431 

Urnele nu sunt sigilate, iar un observator din partea Asociatiei Tineretului pentru Natiunile Unite 

impacheteaza buletinele de vot si le introduce in urna. 

Presedintele Biroului Electoral Judetean Brasov a informat presedintele asociatiei ca se va ridica acreditarea in 

cazul in care observatorii se mai implica in procesul electoral.    

  judet: Brasov, localitate: Brasov 

Continuarea campaniei electorale pe Facebook pentru Mihai Razvan Alexandru, Gabriel Andronache si 

USL.    

  judet: Galati, localitate: Tudor Vladimirescu, Sectia 410 

Observatorilor APD nu li s-a permis accesul in sectia de votare 

 

Continuarea campaniei electorale (in incinta sectiei de votare sau in mass-media)    

  localitate: Bucuresti, Sectia 183 

Continuarea campaniei electorale de catre USL pe mobil, in data de 8 decembrie 

  localitate: Bucuresti, Sector 5 

Continuarea campaniei electorale prin telefon, in ziua alegerilor   

  judet: Arad, localitate: Arad 

Mesaje pe telefon din partea candidatului Mihai Razvan Ungureanu, primite de la numerele 07416598961 si 

0741660396. Astfel de mesaje au fost primite si din partea lui Mihai Neamtu.     

  judet: Bucuresti, localitate: Bucuresti 

Alegatorul a fost sunat de pe 0758378063 si a fost indemnat sa voteze candidatii ARD.    

  judet: Dolj, localitate: Craiova 

SMS electoral in ziua votului.    

  judet: Gorj, localitate: Targu Jiu 

Alegatorul a primit SMS sa voteze pentru Dian Popescu (candidat in Gorj), de la nr. 0732864523.    

  judet: Iasi, localitate: Iasi, Sectia 165 

Au fost observate masini cu autocolante electorale de la partidele USL si PPDD, care patrulau prin fata sectiei 

de votare.     

  judet: Maramures, localitate: Cavnic 

Pe postul local din Cavnic, Maramures, se transmit in ziua votului mesaje electorale USL (primarul, alti 

membri de partid).     

  judet: Neamt, localitate: Roman, Sectia 117 

SMS de la primar si afise electorale in apropierea sectiei de votare.    

  judet: Sibiu, localitate: Sibiu 

A primit mesaj de la numarul 0741267807 din partea candidatului Dorin Nistor 

  judet: Vaslui, localitate: Sat Carja 

La intrarea in sectia de votare, o persoana din partea PPDD le transmite cetatenilor ca vor avea beneficii daca 

voteaza PPDD.  

 judet: Neamt, localitate: Roman 

Mesaj SMS de la primarul din Roman, cu indemnul de a vota candidatii ARD.    

 

Implicarea primarilor si viceprimarilor in procesul electoral    

  judet: Prahova, localitate: Banesti  

Primarul transporta alegatorii la vot (o masina inregistrata in Spania) si poate fi vazut la sectia de votare 311 

dand mana cu cetatenii. 



 

Nereguli in operarea cu urnei mobile    

  localitate: Bucuresti, Sectia 167 

A fost observat un domn care a solicitat urna mobila, fara a beneficia de un document corespunzator.    

  judet: Bacau, localitate: Bacau 

O persoana a solicitat urna mobila pentru sotul bolnav de cancer (cu dovada). Cererea a fost depusa, s-au 

nominalizat membrii comisiei care sa vina, dar la sectie biroul electoral transmite ca urna nu poate pleca, 

fiindca nu exista paza pentru a o insoti    

  judet: Dolj, localitate: Craiova 

Reclamantul este recent externat, post-operator. Sotia dumnealui s-a prezentat la sectia de votare nr. 113 din 

Craiova si a dorit sa depuna cerere pentru urna mobila, in ziua votului. I-a fost refuzat dreptul fara explicatii.    

  judet: Galati, localitate: Umbraresti, Sectia 419 

Au fost primite cereri neinsotite de documente care sa ateste medical faptul ca se afla in situatie 

netransportabila. A fost sesizat presedintele sectiei de votare. Observatorii APD din echipa mobila din zona 

respectiva vor reveni pentru a vedea daca va fi respectata legea privitor la sesizarea facuta.    

  judet: Iasi, localitate: Grozesti 

Urna mobila se duce nesolicitata in comuna la persoanele mai in varsta si nu este asigurat secretul votului, 

membrii BESV care insotesc urna sugerand alegatorului cu cine sa voteze. 

Probleme legate de alte organizatii care observa alegerile    

  localitate: Brasov 

Observatorii de la Asociatia Tineretului pentru Natiunile Unite din intreg judetul Brasov sunt instruiti sa stea 

langa urna, sa impacheteze buletinele de vot si sa le introduca in urna.    

  judet: Brasov, localitate: BRASOV 

Exista 11 persoane acreditate, cel mai probabil ilegal, in numele de ziarului Buna Ziua Brasov. 

 

Alte nereguli    

  localitate: Caracal, Sectia 61 

O persoana a gasit semnatura in dreptul numelui. S-a intocmit proces verbal de catre presedintele biroului 

electoral al sectiei de votare  

  localitate: Bucuresti, Sectia 1083 

Un sustinator al PPDD a fost observat in timp ce aducea la sectia de vot un numar de 5-6 persoane, cu 

domiciliul corespunzator sectiei respective.    

  judet: Brasov, localitate: Brasov, sectia 104 

Peste 30 de persoane au votat pe listele suplimentare in conditiile in care alegatorii apartineau de sectia 103 

care se afla in aceeasi incinta.    

  judet: Arad, localitate: Arad 

De la numarul 0784054105, la ora 11.33, un alegator din Arad a fost indemnat sa voteze cu Ovidiu Marian de 

la USL.     

  judet: Brasov, localitate: Brasov 

Un reprezentant USL care se afla la sectia 59 indruma alegatorii sa voteze la sectia 55. Trei reprezentanti ai 

BEJ au mers la fata locului. 

  judet: Brasov, localitate: Brasov 

In mai multe sectii de votare, reprezentantii UDMR poarta imbracaminte de culoare verde, culoare specifica 

partidului.    

  judet: Bucuresti, localitate: Bucuresti, Sectia de votare de la Scoala Ajutatoare nr:11  

In Drumul Taberei, Aleea Istru, este coada foarte mare, iar procesul de votare a fost intrerupt deoarece sunt 

incurcaturi cu listele si buletinele de vot. Alegatorii au fost rugati sa revina.   

  judet: Bucuresti, localitate: Bucuresti 

A primit un telefon de la nr 0762962266, persoana a fost intrebata daca merge la vot. 

  judet: Cluj, localitate: Cluj-Napoca 

Campanie negativa cu fluturasi distribuiti in posta in seara de vineri, 7 decembrie.    

  judet: Ilfov, localitate: Berceni 

Presedintele sectiei de votare a incercat sa impiedice un cetatean sa voteze, cu toate ca avea CI (desi 



provizorie) in Berceni, Ilfov. Dupa multe insistente a reusit sa voteze.    

  judet: Mehedinti, localitatile: Branistea, Goanta,Vrata 

In Mehedinti, sunt trei sectii de vot in care se permite accesul a doua sau trei persoane in cabina de vot. S-a 

semnalat aceasta situatie si catre presedintii de sectii, insa nu s-au luat masuri  

 

Nereguli in activitatea BESV    

  localitate: Orasul Drochia, Republica Moldova 

Mai multi cetateni care au resedinta in or. Drochia din Republica Moldova nu au fost lasati sa voteze 

spunandu-le ca trebuie sa voteze in Romania, unde au domiciliul. S-a inaintat sesizare la BEC Circumscriptie 

43.   

  judet: Brasov, localitate: Prejmer, Sectia 384 

Presedinta sectiei a pus anunt in care se specifica faptul ca se pot primi cereri pentru urna speciala pana la ora 

15.00 

Observatorul nostru a facut sesizare verbala catre presedintele sectiei, iar acesta a motivat faptul ca in mediul 

rural distantele sunt mai mari si se innopteaza repede.    

  judet: Brasov, localitate: BRASOV 

La cateva sectii de votare din Municipiul Brasov s-a votat pe baza vizei de flotant pe listele suplimentare.    

  judet: Brasov, localitate: BRASOV 

La sectiile 103 si 104 s-au incurcat listele permanente. In curs de solutionare.    

  judet: Brasov, localitate: BRASOV 

Reprezentantul PRM de la sectia nr.210 din Fagaras a dat de doua ori mai multe buletine de vot. Presedinta 

sectiei l-a avertizat ca il va elimina din sectie.    

  judet: Bucuresti, localitate: Bucuresti, sector 6, Sectia 1171 

Un alegator a votat desi nu avea domiciliul pe raza sectiei, ci avea doar resedinta.    

  judet: Cluj, localitate: Campia Turzii, Sectia 182 

Presedintele BESV a refuzat sa ii raspunda la intrebarile care vizau: numarul de buletine de vot primite si nr de 

alegatori arondati. Nu este afisata lista cu alegatorii. S-a rezolvat prin BEJ.    

  judet: Mehedinti, localitate: comuna Devesel, comuna Jiana, Sectia 154 

S-au admis cereri pentru urna mobila fara acte doveditoare si s-a acceptat insotirea alegatorilor care nu stiau 

carte in cabina de vot.    

  judet: Prahova, localitate: Baicoi, Sectia 185 

Observatorul este obligat sa observe intr-un loc inadecvat 

 

Urna de vot este deteriorata, desfacuta, nesigilata etc.    

  localitate: Bucuresti, Sectia 832 

A fost observata prezenta unei urne nesigilate/nestampilate, care a fost stampilata ulterior (dupa cateva ore) si 

apoi a fost data in folosinta.  

 

Buletinele de vot nu au formatul standard, hartia este subtire si se imprima stampila pe mai multe file, 

nu au stampila de control etc.    

  localitate: Bucuresti, Sectia 25 

Au fost descoperite buletine de vot destinate colegiului 26,amestecate cu cele corespunzatoare colegiului 25. 

Au fost sistate alegerile pentru aproximativ 10 minute, dupa care au fost reluate la decizia BEC. 

 

Nereguli si omisiuni in listele electorale    

  judet: Cluj, localitate: Cluj-Napoca 

Fosta proprietara a locuintei unde domiciliaza reclamanta apare in continuare pe listele electorale permanente, 

desi a emigrat in Germania inainte de 1989 si a renuntat la cetatenia romana. In plus, doamna nascuta in 1920 

a decedat in Germania acum cativa ani. Din relatarea reclamantei s-a mai depus si in trecut o cerere de radiere 

a acestei persoane din lista electorala, dar serviciul de evidenta a persoanelor Cluj-Napoca a refuzat acest 

lucru, motivand ca nu s-au depus documentele necesare care sa demonstreze renuntarea la cetatenie, desi 

acestea se regasesc tot la institutii ale statului roman si ar trebui sa fie comunicate institutional.    

  judet: Prahova, localitate: Ceptura 



Manastirea Ceptura Jud Prahova la numarul 939 sunt inregistrate 5 persoane pe manastire, chiar daca este doar 

un singur calugar care locuieste acolo de mai multi ani. 

 


