
 
 
 
 
 

 
 

 
Alegerile pentru Parlamentul European – 25 noiembrie 2007 

Sesizările primite de Asociaţia Pro Democraţia între orele 08.00 – 11.00 
 

Asociaţia Pro Democraţia (APD) monitorizează alegerile pentru Parlamentul European de astăzi cu ajutorul celor 
peste 1.000 de observatori APD prezenţi, cu precădere, în mediul rural din 27 de judeţe, al celor 11 de observatori 

prezenţi în secţiile de votare din străinătate şi al celor 6 observatori internaţionali acreditaţi prin reţeaua 
European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) al cărei secretariat îl asigura APD. Asociaţia 
Pro Democraţia va informa, regulat, opinia publică cu privire la felul în care se desfăşoară primul scrutin pentru 

Parlamentul European din România. 
Cetăţenii care doresc să semnaleze nereguli în desfăşurarea procesului de vot sunt invitaţi să sune la numărul de 

telefon cu acces gratuit al Asociaţiei Pro Democraţia - 0800 070 100. 
 
 

=========================================================================================================== 
 
1. Persoane care voteaza in locul altor alegatori     
   

• judeţ: Vrancea, localitate: Rachitasu, Secţia 99 
Pe lista suplimentara a votat o persoana arondata la alta sectie      

 
2. Împiedicarea observatorilor de a intra în secţiile de votare  
    

• judeţ: Caraş Severin, localitate: Resita, Secţia 69 
Observatorul APD a fost impiedicat sa intre in sectia de votare de catre Presedintele 
BESV. Presedintele BESV a sunat la BEJ si i s-a explicat ca trebuie sa lase in sectie 
toti observatorii care au acreditare.     

• localitate: Lupeni, Secţia 119 
Un observator al ASIC (Asociatia pentru Sprijinirea Initiativei Civice), dupa ce si-a 
prezentat acreditarea, nu i s-a permis accesul in sectia de votare Preşedintele secţiei 
de votare, a fost sprijinit de reprezentantul PRM din comisie, Malacia Remus, in 
refuzul ferm pentru accesul observatorului menţionat. Aceştia şi-au motivat reacţia 
motivând că observatorul nu are acreditare individuală. Asociaţia Pro Democraţia a 
sesizat verbal BEJ, iar prin intervenţia telefonică a preşedintelui, Domşa Traian, 
observatorul a fost primit in secţia de votare.      

• judeţ: Bihor, localitate: Suncuius 
Observatorului APD i s-a solicitat de catre presedintele BESV delegatie din partea 
BEJ. Ulterior a fost lasat sa intre in sectie.     

• judeţ: Hunedoara, localitate: Lupeni, Secţia 122 
Observatorul Asociaţiei Tineretul Român pentru Naţiunile Unite, Moldovan Daniela, 
nu a fost primit in secţia de votare, preşedintele secţiei de votare, motivând că este 
trecut de ora 7.00, şi nu mai poate avea acces in calitate de observator in secţia de 
votare. Asociaţia Pro Democraţia a sesizat verbal BEJ, iar prin intervenţia telefonică 
a preşedintelui, Domşa Traian, observatorul a fost primit in secţia de votare. 

• judeţ: Timiş, localitate: Timisoara, Secţia 208 
Observatorului nu i se recunoaste acreditarea emisa de BEJ.     

• judeţ: Ilfov, localitate: Bragadiru, Secţia 13 
Observatorul APD nu a fost lasat sa observe decat la intrarea locatiei sectiei de 
votare     

• judeţ: Ilfov, localitate: Berceni, Secţia 78 
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Observatorului APD nu i s-a permis sa intre cu acreditarea in copie, in ciuda 
explicatiilor oferite de reprezentantii APD. Se intoarce sa reincerce sa vorbeasca cu 
presedinta sectiei de votare, dupa ce i-am explicat inca o data ca poate intra cu copie 
dupa acreditare. Acreditarile eliberate de BEJ nu mentioneaza ca acreditarea e 
valabila in copie sau in original, asa cum trebuie sa fie. In urma unei alte discutii cu 
presedintele BESV, i s-a permis accesul. 
 
 
 

 
3. Mijloace de publicitate electorală in vecinătatea secţiilor de votare     

• judeţ: Vrancea, localitate: Urechesti, Secţia 291 
In preajma sectiei sunt afise electorale de la toate partidele. La solicitarea verbala a 
observatorului, presedintele dispune inlaturarea lor.     

• judeţ: Hunedoara, localitate: Hunedoara 
Pe bulevardul principal exista panouri electorale ale PD, PLD si cu Traian Basescu in 
apropierea sectiilor de votare.     

• localitate: Biharea 
Langa sectia de votare din Biharea erau afise electorale apartinand UDMR. 
Observatorul APD a sesizat presedintele BESV, iar afisele au fost date jos.      

• judeţ: Teleorman, localitate: Lisa, Secţia 197 
Bannere si afise de campanie afisate in preajma sectiei de votare in perimetrul celor 
500 m ai Sectiei de votare 

 
4. În secţia de votare, alegătorii sunt influenţaţi să voteze anumite partide / 
candidaţi     

• judeţ: Vrancea, localitate: Rachitasu, Secţia 99 
Prezenta primarului in sectie, pe motiv ca aduce mancarea, sucul. Observatorul a 
facut sesizare scrisa presedintelui BESV.     

• judeţ: Brăila, localitate: Lanurile,Viziru, Secţia 239 
Primarul comunei Viziru a fost gasit de echipa mobila de observatori in sectiile de vot 
din comuna Viziru dand indicatii membrilor din comisii. 

• judeţ: Ilfov, localitate: Petrăchioaia, Secţia 157 
Primarul PD stationeaza in cadrul sectiei de votare si sugereaza oamenilor cu cine ar 
trebui sa voteze. Membrii BESV de asemenea sugereaza cu cine ar trebui sa se 
voteze. Membrii partidelor politice aduc oamenii cu masina la sectia de votare. Nu e 
afisat art. 103 din legea 373/2004.  

 
5. Mijloace de publicitate electorală in vecinătatea secţiilor de votare     

• judeţ: Vrancea, localitate: Urechesti, Secţia 292 
Afise in preajma sectiei, de la toate partidele. Inalturate la solicitarea verbala a 
observatorului.    

• judeţ: Timiş, localitate: Biled, Secţia 333 
Afise electorale in jurul sectiei de votare; la sesizarea observatorului au fost 
inlaturate. 

• judeţ: Vrancea, localitate: Cirligele, Secţia 131 
In preajma sectiei sunt afise electorale de la toate partidele. La sesizarea verbala a 
observatorului,presedintele a dispus inalturarea lor.     

• judeţ: Vrancea, localitate: Dumitresti, Secţia 147 
In preajma sectiei 147 - Dumitresti sunt prezente afise electorale de la PSD si PNG. 
La solicitarea verbala a observatorului au fost inlaturate. 

• judeţ: Suceava, localitate: Suceava 
Observatorul APD nu a fost lasat sa intre in biroul BEj. I s-a spus ca nimeni nu poate 
intra in biroul BEJ, nici presa nici observatori. 
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6. Alte nereguli     
 

• judeţ: Vrancea, localitate: Andreiasu de Sus, Secţia 100 
Pana la ora 9:00 urna mobila nu era sigilata. Observatorul a depus sesizare scrisa. 

• judeţ: Vrancea, localitate: Varnita, Secţia 242 
Pana la ora 8.30 nu exista inca o urna mobila confectionata! Observatorului i s-a 
comunicat faptul ca urna urma sa se confectioneze imediat.   

• judeţ: Vrancea, localitate: Lepsa, Secţia 285 
La orele 8.30 nici un buletin de vot nu era stampilat cu stampila de control. Nici un 
alegator nu a votat. Motivul: pierderea stampilei de control!   

• judeţ: Vrancea, localitate: Bordeasca Veche 2, Secţia 277 
Nu este afisat art. 103, legea 373, privind descurajarea votului multiplu. La solicitarea 
verbala a observatorului, Presedintele sectiei cere acestuia sa i-l puna la dispozitie! 
Motivatia data e ca alegatorii sunt batrani si si-asa nu vad, deci nu e nevoie sa se 
afiseze!    

• judeţ: Braşov, localitate: Brasov 
APD club Brasov a sesizat BEJ Brasov, in scris, in legatura cu neafisarea art. 103 din 
legea 373/2004 in nicio sectie in care se afla observatori ai asociatiei  
judeţ: Cluj, localitate: Baciu, Secţia 292 
Unul dintre membrii comisiei a stampilat mai multe buletine de vot cu stampila votat 
in loc de stampila de control a sectiei; s-au anulat 66 de buletine de vot, insa inainte 
au fost folosite de catre alegatori si buletine de vot aflate in aceasta situatie     

• judeţ: Cluj, localitate: Baciu, Secţia 292 
Urna nu este sigilata corespunzator; situatia a fost sesizata de observatorul APD si s-
a remediat situatia 

• judeţ: Braşov, localitate: Feldioara, Secţia 326 
La ora 6,00 sectia de vot nu era deschisa. Sectia de votare a fost deschisa la 6.45. 
Dupa ora 7.00, membrii sectiei de votare inca numarau buletinele de vot. Incalacare 
art.74.      

• judeţ: Vrancea, localitate: movilita, Secţia 203 
La ora 6:27 nu erau inca prezenti membrii BESV, iar sala era sigilata.     

• judeţ: Vrancea, localitate: Fitionesti, Secţia 158 
Nu este afisat articolul 103 din Legea 373 privind descurajarea votului multiplu. La 
sesizarea verbala a observatorului, articolul este afisat.     

• judeţ: Vrancea, localitate: Tifesti, Secţia 286 
Nu este afisat articolul 103/legea 373 privind descurajarea votului multiplu. la 
sesizarea verbala a observatorului, presedintele a remediat situatia.     

• judeţ: Vrancea, localitate: Dumitresti, Secţia 147 
La deschiderea sectiei observatorul a sesizat faptul ca nu erau stampilate toate 
buletinele de vot. Exista si un pachet deja desfacut, ce continea buletine ce nu aveau 
stampila de control. Presedintele a refuzat sa le stampileze, motivand ca o va face 
pe parcurs. S-a facut sesizare scrisa. 

 

 

 

 
 
 

Aceste sesizări pot fi găsite şi pe website-ul nostru www.apd.ro 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi: Laura Rădulescu, Coordonator relaţii publice 

Telefon: 0788.251.043, 0721.793.807, E-mail: laura.radulescu@apd.ro 


