
NEREGULI IN DESFASURAREA PROCESULUI ELECTORAL 

 

Impiedicarea observatorilor sa-si desfasoare activitatea  

Judeţ: Prahova, localitate: Ploiesti, Secţia 105 

Observatorii nu sunt lasati in sala de vot, fiind obligati sa asiste pe hol 

Judeţ: Braşov, localitate: Brasov, Secţia 18 

Observatorii APD nu sunt primiti in sectie de catre jandarm decat dupa ora 07.00 

Judeţ: Braşov, localitate: Brasov 

Observatorul nu este primit in incinta sectiei de catre jandarm pentru ca a primit ordin sa 

nu primeasca pe nimeni decat dupa ora 07.00    

. 

 

Transportarea alegatorilor la sectia de votare cu mijloace de transport apartinand 

unor partide politice/candidati    

Judeţ: Damboviţa, localitate: Niculesti 

Exista informatii conform carora competitorii electorali au aranjat sa fie transportati 

alegatorii catre sectii, prin intermediul celor care asigura transportul in localitate. 

Numere: Pentru satul Niculesti: DB 06 TER (Transporter albastru), DB 07 MZB (Ford 

Transit alb). Pentru satul Ciocanari: DB 08 ESW (VW Transporter albastru), B 108 

MRY, B 40 ZVH. 

 

Continuarea campaniei electorale  

 

Judeţ: Argeş, localitate: Stefanesti 

Amplasarea unor bannere electorale in imediata apropiere a sectiei de votare in timpul 

noptii de sambata spre duminica.    

Judeţ: Braşov, localitate: Brasov 

Campanie prin telefon in preziua alegerilor, organizata de catre PP-DD.    

Judeţ: Braşov, localitate: Brasov 

Se continua campania electorala pentru PP-DD pe panourile electronice din 

municipiu.    



Judeţ: Braşov, localitate: Ucea de Jos 

Reclamantul a fost sunat pe telefonul fix, in preziua votarii pentru a fi incurajat sa voteze 

cu USL.    

Judeţ: Bucureşti, localitate: Bucuresti, sector 2 

Pe strada Herta din Bucuresti, deasupra portii unei scoli in care se afla mai multe sectii 

de votare, pe 8 decembrie au fost montate trei bannere noi de propaganda electorala 

ale USL.    

Judeţ: Bucureşti, localitate: bucuresti, Secţia 316 

Pe strada Aura Buzescu, candidatul Dan Cristian Popescu are afisat  un banner la 200 

de metri de sectia de votare. Reclamantul a facut reclamatie catre presedintele sectiei 

de votare, care i-a indicat sa se adreseze Politie. Politia a trimis alegatorul inapoi la 

biroul electoral al sectiei de votare.    

Judeţ: Dolj, localitate: Craiova 

Reclamantul a descoperit flyere anti-USL in cartier (in curte si la vecini) care au fost 

aruncate in dimineata zilei de 8 decembrie, in intervalul de dupa 7.00.    

Judeţ: Prahova, localitate: Ploiesti 

Reclamantul a primit mesaj pe telefonul mobil sa voteze cu USL in data de 8 

decembrie. S-a primit de la numarul 0725683914. 

 

Nereguli in operarea urnei speciale 

Judeţ: Bacau, localitate: Bacau, Secţia 112 

Presedintele BESV a refuzat sa primeasca cererea pentru urna speciala, motivand ca 

termenul de depunere era 8 decembrie, desi anuntul afisat in sectia de votare nu 

prevede un termen de depunere, iar legislatia indica faptul ca se poate solicita urna 

speciala si in ziua votului 

 

Nereguli in activitatea birourilor electorale ale sectiei de votare    

Judeţ: Bucureşti, localitate: Bucuresti, Secţia 37 

Alegatorul reclama ca dupa modul in care sunt instalate cabinele de vot se poate vedea 

dintr-o cabina in alta ce voteaza alegatorii. Alegatorul a observat ca un alt alegator isi 

fotografia votul cu telefonul mobil. Presedintele BESV a refuzat sa inregistreze prima 



intampinare, motivand ca in sectia sa de votare nu se incalca legea. In urma sesizarii, 

au fost amplasate draperii intre cabinele de vot.    

Judeţ: Mehedinţi, localitate: Comuna Vrata, Secţia 288 

Sectia de votare 288 a fost sigilata in data de 7.12.2012. Reprezentantul ARD s-a 

prezentat la ora 18:00, in data de 8.12.2012, nu a gasit pe nimeni, iar personalul de 

paza i-a comunicat ca s-a sigilat sala in data de 7.12.2012 si accesul nu este permis. S-

a sesizat biroul electoral de circumscriptie judeteana. 

 

Buletinele de vot nu au formatul standard, hartia este subtire si se imprima 

stampila pe mai multe file, nu au stampila de control etc.    

Judeţ: Braşov, localitate: Brasov, Secţia 23 

In sectia de votare nu este tus. 

 

Nereguli si omisiuni in listele electorale    

Localitate: Bucuresti, Secţia 13 

Un alegator a constat ca sotia sa - care a decedat - era inca pe lista electorala 

permanenta. 

Localitate: Bucuresti, Secţia 215 

Adrese de pe Bd. Unirii apar atat in listele electorale din Sectorul 5, Colegiul 16, Sectia 

636, cat si in Sectorul 4, Colegiul 21, Sectia 215. 

 

Alte nereguli    

Judeţ: Arad, localitate: Arad, Secţia 96 

Se sesizeaza ca procedura de desemnare a presedintilor BESV ii dezavantajeaza 

pentru ca nu au voie sa voteze in sectia unde sunt desemnati, fiind in afara colegiului 

unde au domiciliul.  

ţ: Braşov, localitate: Brasov 

Alegatorul a primit pe telefon mesaje electorale pro PP-DD si impotriva celorlalte 

formatiuni politice. De asemenea a primit in posta scrisori care denigreaza candidati 

USL     



Judeţ: Caraş Severin, localitate: Resita 

Langa Scoala Generala nr. 7 se afla la mai putin de 20 de metri afise electorale si langa 

Liceul de Arta se afla afise electorale la aproximativ 30 de metri.    

Judeţ: Cluj, localitate: Cluj-Napoca 

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

Judeţ: Prahova, localitate: Barcanesti, Secţia 312 

In dimineata zilei de 9 decembrie sectia de votare nu a fost alimentata cu current 

electric, dar totusi procesul electoral s-a desfasurat fara intreruperi. 

Judeţ: Satu Mare, localitate: Odoreu, Secţia 240 

Doi operatori ai unei firme de sondaj solicita alegatorilor sa specifice cu cine vor vota 

inainte sa intre la vot, nu dupa iesirea de la urne. 

 


