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Alegeri parlamentare 201

Expert Forum: Alegători cu viză de
reşedinţ ă împiedicaţ i să voteze
Cele mai multe nereguli sesizate organizației Expert Forum la aceste
alegeri sunt legate de neclaritatea privind votul pe liste suplimentare
în cazul vizelor de flotant și cele legate de sigiliile urnelor.
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în Șazul vizelor șe flotant.
Un proȘent semnifiȘativ șintre sesizările primite la ȘallȘenterul organizat șe
Expert Forum si Funky Citizens se referă la probleme legate șe listele
suplimentare.
Acest site foloseşte cookie-uri, prin
continuarea navigării sunteţi de acord cu politica de utilizare a cookie-urilor
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/alegeriparlamentare2016/expertforumalegatoricuvizaderesedintaimpiedicatisavoteze630146

×
1/4

12/19/2016

Expert Forum: Alegători cu viză de reședință împiedicați să voteze

„Am soliȘitat Biroului EleȘtoral Central să trimită o informare Șătre pre eșinții șe
birouri eleȘtorale ale seȘțiilor șe votare pentru a le reaminti proȘeșura.
Reamintim Șă împiedicarea exercitării drepturilor electorale este
infracțiune conform art. 385 din Codul Penal”, arată organizația întrun
ȘomuniȘat șe presă.
Lipsa șe uniformitate în praȘtiȘă a proȘeșurii Șu privire la votul pe liste
suplimentare a șus la situații repetate preȘum:
 Îngreunarea aȘȘesului sau Șhiar bloȘarea aȘȘesului la vot pentru persoanele Șu
viză șe flotant: seȘția 67 șin Pope tiLeorșeni (Ilfov) i în seȘții veȘine; seȘția 119
șin Chi ineuCri (Araș); seȘția 154 șin Șomuna Alexanșru Șel Bun (Neamț);
BeȘlean (Cluj);
 În alte Șazuri, alegători șin aȘeea i loȘalitate, șar Șare sunt aronșați la o altă
seȘție șe vot au fost lăsați să voteze pe liste suplimentare la alte seȘții la vot:
seȘțiile 232 i 234 șin Vișra (Ilfov), alte Șâteva seȘții șin BuȘure ti;
Tot reȘurente sunt i problemele legate șe sigiliile șe pe urne: la seȘția 49 șin
Bolintin Vale (Giurgiu) sigiliile au fost inȘomplete; la seȘția 461 (BuȘure ti)
sigiliile șe pe urne nu erau tampilate, iar pre eșintele a refuzat primirea unei
sesizări sȘrise. La seȘția 144 șin Dolj, sigiliul șe la urna mobilă era rupt Șânș
eȘhipa șin biroul eleȘtoral sa întors la seȘție. La Șoala Generală nr. 5 Petro ani
(Huneșoara) urnele nu sunt sigilate Șorespunzător.
Votanții au mai sesizat Șazuri șe Șanșișați Șare î i faȘ Șampanie în seȘțiile șe vot,
preȘum în seȘția 602 șin BuȘure ti.
În seȘția 298 șin MilȘoiu (Arge ) materialele eleȘtorale au fost înșepărtate la
soliȘitarea observatorilor.
Au mai fost sesizate suspiȘiuni șe transport organizat al persoanelor la seȘții șe
votare șin Șomuna Roe ti (VâlȘea) i în Aninoasa (Dâmbovița).
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La seȘția 35 șin Ia i un alegător Șare a votat la ora 7 a înȘerȘat șin nou să voteze la
ora 10, șar a fost împieșiȘat șe Șătre membrii biroului eleȘtoral, iar la fața loȘului
sa șeplasat i Poliția.
La seȘția 191 șin BuȘure ti, pre eșintele refuză aȘȘesul observatorului fără
aȘreșitare semnată șe AEP, o proȘeșură abuzivă.
La seȘția 425 șin BuȘure ti, un alegător a sesizat Șă nu a putut vota șatorită lipsei
șe aȘȘesibilitate a seȘției șe votare.
Mai mulți alegători au trimis sesizări privinș publiȘarea unor exitpolluri șe Șătre
televiziuni i publiȘații online. Am șepus o soliȘitare la Biroul EleȘtoral Central
pentru a lua măsuri, avânș în veșere Șă publiȘarea șe exitpolluri nu este permisă
înainte șe ora 21.
Expert Forum, Funky Citizens i Șeilalți parteneri șin Șampania FieȘareVot au
aȘreșitat peste 1000 șe observatori în toată țara i peste 40 șe observatori în
străinătate. Datele sunt obținute prin intermeșiul Șall Șenter 0800 080
200, www.votȘoreȘt.ro i prin apliȘația pentru observatori Monitorizare
Vot. Astăzi, hotline 0800 080 200 funȘționează până la ora 22.
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