
                                                                                      
 
Către:           București, 26.05.2019 

Biroul Electoral nr. 48 pentru Secțiile de Votare din Străinătate 

În atenția: domnului Președinte Jud. ANDRIOAEI Corneliu-Lucian 

Biroul Electoral Central 

În atenția: doamnei Președinte Jud. Georgeta Carmen Negrilă 

Asociația EXPERT FORUM, cu sediul în strada Semilunei, nr. 7, ap. 1, etaj1, sector 2, București, 

tel. 021.211.74.00, reprezentată prin președinte Sorin Ioniță, formulăm următoarea 

SESIZARE 

Cu privire la neregulile sesizate în secțiile de votare din străinătate cu ocazia organizării alegerilor pentru 

Parlamentul European și a referendumului național:  

Nr. 
Crt 

Secția de votare Fapta 

1 Secția de votare nr. 161, din Padova, Italia, Via 
Guasti, 12/c 

 Persoanele nu își pot exprima opțiunea 
electorală 

 Incidente numeroase în cadrul secției de 
votare din cauza numărului mare de 
alegători 

2 Secția de votare nr. 73 – Elveția,  
Businesscenter Swiss Star, 
Grubenstrasse 5, 8602 Wezikon, Zurich; 

 Persoanele așteaptă la coadă pentru un 
interval ce depășește 3 ore în vederea 
exercitării dreptului de vot  

 
 
 

3 Secția de votare nr. 102 /103 din Stuttgart, 
Germania 
Hauptstätter Str. 70, 70178 Stuttgart 

4 Secția de votare nr 122 din Koln, Germania. 
Elisabeth-Breuer-Straße 48, 51065 Köln 

 Buletinele de vot s-au terminat, alegătorii 
aflându-se în imposibilitatea de a-și 
exercita dreptul de vot. 

 Urnele de vot s-au umplut, ducând la 
imposibilitatea alegătorilor de a-și exercita 
dreptul la vot 

5 Secțiile de votare 342-345 - Madrid,  
Avda. Alfonso XIII nr. 157, 28016; 
Avda. de la Albufera, nr. 319, 28031; 

 Buletinele de vot s-au terminat, alegătorii 
aflându-se în imposibilitatea de a-și 
exercita dreptul de vot. 



                                                                                      
 

Plaza del Cordón, nr. 1, bajo dcha., 28005  

6 Secția de votare nr. 124 din Offenbach am 
Main, nr. 124,  
Backstrasse 12A, 63069, Offenbach am Main 

 Urnele disponibile sunt pline, nepermițând 
exercitarea dreptului la vot în continuare 

7  Secția de votare nr. Din Berlin, Germania, 
Doroththeenstrasse 62-66, 10117, Berlin 

 Nu sunt suficienți oameni în Biroul 
Electoral, întrucât membrii a două 
formațiuni politice nu s-au prezentat, 
astfel că durează foarte mult timp ca 
fiecare persoană să își exercite votul 

 

Vă solicităm să luați toate măsurile necesare, conform atribuțiilor legale ce vă revin în conformitate cu 

legislația aplicabilă, pentru ca alegătorii care s-au prezentat și se vor prezenta în continuare la secții de 

votare din străinătate să își poată exercita dreptul la vot. Mulți dintre cetățenii cu drept de vot care s-au 

prezentat la secțiile de votare din străinătate a stau la coadă de mai multe ore.  

Vă solicităm așadar să prelungiți intervalul de votare până la ora 23.00 în secțiile de votare  din 

străinătate în vederea respectării dreptului la vot al cetățenilor români, garantat de Constituția 

României.  

În măsura în care sunt necesare precizări adiționale, vă stăm la dispoziție pentru informații suplimentare  

la tel (+40) 21 211 7400, respectiv e-mail office@expertforum.ro  

Vă mulțumim pentru cooperare și așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră. 

Cu deosebită  considerație, 

ASOCIAȚIA EXPERT FORUM 

Președinte, 

Sorin Ioniță 
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