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Votul din țară a început fără probleme deosebite, fiind mobilizați peste 39.000 de angajați
ai MAI care se vor asigura că alegerile se desfășoară în condiții normale, a anunțat
Monica Dajbog, reprezentantul MAI.

„Având în vedere experiența primului tur al alegerilor, astăzi (duminică, n.r.), la nivel
național, este mobilizat un dispozitiv de peste 39.000 de polițiști, jandarmi, pompieri,
polițiști de frontieră și lucrători de la alte structuri operative: 20.000 de angajați ai MAI
răspund de paza și protecția celor 18.748 de secții de votare din întreaga țară, peste 3.600
de specialiști din MAI vor verifica și soluționa sesizările privind posibilele incidente
electorale, iar restul de efective mobilizate vor asigura ordinea publică la nivel național”,
a declarat Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI.
În afara dispozitivului angrenat în misiunile de duminică, peste 17.000 de angajați ai MAI au
asigurat paza secțiilor de vot începând de duminică, de la ora 18, și până în luni dimineață,
când le-au predat președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare.
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„La nivel național, procesul de vot a început fără probleme deosebite”, mai arată sursa
citată.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia toate măsurile necesare,
inclusiv măsurile de ordine, pentru ca alegerile să decurgă în cele mai bune condiţii. Persoana
care refuză să respecte dispozițiile președintelui secției de votare cu privire la asigurarea ordinii
va primi o amendă cuprinsă între 1.500 și 4.500 de lei.
Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care se află în țară pot vota în baza
unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie,
buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de
serviciu, pașaportul de serviciu electronic și, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de
serviciu militar.
Cetățenii români care votează în străinătate și cei care votează în România, dar au domiciliul în
străinătate, pot vota cu pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu
temporar.
Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care doresc să voteze, dar nu dețin acte de identitate
valabile, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a recomandat
serviciilor județene și Direcției din București să lucreze cu publicul și duminică, până la ora
21.00, mai anunță reprezentantul Ministerului.
Sancțiunile pentru principalele contravenții și infracțiuni electorale sunt:
- Continuarea propagandei electorale, precum și sfătuirea alegătorilor la sediul secțiilor de
votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat se sancționează cu amendă cuprinsă
între 1.500 și 4.500 de lei. Aceeași amendă se aplică persoanelor care comercializează sau
consumă băuturi alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare între orele 7,00-21,00.
- Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
- Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoare de la
2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
- Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să
voteze sau să nu voteze un anumit candidat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
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- Persoana care votează de două sau de mai multe ori, votează fără a avea acest drept sau prin
introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul se pedepseşte cu închisoare
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
- Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui
buletin de vot fals.
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