Retragerea președinților sau lipsa acestora din secțiile de votare pun la îndoială
corectitudinea procesului electoral

Asociațiile Expert Forum și Funky Citizens asigură un hotline de asistență electorală pentru
referendum - 0800 080 200 (accesibil pentru observatori și cetățeni). Una dintre principalele
probleme raportate în prima parte a zilei este legată de secțiile de votare fără președinți
sau care nu au un număr suficient de membri.
Au fost raportate secții în care lipsesc președinți sau o parte din membrii biroului electoral al
secției de votare, situație care se regăsește atât la nivel național, cât și în diaspora. Procesul
de votare nu poate începe fără președintele biroului electoral. În acest context, ei ar trebui
înlocuiți, însă este incert momentan cum se va putea implementa această înlocuire într-o
perioada așa scurtă. Considerăm acest fapt un risc pentru corectitudinea și organizarea
profesionistă a referendumului, având în vedere că persoanele selectate din scurt nu au fost
informate cu privire la procedurile legale.
Funky Citizens și Expert Forum solicită tuturor Birourilor Electorale de Circumscripție
Județeană, ale Oficiilor Electorale ale Sectoarelor Mun. București și Biroului Electoral pentru
secțiile de votare din străinătate să transmită public și transparent în regim de urgență o
situație privind secțiile de votare în care astăzi au fost sau sunt întâlnite astfel de probleme,
precum și modalitățile prin care s-a procedat în această privință.
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Către,
Biroul Electoral de circumscripție județeană

Subscrisa asociația Funky Citizens reprezentată prin Elena Calistru, acreditată la
Referendumul de Revizuire a Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 prin Acreditarea 12214/ 24.09.2018
emisă de Autoritatea Electorală Permanentă, formulăm prezenta

Cerere

prin care vă solicităm să ne comunicați următoarele informații de interes public:
1.Care este numărul de birouri electorale de secții de votare care nu au în prezent
președinte și care sunt acestea?
2. Câte cazuri au existat în care secțiile de votare au fost desigilate de către alte
persoane decât președintele secției de votare și în ce secții au avut loc astfel de situații?
3. Care este numărul de secții de votare în care accesul în secție a început mai târziu de
ora 07:00 din cauza inexistenței președintelui BESV?
4. Vă rugăm să ne comunicați după ora 21:00 a zilei de 06.10.2018 câte secții de votare
au fost închise pe toată durata zilei din cauza lipsei Președintelui BESV.
5. Care este număr de membri ai fiecărei secții de votare din subordinea dvs?
Solicităm comunicarea răspunsului în cursul zilei de 06.10.2018, la adresa de e-mail
elena@funky.ong.

Cu deosebită considerație,

Președinte,
Elena Calistru
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