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Aproape 430.000 de maramureseni sunt asteptati astazi, 25 mai, sa-si voteze reprezentantii
in Parlamentul European. Pentru aceste alegeri au fost amenajate 432 de sectii de votare in
Maramures, scrutinul urmand sa se desfasoare in intervalul orar 7:00 – 21:00. In judet au fost
distribuite inca de vineri, 23 mai, 472.077 buletine de vot, 418.369 de timbre autocolante si
2.160 de stampile de vot.
Pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta
publica, precum si pentru protectia celor 452 de sectii de votare alegerilor fara incidente, in
Maramures, 1.200 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne sunt angrenati in procesul
electoral.
In total, 15 formatiuni politice au liste de
candidati pentru europarlamentare, adica 572 de candidati aflati pe listele, dar si opt candidati
independenti. Astfel, fiecare partid prezinta pe buletinul de vot optiunea sa de candidati care sa
obtina mandatul de cinci ani in Parlamentul European.

Alianta electorala PSD-UNPR-PC, PDL, PNL, PMP, UDMR, PPDD, PNtCD, Forta Civica, PRM,
Partidul Noua Republica, Partidul Ecologist Roman, Partidul Verde, Partidul Alternativa
Socialista, Alianta Nationala a Agricultorilor si Partidul Dreptatii Sociale sunt formatiunile care se
afla in competitie la scrutinul de duminica.

Candidatii independenti sunt: Georgiana-Corina Ungureanu, Constantin-Titian Filip, Danut Liga,
Paul Purea, Iulian Capsali Pericle, Peter Costea, Mircea Diaconu si Valentin Eugen Daeanu.

In localitatea de domiciliu dreptul de vot se poate exercita numai la sectia la care este arondat
alegatorul. Alegatorii care in ziua votarii nu se afla in localitatea de domiciliu isi pot exercita
dreptul de vot in orice sectie de votare.

Cetatenii romani cu domiciliul in Romania pot vota in baza urmatoarelor documente: cartea de
identitate; cartea de identitate electronica; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate;

1/3

ALEGERI MARAMURES – Maramuresenii isi desemneaza reprezentantii in Parlamentul European
Duminică, 25 Mai 2014 08:16 -

pasaportul diplomatic; pasaportul diplomatic electronic; pasaportul de serviciu; pasaportul de
serviciu electronic; carnetul de serviciu militar, in cazul elevilor din scolile militare.

Cetateni romani cu domiciliul in strainatate au nevoie de unul dintre urmatoarele documente
pentru a-si exprima optiunea electorala: cartea de identitate provizorie;pasaportul simplu;
pasaportul simplu electronic; pasaportul simplu temporar; pasaportul diplomatic; pasaportul
diplomatic electronic; pasaportul de serviciu; pasaportul de serviciu electronic.

Alegerile europene au loc in aceasta perioada in cele 28 de state membre ale Uniunii
Europene, pentru alegerea celor 751 de deputati pentru un mandat de cinci ani.

Emaramures va va tine la curent pe toata durata zilei cu desfasurarea alegerilor
europarlamentare in judet.

La Peniternciarul Baia Mare voteaza 484 de persoane

Persoanele private de libertate aflate in custodia Penitenciarului Baia Mare isi pot exercita
dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European din data de 25.05.2014, in conformitate
cu dispozitiile Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu
Deciziile Biroului Electoral Central nr. 49D/09.05.2014, 60D/11.05.2014 si 61D/11.05.2014.
In vederea exercitarii acestui drept, detinutii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele
conditii:
- sa aiba varsta peste 18 ani sau sa fi implinit aceasta varsta in ziua alegerilor;
- sa nu le fie interzis acest drept prin hotarare judecatoreasca definitiva;
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- sa fie cetateni romani sau comunitari cu resedinta in Romania;
- sa detina acte de identitate valabile;
- sa solicite in scris exercitarea dreptului la vot, solicitare adresata presedintelui biroului
electoral al sectiei de votare prin intermediul administratiei locului de detinere.
Astfel, la nivelul Penitenciarului Baia Mare au fost identificate 484 de persoane condamnate
care indeplinesc conditiile amintite anterior. Unitatea penitenciara este arondata Sectiei de
votare nr. 127 Tautii de Sus.

SURSA:
Emaramures.ro
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