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ACTUALIZARE ora 20.15. Prezenţa la vot la nivel naţional, 38,98%. Maramureşul, pe
ultimul loc la nivel naţional în continuare, cu 31,21%. Au votat 133.499 persoane. Prezenţa la
vot în Baia Mare, 31,95%. Au votat 39.115 persoane.
ACTUALIZARE ora
17:36 În Maramureș procentul celor care s-au prezentat la urne este în continuare unul extrem
de slab, datele BEC arătând că în județ au fost la 112.958 persoane, adică un procent de
26,46%.
ACTUALIZARE ora 16.35. Prezenţa la vot la nivel naţional, 29,17%. Maramureşul, pe ultimul
loc la nivel naţional, cu 23,35%. Au votat 99.897 persoane. Prezenţa la vot în Baia Mare,
23.49%. Au votat 28.735 persoane.

ACTUALIZARE ora 15.00. Prezența la urne până la ora 15,00 a fost de 23,67%

Prezența la urne pe țară la alegerile parlamentare a fost, duminică, până la ora 15,00, de
23,67%, conform site-ului oficial al Biroului Electoral Central (BEC). Potrivit BEC, în Capitală au
votat 24,53% dintre alegători.

Procentele cele mai mari s-au înregistrat în județele: Teleorman — 28,53%, Olt — 28,47%,
Botoșani — 26,87%, Hunedoara — 26,47%, Dolj — 26,27%.

Cea mai redusă participare la vot a fost înregistrată în județele: Maramureș — 18,30%, Timiș —
19,16%, Arad — 19,60%, Bistrița-Năsăud — 19,76%, Satu Mare — 19,77%.

Până la ora 15,00, în sectorul 1 al Capitalei au votat 28,24% din totalul alegătorilor înscriși în
liste, în sectorul 2 — 25,42%, în sectorul 3 — 22,21%, în sectorul 4 — 24,66%, în sectorul 5 —
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21,52% și în sectorul 6 — 26,38%.

În mediul urban, au votat 57,15% dintre românii care au mers la urne până la ora 15,00, iar în
mediul rural — 42,85%. sursa - agerpres.ro

ACTUALIZARE ora 14.30. Persoanele peste 45 ani, campioane la vot

La nivelul judeţului Maramureş, au fost înscrise pe liste 427.737 persoane şi au fost amenajate
435 secţii de votare. Până la ora 14.30, au votat pe liste suplimentare 3.450 persoane, iar cu
urna mobilă, 303. În total, au votat 70.489 maramureşeni, prezenţa la vot fiind de 16,54%.
Conform împărţirii după vârsta, clasamentul a fost condus de categoria de vârstă 45-64 ani, atât
la bărbaţi, cât şi la femei. A doua în top este categoria de vârstă peste 65 ani, la ambele sexe.
La fel, la ambele sexe, urmează, în ordine, categoriile de vârstă 35-44 ani, grupa 25-34 ani, iar
pe ultimul loc, categoria de vârstă 18-24 ani. Tot spre comparaţie, în cazul categoriei 45-64 ani,
au votat peste 15.000 persoane la bărbaţi şi puţin sub 15.000 persoane, la femei. În cazul
categoriei situate pe ultimul loc, vorbim despre sub 25.000 persoane, atât la bărbaţi, cât şi la
femei.

ACTUALIZARE ora 13.09. Baia Mare, cartierul Săsar, orele dimineţii. Majoritatea covârşitoare a
celor aflaţi pe stradă sunt bătrâni.

Aceştia se căznesc să circule printre mormanele de gheaţă topită pe jumătate şi se străduiesc
permanent să nu cadă. La Şcoala “Avram Iancu” sunt amenajate patru secţii, 9, 10, 11 şi 12.
Până în jurul orei 10.00, la acestea se prezentaseră 70 dintr-un total de 1.396, 55 din 1.303, 65
din 1.116, respectiv 52 din 1.081.

La câţiva paşi distanţă se află sediul Facultăţii de Litere, unde au fost amenajate două secţii. La
secţia nr.13, până în jurul orei 11, se prezentaseră la urne un număr de 121 din totalul de 1.471
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votanţi, în timp ce la secţia nr. 14, au trecut pragul până la aproximativ aceeaşi oră, 57 din 902.
Situaţia, similară. Puţini alegători au ales să îşi exercite dreptul la vot în primele ore ale
procesului de vot, undeva la în jur de 5%.

Se cunoaşte faptul că în cartierul Săsar se află mulţi vârstnici. Aceştia se aflau mai mult pe
străzi la ora respectivă. Secţiile 7 şi 8 au fost amenajate în Şcoala “Nichita Stănescu”, din
apropiere de RFN. Apatia celor cu drept de vot e vizibilă şi aici. Până puţin după ora 11.00, la
secţia 7 votaseră 147 cetăţeni din 1.654, în timp ce la secţia 8, 114 dintr-un total de 1.700.

E ştiut faptul că poporul român este credincios. Programul duminical include pentru mulţi
cetăţeni un drum important către biserici, în timpul Sfintei Liturghii. Nu e de mirare, deci, că
după ora 12.00, situaţia pare să se fi dezmorţit. Nu mult, însă. E adevărat că mulţi băimăreni au
ales să parcurgă drumul către secţiile de vot, dar nu se poate spune că numărul a fost mare.
“Acum vine “grosul” populaţiei, după biserică. Se resimte o creştere, dar nu vorbim despre una
foarte mare”, ne explică un preşedinte de secţie. La secţia nr. 17 de la Şcoala “Nicolae Iorga”,
până la ora 12.30, se prezentaseră 137 dintr-un total de 937, deci un procent de 12,13%. La
secţia nr. 18, amenajată în aceeaşi unitate de învăţământ, până la aceeaşi oră, trecuseră pragul
190 de persoane din totalul de 1.192.

ACTUALIZARE Datele BEC arată că Maramureşul are cea mai slabă prezenţă la vot dintre
toate judeţele ţării la ora aceasta. Au votat până acum 12,81% dintre alegători, adică 55.000 de
maramureşeni.

ACTUALIZARE Maramureşul continuă să înregistreze prezenţă slabă la vot. Până acum au fost
la vot 48.145 de maramureşeni, ceea ce însemană un procent de 11,26%. AU apărut şi primele
probleme tehnice în Maramureş. Una din tabletele prin care se face monitorizarea în timp real a
alegerilor parlamentare a fost înlocuită după ce a prezentat probleme tehnice.

ACTUALIZARE Prezenţă slabă la vot în Maramureş până la această oră. Potrivit informaţiilor
furnizate de către Biroul Electoral Central, până la această oră şi-au exprimat votul un număr de
38.523 de maramureşeni, care înseamnă 9.01 %.
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În Teleorman, spre exemplu, la această oră prezenţa se apropie de 20%.

ACTUALIZARE Prezența la vot în județul Maramureș este, potrivit Biroului Electoral Central, de
3,17% până la această oră. Asta înseamnă că au votat 13572 de persoane din numărul total de
persoane cu drept de vot pentru aceste alegeri.

ACTUALIZARE Ora 07.22. Peste 400 poliţişti maramureşeni, angrenaţi pentru siguranţa
alegerilor

Poliţia Română a luat toate măsurile, conform competenței, pentru asigurarea unui climat de
linişte şi siguranţă publică, pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera
Deputaţilor, din data de 11 decembrie. Aceste măsuri urmăresc buna derulare a procesului
electoral, precum şi un mod de acţiune corect şi echidistant al poliţiştilor.

Duminică, 11 decembrie a.c., peste 400 de poliţişti maramureșeni vor fi angrenați, la nivelul
județului, “pentru buna desfăşurare a scrutinului electoral, suplimentar față de dispozitivul
curent, în vederea asigurării măsurilor de pază şi protecţie și de ordine şi linişte publică și
prevenirii oricăror fapte antisociale. De asemenea, Poliţia Română va desfășura activități, în
vederea gestionării posibilelor incidente cu caracter electoral”, au arătat reprezentanţii IPJ
Maramureş.

Informații pe care trebuie să le cunoașteți:

-Aveţi dreptul la vot dacă aveţi 18 ani împliniți și nu v-a fost interzisă exercitarea acestui drept
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prin hotărâre judecătorească definitivă.

-Puteți vota între orele 07.00 și 21.00.

-Codul Penal prevede la Titlul IX, art. 385 – 393, care sunt faptele care constituie infracţiuni
electorale, și care sunt pedepsele prevăzute de lege.

-Contravenţiile legate de procesul alegerilor locale sunt prevăzute la Capitolul XI din Legea nr.
208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

-Sesizați orice încălcare a legii electorale la 112!

Ora 07.12. Urnele s-au deschis! În județul Maramureș sunt așteptați la vot 429.314 alegători
înscriși în Registrul electoral (incluzând cetățenii care vor împlini 18 ani până în data de 11
decembrie 2016 inclusiv).

Pe teritoriul județului sunt organizate 435 de secții de votare.

Prin Decizia nr. 51/5 decembrie 2016 a Biroului Electoral Județean Maramureș au fost arondate
unităților spitalicești/penitenciarului din județul Maramureș următoarele secții de votare, dreptul
de vot urmând a fi exercitat prin intermediul urnei speciale:
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-birourile secțiilor de votare nr. 6, 7, 8, din Mun. Baia Mare Spitalului de Pneumoftiziologie.

-birourile secțiilor de votare nr. 20, 21, 22, 23, din Mun. Baia Mare Spitalului Judeţean de
Urgență Dr. Constantin Opris.

-birourile secțiilor de votare nr. 59, 60, din Spitalului de Boli Infecţioase, Dermatovenerologie şi
Psihiatrie.

-birourile secțiilor de votare nr. 90, 91, din Mun. Sighetu Marmației Spitalului Municipal Sighetu
Marmației.

-birourile secțiilor de votare nr. 127,128, din Tăuții de Sus Penitenciarului Baia Mare.

-birourile secțiilor de votare nr. 135, 136 și 137, din Borșa Spitalului Orășenesc Borșa.

-birourile secțiilor de votare nr. 187, din Târgu Lăpuș Spitalului Orășenesc Târgu Lăpuș.

-birourile secțiilor de votare nr. 213, 214, din Vișeu de Sus Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus.

&quot;Cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale se pot formula
de către persoanele interesate (cele afectate de boală sau invaliditate), urmând a fi înregistrate
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la cea mai apropiată secție de locul în care se află. Cererile trebuie însoțite de acte medicale
justificative și pot fi transmise birourilor secțiilor de votare prin intermediul oricăror persoane,
fiind esențial ca data și semnătura să fie efectuate olograf&quot;, a arătat Președintele Biroului
Electoral Județean Maramureș,

Judecător Nicolae Stamate Tămășan.

Material în permanentă actualizare până după ora 21.00
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