Înscrie-te ca observator la vot pe www.civically .ﬁt ca s-avem

DEMOCRAȚIE ȘI ÎN PANDEMIE
nu hoție !

Sau ,
dacă nu poți ﬁ observator,
ﬁi un cetățean vigilent

Când mergi la vot,

observă tot.
Asigură-te că totul se întâmplă corect în secție. Vezi
pe verso la ce trebuie să ﬁi atent în ziua votului
Pliant informativ realizat
voluntar de asociația

ÎN AFARA SECȚIEI

ÎN SECȚIE

Vezi aﬁșe sau alte forme de
reclamă electorală?

Sunt persoane
neautorizate în secție?

Roagă Președintele secției să le dea jos. Are
autoritate pe o rază de 500m în jurul secției.

Primarii, consilierii locali, membri de partid
etc - nu prea au ce căuta în secție.

Se vinde alcool?

Se respectă regulile de siguranță?

E contravenție dacă are loc în mai puțin de
500m față de secție. Sesizează Președintele
dacă e cazul.

Există măști și dezinfectant pentru cei din
comisie și alegători? Sunt ele folosite ? Există
distanță de minim 1 metru între oameni?

Se fac presiuni pe zonă?

Se respectă regulile elementare?

Primarul sau poliția stau la intimidare în fața sau în
preajma secției? Notează date despre prezență și
rezultate? Dacă observi că cineva este împiedicat,
prin orice mijloace, să-și exercite dreptul de a
alege, să știi că fapta este infracțiune și se
pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Există su ciente materiale electorale? (tuș și
ștampile, cabine de vot). Este asigurat secretul
votului? Sunt urnele sigilate? Sunt persoane
decedate pe liste? Sunt cei din comisie imparțiali
(ex: poartă ecusoane care fac reclamă unui
candidat sau partid).

Crezi că se face turism electoral?

Intră mai multe persoane în cabină?

E greu de dovedit și nu apare în mod expres în lege.
Există totuși infracțiunea de corupere a alegătorilor,
așa că dacă ai motive temeinice, sesisează Poliția
Locală sau Biroul Electoral Județean.

Legea permite însoțirea celor care chiar au nevoie,
din motive temeinice. Însoțitorul e desemnat de
persoana în cauză și nu poate un candidat sau un
membru al comisiei.

