POLITIC

România, în
febra electorală

Românii sunt chemaţi să-şi aleagă parlamentarii la
alegerile din 9 decembrie, având la dispoziţie 30 de
zile de campanie electorală (din 9 noiembrie până pe

U

rnele se vor deschide duminică,
9 decembrie, la ora 7,00, şi se vor
închide la ora 21,00.
Fiecare alegător îşi va exercita dreptul
de vot în secţia în a cărei listă electorală
este înscris, de pe raza localităţii în care
îşi are domiciliul, cu excepţia candidaţilor
care pot vota la una dintre secţiile din
cadrul colegiului uninominal unde
candidează. Partidele, alianţele politice şi
electorale şi independenţii care participă
la alegerile parlamentare au depus listele de
candidaturi, acestea rămânând definitive
din 7 noiembrie. În termen de trei zile
de la acel moment, se va stabili ordinea
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8 decembrie ora 7) pentru a-şi forma opţiunea de vot.
18.749 de secţii de votare le vor sta la dispoziţie în ziua
alegerilor, cele mai multe în ţară, iar 295 în străinătate.

candidaţilor pe buletinul de vot. Potrivit
calendarului electoral, cel mai târziu la
data de 10 octombrie formaţiunile care
participă la alegeri vor stabili şi comunica
la BEC semnele electorale.”Este foarte
important să arătăm în 2012 că se pot
asigura alegeri corecte, în care niciun
partid şi niciun candidat nu este favorizat
de structurile statului şi niciun candidat nu
primeşte voturi altfel decât conform legii”,
sublinia premierul Victor Ponta, în urmă cu
câteva luni, la o întâlnire cu reprezentanţii
Ministerului Administraţiei şi Internelor.
El le atrăgea atenţia lucrătorilor MAI că
nu va accepta niciun fel de derogare din

partea nimănui.”Şi când spun în favoarea
nimănui ştiţi foarte bine că mă gândesc şi
la colegii mei de partid, şi la cei care sunt
în acest moment în opoziţie”, a mai spus
Ponta.
USL, sigură de victorie

Uniunea Social Liberală are 452 de
candidaţi, în toate colegiile posibile.
Conform împărţirii din sânul Uniunii,
social - democraţii au primit 230 de
colegii, PNL - 174, PC - 30 şi UNPR
- 18. Pe listele USL se regăsesc şi trei
foşti premieri, Petre Roman, Victor

