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Craiova

Nr. 4015 din 12.06.2019 
Ex. nr.

INFORMARE

cu privire la activitatile desfasurate de IPJ Dolj in contextul procesului electoral 

pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European si desfasurarea

Referendumului National*

/ V

In conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea si 

desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European1, ale Ordonantei de Urgenta nr. 

6/2019 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru 

membrii din Romania in Parlamentul European, ale Hotararii Guvernului nr. 80/20192 si 

ale Hotararii Guvernului nr. 101/2019', in ziua de duminica, 26 mai 2019, au avut loc 

alegerile pentru Parlamentul European.

Totodata, in conformitate cu Hotararea Guvernului Romanei nr. 278 din

08.05.2019, privind organizarea si desfasurarea referendumului national din data de

26.05.2019, la aceeasi data a avut loc si referendumul national consultativ.

Avand in vedere necesitatea derularii in conditii de legalitate a celor doua 

evenimente electorale, la nivelul judetului Dolj a fost intocmit Planul de masuri nr.

1 Republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare.
2 Privind stabilirea zilei de re/erinfa pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2019. 

Privind stabilirea mdsurilor pentru buna organizare $i desfa$urare a alegerilor pentru membrii din Romania in
Parlamentul European din anul 2019.
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3738 din 16.04.2019, care a stabilit masurile din responsabilitatea structurilor teritoriale 

ale MAI din judetul Dolj in acest context.

Coordonarea activitaplor §i acpunilor desfasurate de structurile M.A.I. pentru 

menfinerea unui climat corespunzator de ordine §i siguranfa publica, respectiv asigurarea 

ordinii §i lini§tii publice la sediul Biroulni Electoral Jude\ean nr. 17 Dolj §i a secfiilor de 

votare premergator $i pe timpul alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019, a 

fost realizata de catre Institufia Prefectului.

Planificarea, organizarea §i conducerea misiunilor pe linie de ordine §i siguranfa 

publica afost asigurata de catre §eful I.P.J. Dolj, ajutat de §eful I.J.J. Dolj §i de 

comandantul G.J.Mb. Craiova. De asemenea, sefii celorlalte structuri teritoriale ale 

M.A.I. din judet au participat la procesul de planificare §i au asigurat personalul necesar 

pentru indeplinirea misiunilor, potrivit nivelului de competenfa.

La nivelul I.P.J. Dolj s-a constituit comandamentul operational (Grupa MAI - 

Alegeri Parlament European 2019 -  G MAI APE 2019) care a avut in componenfa 

reprezentanfi ai structurilor M.A.I. cu atribufii specifice in planificarea §i executarea 

misiunilor destinate asigurarii bunei desfa§urari a alegerilor (polifie, jandarmi, polifie de 

frontiera, situafii de urgenfa, informafii $i protecfie interna) §i a funcfionat permanent, 

in regim integrat, in perioada 25.05.2019, ora 07.00 -  27.05.2019, ora 20.00.

Paza, ordinea §i siguranfa publica la secfiile de votare din cadrul judefului Dolj au 

fost asigurate de catre personalul structurilor M.A.I. din judef. Acestea au asigurat 

protecpa secfiilor de votare, a buletinelor de vot, a materialelor necesare votarii §i a 

dosarelor intocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora, precum $i 

efectivele necesare in cazul utilizarii umei speciale, altele decat cele ce asigura paza 

secfiilor de votare.
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La nivelul judetului Dolj au fost constituite 531 de sectii de votare, care au fost 

repartizate spre asigurarea securitatii dupa cum urmeaza:

- Inspectoratul de Politie Judetean Dolj = 278 sectii de votare;

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dolj = 96 sectii de votare;

- Sectia Regionala Politie Transporturi Craiova = 12 sectii de votare;

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Dolj = 94 sectii de votare;

- Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiers Dolj = 51 sectii de votare.

La nivelul judetului, pe timpul campaniei electorale, in preziua §i ziua alegerilor, au 

fost constituite echipe operative (politie), precum si rezerve de interventie (polifie, 

S.A.S.) care au putut fi deplasate in zonele unde exists riscul producerii unor acte de 

tulburare a ordinii publice, pentru soluponarea unor situatii neprevSzute §i in scopul 

ISmuririi sau verificSrii unor sesizSri, incidente sau evenimente in legSturS cu procesul 

electoral.

/V

In perioada campaniei electorale, au fost sesizate un total de 26 de evenimente 

electorale, iar in urma verificarii acestora, au fost constatate o infractiune si 25 de abateri 

de naturS contraventionalS.

Infractiunea sesizatS a avut ca obiect distrugerea unui panou de afisaj electoral, pe 

raza localitatii Jiu, comuna Tuglui, insa, in unna cercetarilor efectuate s-a stabilit faptul 

ca panoul respectiv prezinta degradari cauzate in exclusivitate de conditiile meteorologice 

din noaptea precedents (ploaie torentiala si vant putemic)

Pentru sanctionarea abaterilor de natura contaventionala constatate, politistii au 

aplicat 8 amenzi, in valoare totala de 6500 lei, pentru restul de 17, fiind aplicate 

avertismente.
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In ziua alegerilor a fost activat Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezentei la 

Vot (SIMPV), care a fost conceput pentru semnalarea cazurilor in care o persoana ar fi 

incercat sa voteze de doua sau mai multe ori.

In acest sens, au fost primite 72 de sesizari prin SIMPV, care au fost verificate de 

indata de catre politistii desemnati in echipele operative de cercetare a evenimentelor 

electorale, constatandu-se ca doar una dintre aceste sesizari s-au confirmat, in sensul ca o 

persoana din comuna Plenita si-a exercitat dreptul la vot, desi acest drept ii fusese anulat 

printr-o decizie a instantei de judecata.

Tot in ziua alegerilor au fost sesizate 48 de evenimente electorale, altele decat cele 

semnalate prin SIMPV, iar in urma verificarii acestora, au fost constatate 6 infractiuni si 

10 abateri de natura contraventionala.

Cele 6 infractiuni sesizate au constat in:
9

/V

- Impiedicarea exercitarii drepturilor electorale -  5 fapte (trei persoane internate 

la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova au sesizat ca, desi au depus 

cereri pentru deplasarea urnei mobile, nu se regasesc pe lista suplimentara 

intocmita la nivelul sectiei de votare careia i-a fost arondata unitatea medicala; 

primarul din localitatea Rast a impiedicat mai multe persoane care nu 

domiciliau pe raza comunei sa isi exercite dreptul de a vota la sectia de votare 

constituita la Caminul Cultural din localitate; primarul din comuna Leu a 

impiedicat prin acte de amenintare si violenta mai multi cetateni sa isi exercite 

dreptul de a vota la referendum, la sectia de votare constituita in Gradina de 

Vara din localitate);

- Distruger -  1 fapta constand in aceea ca un cetatean de 26 de ani, din Craiova a 

distrus prin rupere un buletin de vot, in incinta sectiei de votare constituita la 

Scoala Ion Tuculescu, din Craiova)
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In toate cele 6 cazuri in care au fost sesizate infractiuni, au fost intocmite dosare 

penale in care se efectueazS cercetari, fiind in prezent in lucru la subunitati din cadrul IPJ 

Dolj.

Pentru sanctionarea abaterilor contraventionale constatate in ziua alegerilor, au fost 

aplicate amenzi in valoare totala de 3300 lei.

Nu au fost constatate probleme sau nereguli cu ocazia transportului materialelor de 

vot de la locatia de distribute catre sectiile de votare sau de la sectii catre Prefectura
9 9 9

Dolj.

Cu stima,

/V

SEFUL INSPECTORATULUL, 
Comisar sef de politie,

Dr. Constantin lOlCOLESCU
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