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CĂTRE ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ PSD
ÎN ATENŢIA PREŞEDINTELUI
DIRECTORULUI DE CAMPANIE
Stimaţi colegi,
Participarea alegătorilor într-o proporţie covârştioare (min. 60%) la refendumul din 29
iulie 2012 pentru demiterea lui Traian Băsescu reprezintă obiectivul major al campaniei
electorale.
În acest sens, folosind toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziţie, vă solicit:
1)

Organizarea ÎN FIECARE LOCALITATE, cu sprijinul unei organizaţii
neguvernamentale, a unei tombole cu premii la care vor participa alegătorii
care s-au prezentat la referendumul din 29 iulie 2012. Vă recomandăm ca
premiile oferite să nu fie mari ca valoare, dar în număr cât mai mare. ATENŢIE :
Participarea la tombolă nu va fi condiţionată de opţiunea alegătorilor cu privire la
votul de la referendum, ci numai de participare. Tombola va fi una singură la nivel
de judeţ, cu un singur model de talon de participare, dar cu premii specifice pentru
fiecare localitate. Taloanele de participare vor fi distribuite în fiecare localitate, prin
intermediul propriilor reprezentanţi. Stabilirea câştigătorilor tombolei se va face la
nivelul fiecărie localităţi, în urma extragerii din taloanele completate de alegătorii
din localitatea respectivă.
(În anexă găsiţi un model de regulament pentru organizarea tombolei. Acest
regulament va trebui completat, iar apoi înregistrat obligatoriu la un notar public. De
asemenea, conform prevederilor Legii 677/2001, organizatorii tombolei vor trebui să
adreseze o notificare către Oficiul pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal,
cu privire la datele ce vor fi colectate de la participanţi).

2)

Încheierea unor acorduri cu ziare şi posturi radio-TV locale pentru organizarea
unor tombole şi concursuri prin care să promoveze prezenţa la vot. Acestea pot

oferi, de exemplu, bilete la concerte, filme, cărţi, vacanţe, cartele de telefon etc.
Tragerea la sorţi se face în ziua referendumului, imediat după închiderea urnelor, iar
acordarea premiilor va fi condiţionată de prezentarea dovezii participării la
referendum.
3)

Organizarea de evenimente în ziua votului, unde accesul va fi condiţionat de
dovada participării la vot (timbrul de pe cartea de identitate) de genul:
• Intrare liberă la ştrand/club etc pentru cei care au votat.
• Un post local/regional/naţional de radio sau TV organizează în toate municipiile

mari un „Summer party” pentru cei care au votat.
• Organizarea în apropierea unor secţii de votare a unor spectacole sau locuri de joacă

(evenimente cu clowni, baloane, zâne, biciclete etc.) pentru copiii ai căror însoţitori
fac dovada participării la vot.
4)

Având în vedere temperaturile ridicate din ziua votului şi pentru evitarea unor
eventuale incidente neplăcute cauzate de aglomeraţia din faţa secţiilor de votare, vă
propunem amenajarea, cu sprijinul unor ONG-uri şi în colaborare cu
administraţia publică locală, a unor corturi unde se va oferi apă rece pentru
alegătorii care se prezintă la vot.

5)

Instruirea reprezentanţilor din secţiile de votare să asigure un flux continuu în
secţiile de votare, astfel încât alegătorii să nu fie nevoiţi să aştepte mult pentru
exercitarea dreptului de vot.

Vă cer ca în cel mai scurt timp să ne comunicaţi măsurile pe care le-aţi dispus în acest
sens.
Cu prietenie,
Liviu Dragnea
Secretar General

