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Echipa care a documentat raportul 
 
Membrii Comisie: Allen Coliban, Andrei Gudu, Cornel Zainea, Lucian Stanciu-Viziteu, Radu 
Mihaiu, Ruben Lațcău, Stelian Ene 
Membrii SG care au oferit sprijin logistic la întocmirea raportului: Silviu Ispas, Mircea Șerdin, 
Denisa Șerban. 
  
 

Prezentarea cronologică a faptelor 

 
2 Septembrie 2019 
 
01:56 - Ștefan Tănasă coordonatorul de urnă mobilă al filialei Iași trimite mail către SG prin 



care cere modificare în registrul electoral pentru 516 adrese de mail. Atașat în mail sunt 2 
documente, unul cu mailurile vechi (@yandex.com, @membri.usr.ro, @gmail.com, 
@yahoo.com) ce trebuiesc scoase și înlocuite cu mailurile noi (@mailweb.club) 
 
15:11 - SG ridică Comisiei o întrebare legată de Iași. Filiala județeană a cerut schimbarea a 
516 mailuri din registrul de votanți. Acestea înlocuiesc adresele de mail existente anterior în 
registrul electoral pentru membri. Adresele vechi de email (cele pentru care se cerea 
schimbarea) fuseseră modificate anterior de către filiala Iași în hubspot, cu noua adresa de 
@webmail.club, modificarea a fost operată în data de 1 Septembrie 2019, după exportul 
registrului electoral din hubspot. Coordonatorul județean al filialei Iași cere permisiunea să le 
introducă în registrul electoral. 
 
 15:22 - Ștefan Tănasă trimite un mail către Comisie cu 2 documente ce conțin mailuri valide 
și mailuri invalide (adrese valide - mailurile noi pentru care exista cererea de introducere în 
registrul electoral; adrese invalide - mailurile ce se aflau în registrul electoral când acesta a 
fost creat și pentru care e cerea modificarea) 
  
15:44 - Cosette Chichirău trimite un mail cu o solicitare către Comisie cerând urgentarea 
operării modificării de adrese în registrul electoral  
 
15:48 - Comisia decide să sune aleatoriu 40 de persoane din cele 500 pentru care se cerea 
schimbarea e-mailului. Script-ul cu întrebările care vor fi adresate membrilor sunați este 
următorul: 
  
"Bună ziua, sunt ……., vă sun din partea comisiei pentru organizarea alegerilor prezidenţiale 
USR. 
  
Vrem să ne asigurăm că procesul de vot este unul sigur şi de aceea voiam să ne asigurăm 
că aţi înţeles care sunt paşii. 
  
1. Vă rog să îmi spuneţi dacă ştiţi care sunt paşii pentru votarea preşedintelui. 
<notăm răspunsul> 
Dacă e cazul, lămurim paşii pentru o persoană care are email 
  
2. Aţi putea să îmi indicaţi adresa dumneavoastră de email pentru a vă trimite instrucţiuni 
mai detaliate? 
<notăm răspunsul> 
  
3. Ştiţi până când puteţi să votaţi? 
<notăm răspunsul> 
  
4. Aţi cerut cuiva să vă ajute cu crearea unei adrese de email? Cui? 
<notăm răspunsul> 
 
5. (Dacă răspunsul de la 2 e Ok) Aveți acces în acest moment la adresa dumneavoastră de 
email, cea indicată mai sus? (Dacă DA) Vă rog să răspundeți e-mailului pe care vi l-am 



trimis. (Trimitem email cu “Vă rog să răspundeți cu Nume, Prenume, serie și număr act 
identitate și textul Confirm că aceasta este adresa mea de email și că sunt singura persoană 
care are acces la ea”)" 
  
În următoarele ore sunt apelate telefonic mai multe persoane dintre cele pentru care s-a 
solicitat de către filiala Iași să li se schimbe adresa de mail din registrul votanților. 
Răspunsurile sunt atașate în anexa la acest raport. (ANEXA 1)  
 
În urma unui astfel de telefon, domnul V***** ******** ***u a trimis către comisie, de pe 
adresa proprie (a*********u@yahoo.com), următorul email 
----------------------------------- 
Buna ziua!  
Conform discutiei telefonice va trimit informatiile. 
M*******3 
v****************u@mailweb.club 
Parola: S****a 
------------------------------------ 
 
 Notă:  
- Din lista de 516 până în data de 3.09.2019 ora 14:00,  votaseră 13 membri, voturile lor fiind 
valabil exprimate.  
- Din cei 516 pentru care s-a cerut schimbarea, 464 de mailuri au fost create pe serverul 
@yandex.com, 39 pe @membri.usr.ro iar restul pe yahoo și gmail  
- Toate mailurile urmau a fi mutate pe serverul @mailweb.club. Prin sondaj s-au investigat 
aleator 30 dintre mailurile noi cerute pe serverul @mailweb.club, toate având aceeași parolă: 
s*****a (parola care deschide contul este cu literă mică la început, diferit de ce am primit de 
la d ***u) 
- Ca informație contextuală, la începutul votului pentru referendum existau sub 50 de mailuri 
@yandex.com pentru toți votanții din registrul electoral, aceste adrese pe serverul 
@yandex.com pentru membrii filialei Iași pentru care se cerea modificarea în registru, au fost 
adăugate în hubspot în timpul referendumului 
- domeniul @mailweb.club a fost cumpărat și creat pe 2019-09-01, cu o zi înainte de 
solicitarea de actualizare a registrului electoral 
 
 
17:47 - Zoom al comisiei electorale 
  
Având în vedere numărul mare de persoane pentru care s-a cerut modificarea mail-ului și a 
faptului că primele investigații arătau suspiciuni că regulamentul nu este respectat, Comisia 
a analizat posibilitatea prelungirii scrutinului. Propunerea de a prelungi votul cu 48 de ore a 
luat în considerare nevoia de a adresa întârzierile în implementarea procedurii de vot cu 
urna mobilă identificate în mai multe filiale, problemele ridicate de situația de la Iași și în 
același timp de a da ulterior posibilitatea membrilor fără mail, să voteze. Comisia a 
considerat că această clarificare plus respectarea pașilor regulamentari pentru urna mobilă 
nu este fezabilă a se realiza în timpul rămas până la sfârșitul scrutinului (Marți 3-09-2019 ora 

mailto:alexvasursu@yahoo.com


22:30). 
Decizie de a cere prelungirea votului cu 48 de ore a fost aprobată ulterior de către BN. 
Motivul pentru care adresele de @yandex.com au fost schimbate este pentru că provider-ul 
de server a blocat aceste adrese. 
  
17:51 - Cosette Chichirău solicită prin mail Comisiei o decizie urgentă legat de adresele de 
mail din filiala Iași și ca Secretariatul General să ofere membrilor alte adrese de mail. Cosette 
Chichirău atașează un mail primit de la SG în care li se cere Birourilor Județene să "ia 
măsurile care se impun ca toți membrii proprii să dispună de adrese de mail valide" pentru a 
putea participa la referendumul intern. La interpelarea comisiei privind maniera în care filiala 
Iași a ales să implementeze votul persoanelor fără adresă de email, pe o procedură care nu 
respectă regulamentul aprobat și care ar fi pus la dispoziția filialei circa 500 de link-uri valide 
de vot, aceasta a răspuns că a generat adresele de email la solicitarea Secretariatului 
General. Această afirmație a fost repetată în postări publice pe grupul "Poiana lui Iocan" atât 
de Cosette Chichirău cât și de Filip Hărnăveanu. 
  
18:13 - Cosette Chichirău publică pe Poiana lui Iocan următorul mesaj: 
“Comisia Electorala pentru alegerea președintelui USR a luat niște decizii interesante astăzi: 
prelungirea votului de marți, ora 22:30, până miercuri, ora 8:30. Mă întreb cine votează 
noaptea? Și de ce modificarea în timpul jocului? Am cerut Comisiei Electorale salvarea 
registrului de vot din oră în oră, ca sa putem audita la sfârșit - câți oameni au votat în 
fiecare oră și pe care adrese de email s-a intrat de mai multe ori. Aștept răspunsul lor 
imediat. 

Împiedicarea votului a 450 de membri de la Iași, care nu au avut adrese de email și 
pentru care Secretariatul General ne-a cerut să facem adrese de email. Acum că 
le-am făcut adrese, ele sunt invalidate pe motiv că... le-am făcut. Am cerut o decizie 
imediată pentru cei 450 de membri. Sunt de acord cu orice soluție imediată și care nu 
îngrădește dreptul la vot - să le facă SG adresele și să transmită președinților de filiale 
locale modalitatea de vot. Cu o zi rămasă de vot, Biroul Județean Iași nu poate organiza 
urnă mobilă pentru 48 de filiale locale - este fizic imposibil. Vă atașez mai jos decizia SG 
pentru adresele de email. 
Am speranța că aceste alegeri vor fi corecte și auditate. 
” 
 
21:30 - Zoom al comisiei electorale 
  
Comisia decide că va continua și va suna 100 de persoane din cele pentru care s-a cerut 
schimbarea mailului. În acest sens, va primi sprijinul a doi angajați SG care vor suna pentru 
a cere răspunsuri la script-ul adăugat mai sus. 
  
Comisia a vorbit prin zoom cu Ștefan Tănasă, coordonatorul județean din Iași pentru 
lămurirea procesului. Ștefan Tănasă susține că a primit reclamații de la membri din județ că 
nu pot vota, iar mai mulți au solicitat schimbarea mailului pentru a putea vota. Comisia a 
reiterat coordonatorului județean prevederea regulamentară care menționează că doar 



pentru acei membri fără mail ce solicită să voteze, se va crea mail de către SG. Comisia a 
menționat și că mailurile nu se pot crea „în bloc” pentru toți membrii fără adresă de mail a 
unei filiale. 
 
Ședința a fost înregistrată și este în posesia Secretariatului General. 
  
  
22:35 - Scoțând în evidență următoarea afirmație din postarea lui Allen Coliban de pe 
Poiană:  
  
"am identificat cazuri de membri ai filialei Iași, cu conturi de email reale și active, care au fost 
introduși în cererea de modificare a adreselor de email trimisă de filiala Iași, unii dintre ei 
exprimându-și deja votul, folosind propria adresă de email, validă!" 
  
Cosette solicită Comisiei să elaboreze un raport care să cuprindă toate aceste adrese de 
mail pentru identificarea problemei. 
  
23:00 - Împreună cu Mircea Şerdin, Radu Mihaiu verifică lista de 516 mailuri şi 
documentează 13 persoane pentru care se ceruse schimbarea mailului, deşi aceștia 
votaseră deja. O astfel de schimbare de emailuri ar fi permis celor 13 să voteze de două ori. 
Se trimite o propunere către comisie ca cei 13 să fie contactaţi şi întrebaţi dacă ei au cerut 
crearea unei adrese noi de email. 
 
23:29 - Cosette Chichirău publică pe Poiana lui Iocan următorul mesaj: 
“Despre acuzațiile lui Allen că s-ar fi cerut înlocuirea unor adrese de email care deja 
votaseră: 
au fost aprox 25 de persoane din filiala Iași care dupa prima zi de vot au spus ca nu au 
primit link de vot, deși aveau adrese de email valide; sunt, de fapt, mult mai mulți care nu 
au primit link 
aceste persoane au întreprins două acțiuni: au scris la helpdesk@usr.ro, de unde 
răspunsul a întârziat, și apoi au scris coordonatorului județean pe Iași să le fie înlocuite 
adresele de email. 

Imediat după ce coordonatorul județean a trimis cererea la SG pentru înlocuirea adreselor 
de email, câțiva membri au primit de la helpdesk linkul de vot și au votat. Probabil două 
persoane. 
Avem dovezi scrise pentru această situație și le-am comunicat către Comisia Electorală. Am 
solicitat, de asemenea, Comisiei Electorale un raport scris despre adresele de email care 
s-ar fi aflat în această situație, pentru a arăta că existau deja cereri către helpdesk pentru 
retrimiterea linkului sau schimbarea adresei de email. 
Când primesc raportul Comisiei, vă anunț. E păcat că în loc să lucrăm du date și cu situații 
reale, aruncăm cu speculații. Mare păcat.” 
 
 
  



3 septembrie 
 
 
În timpul dimineţii, Radu Mihaiu a verificat dacă parola comunicată de domnul V**** ***u 
funcţionează şi la alte adrese de email. 
Următoarele adrese (primele 10 din lista trimisă de către coordonatorul de la Iaşi) au fost 
verificate:  
 
A***** P******** a*************a@mailweb.club 

A***** R******* a************u@mailweb.club 

A****** Z******* a************a@mailweb.club 

A*********** I****** a*************if@mailweb.club 

A**************** B********* b**************a@mailweb.club 

O************* B******* b**************a@mailweb.club 

B************ V********** b*********************u@mailweb.club 

B********* V***************** b**********************e@mailweb.club 

B************* R*********** b*****************u@mailweb.club 

B*************** L********* b**********u@mailweb.club 
 
Parola s******a (cu s mic, nu S mare cum trimisese domnul V****** *****u - probabil un 
autocorrect) a funcţionat pentru toate aceste adrese 
 
Ulterior, Cornel Zainea, a verificat, prin sondaj, încă 20 de adrese de email din cele cerute 
de către coordonatorul de la Iasi. 
 
Parola “s*******a” a funcţionat pentru toate aceste adrese. Concluzia generală a fost că 
această parolă funcţionează pentru toate cele 516 adrese de email. 
 
Denisa Șerban și Radu Marinache, angajați ai SG, au contactat telefonic încă 100 de membri 
din Iași, dintre cei pentru care se ceruse schimbarea mailului. În discuțiile cu aceștia, a 
adresat aceleași întrebări ca în script-ul folosit de membrii comisiei atunci când au sunat alți 
40 din acești membri. Doar cu 53 din aceștia s-a putut conversa. 18 dintre acești 53 de 
membri aveau adrese de e-mail personale funcționale, 34% pe care le-au comunicat 
Denisei.  
 
Extract raport Denisa Șerban: „În urma discuțiilor purtate cu cei 53 membri, jumătate din 
aceștia nu știau pașii pentru votarea președintelui. 18 membri din cei 53 au adrese de mail 
personale, 40 persoane nu știau pana cand pot sa voteze. 28 membri au declarat ca nu au 
cerut cuiva crearea unei adrese de mail. Celor 11 membri  care au declarat că dețin adrese 
de mail personale le-au fost comunicate instrucțiuni de transmitere a unui mail către: 
alegeri.presedinte@usr.ro cu informații legate de nume, prenume, serie și număr act 



identitate și textul “Confirm că aceasta este adresa mea de email și că sunt singura persoană 
care are acces la ea”.” 
  
ANEXA 2 - centralizatorul apelurilor 
ANEXA 3 - raportul verificărilor suplimentare 
 
12:00 - 14:00 Ruben Latcau a vorbit cu 13 persoane pentru care s-a  cerut schimbarea 
mailului, dar care aveau deja un mail personal de pe care au votat deja la alegerile 
prezidențiale. Rezultatul discuțiilor cu ei se află în acest document: 
Extract: Comisia i-a contactat pe toți cei 13, din aceștia doar 2 ceruseră schimbare de mail 
anterior referendumului, restul nu erau informați despre această cerere a filialei în numele lor 
și știau că au votat și că votul lor a fost valabil exprimat 
 
 
ANEXA 4 - centralizatorul celor care au votat și pentru care s-a cerut generarea unei adrese 
de email din partea SG 
 

14:27 Filip Havarneanu publică pe Facebook următorul mesaj: 

1. Nu aveam adrese de mail, ni s-a spus de la SG sa facem. Am stat toata noaptea sa 
cream acele 400 adrese mail in timp util! In procedura publicata scria ca fiecare judet 
se ocupa SINGUR, nu vom fi ajutati cu adrese ca la euro! 

2. Ne-au fost blocate adresele, am vorbit la SG, ni s-a zis sa facem altele, tot nu ni s-au 
facut de la centru. O noua noapte de stat la sediu. 

3. Ni se spune ca nu se poate sa voteze de pe acele adrese de mail, desi cu o seara 
inainte asta a fost decizia luata. 

4. Trebuie sa isi ia lumea concediu in timpul saptamanii sa mearga cu urna mobila prin 
judet pentru oamenii care vor sa voteze. 

5. Nu ni se dau adresele de la centru decat pentru cei care isi manifesta inainte dorinta 
de a vota, dupa trebuie sa fac cerere pentru a primi adresa de mail, dupa sa mearga 
comisia electorala la ei si sa imi semneze o foaie pe care scrie ca a votat. Practic, sa 
mergem la sute de oameni sa voteze. 

6. Oamenii sunt sunati de SG acum sa li se ceara serie si numarul de la buletin si alte 
date cu caracter personal? PENTRU CE? 

7. Votul trebuie asigurat pentru toata lumea, cum ar fi cei din Diaspora sa trebuiasca sa 
ne dea o scrisoare ca doresc sa voteze pentru a primi dupa buletinul de vot? 

8. Avem vot electronic dar trebuie sa completez un dosar cu sina cu fiecare comisie 
electorala si fiecare membru care voteaza sa semneze. 

9. Noi ne chinuim sa facem totul cat mai transparent dupa cum ni se spune de la SG/ 
Comisie electorala si tot noi picam de prosti? 

 
 
20:00 -  23:00 Zoom al comisiei electorale 
 

https://www.facebook.com/FilipHavarneanu?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAhO9P2iPWp_iG3_hfpsKkFQMM6VQUNdt3kuj3oy1DWSRnhCV0kYDpK7isUtAeMS65iLBPTTAcTTsLP&hc_ref=ARTYp1VaooG2un6Yz-9NX49PoPiKlQwSZYKl6JwHTHTim-8wkeflb7voeDK-hgfxWXY&dti=170303733375888&hc_location=group


În prima oră a ședinței pe zoom, au fost invitați toți președinții de filialele județene pentru a 
ne asigura că toți au înțeles procesul de vot persoanele fără adresă de mail. Ședința a 
continuat doar cu membrii Comisiei.  
 
Comisia pus din nou în discuție necesitatea respectării regulamentului de vot de către filiala 
Iași, de-a lungul zilei de 3 Septembrie a fost reiterat în mai multe rânduri prevederea 
regulamentară prin care doar membri ce își exprimă dorința de vot, din cei fără mail, primesc 
adresă nouă de mail.  
 
De-a lungul zilei de 3 Septembrie coordonatorul județean a insistat pe faptul că președinții de 
filiale locale au cerut crearea de mailuri pentru toți membri fără mail; Comisia a insistat că nu 
se pot crea mailuri generale pentru toți, doar pentru aceia ce-și manifestă dorința de a vota.  
 
Comisia a stabilit o ședință cu reprezentanții USR Iași pentru 4 Septembrie ora 9:00 pentru a 
clarifica ultimele întrebări și pentru a ne asigura că acei membri fără mail ai filialei Iași, ce-și 
manifestă dorința de a vota, vor putea vota.  
 
- Adresele de @yandex.com existau la momentul exportului din hubspot. Au fost introduse 
cu o săptămână înainte de alegeri în hubspot. 
 
Ședința a fost înregistrată și este în posesia Secretariatului General 
 

 
 
 
 

4 septembrie 
 
 
9:00 - Zoom Comisia Electorală și Cosette 
 
Comisia Electorală a lămurit cu președintele filialei Iași, Cosette Chichirău, procedura 
aplicabilă pentru membrii fără mail, în sensul în care aceștia trebuie să solicite să voteze 
pentru a primi contul și parola.  
De asemenea, Cosette a clarificat cererea ei de audit către Comisie. Solicitarea ei prevede 
exportarea unor date anonimizate din Zeus, care să arate în fiecare județ, din totalul 
votanților filialei județene, de câte ori au votat, fără însă a da numele acestora. 
 
10:30 - Comisia răspunde întrebărilor lui Cosette legate de propunerea inițială de prelungire 
a votului. Comisia reiterează prevederea regulamentară prin care coordonatorul județean 
cere mailuri doar pentru acei membri fără mail ce și-au manifestat dorința de a vota, acest 
fapt a fost repetat în mai multe dialoguri cu reprezentanți ai USR Iași de-a lungul acestor zile, 
ca urmare a cererilor repetate ale reprezentanților filialei de a elibera adresă în masă pentru 
toți cei menționați de către USR Iași.  
 



17:00 Lucian Viziteu discută cu responsabilii din filiala Iași, Mihai Radu și Ștefan Tănasă, 
care au venit cu solicitarea ca credențialele la noile conturi să fie trimise coodonatorilor 
județeni care le vor distribui președinților de filiale locale. Președinții vor distribui prin sms 
sau telefon parola către membri fără mail, iar aceștia vor schimba parola și vor vota de 
acasă, fără a se deplasa la urna mobilă electronică.  
Comisia respinge această cerere și reiterează ca pentru toți membrii fără mail a filialei Iași să 
se respecte procedura agreată și votată de către BN. 
 

CONCLUZIILE RAPORTULUI 
 

- Demersul Comisiei Electorale de a investiga situația descrisă de prezentul raport a 
fost pe deplin justificat din mai multe motive (de securitate, de procedură), cel mai 
important fiind imposibilitatea verificării faptului că adresele de email generate de 
către filiala Iași pentru câțiva membri ai săi sunt, într-adevăr, în controlul exclusiv al 
respectivilor membri și, pe cale de consecință, că votul este exercitat de către 
respectivii membri, reprezentând opțiunea lor liber și secret exprimată 

- Există aspecte care au rămas neexplicate, în care declarațiile și explicațiile primite 
din partea colegilor din filiala Iași implicați în organizarea procesului electoral sunt 
parțial neconfirmate de către: 

- declarațiile primite din partea membrilor SG 
- informațiile furnizate de către votanții sondați parte din inițiativa Comisiei 

Electorale 
- Problemele identificate de către Comisie și descrise în prezentul raport au fost de 

natură să afecteze exprimarea opțiunii libere și secrete a votului membrilor, precum și 
să arunce o umbră de îndoială cu privire la corectitudinea întregului proces electoral. 
Prin acțiunile Comisiei Electorale și ale SG-ului am asigurat corectarea acestor 
neajunsuri și aplicarea unui proces electoral corect și imparțial, coordonatorii 
procesului electoral din filiala Iași înțelegând propunerile Comisiei Electorale și 
colaborând în aplicarea lor și a procedurii de desfășurare a procesului electoral  

- Comisia Electorală nu s-a pronunțat și nici nu se poate pronunța, în urma datelor 
adunate și descrise în prezentul raport, asupra existenței din partea celor implicați în 
procesul electoral din filiala Iași a malvolenței sau nu a unor eventuale tentative de 
fraudă, faptele descrise putând fi și rezultat al unor erori umane. Rămâne în 
responsabilitatea celor care vor continua investigația să discearnă între aceste 
aspecte.  

 

RECOMANDĂRI ale Comisiei Electorale  
 
 

1. Comisia Electorală recomandă BN desemnarea unei Comisii și continuarea 
investigațiilor privind cauzele care au dus la apariția problemelor semnalate în 
prezentul raport, precum și a lucrurilor rămase neexplicate.  



2. Un audit la nivelul întregului partid asupra adeziunilor și membrilor și asupra 
procesului de completare în hubspot de către filiale județene. De-a lungul perioadei 
de vot au fost semnalate situații de filiale întregi neadăugate în hubspot.  

3. Un audit post-vot al procesului electoral, care să ia în considerare cel puțin 
următoarele aspecte: 

a. Auditarea modificărilor din Hubspot și din registrul electoral întreprinse de 
către filialele județene în ultimele 30 de zile.  

b. Auditarea voturilor exercitate cu urna electronică mobilă, atât din perspectiva 
securității cât și din cea a modului de implementare 

c. Evaluarea riscurilor de securitate și recomandări privind posibilitățile de 
optimizare a întregului proces 

4. Comisia înaintează prezentul raport spre analiză și prelucrare Biroului Național.  
Pentru:  
Allen Colban - cu recomandare de a fi păstrat caracterul confidențial până la 
finalizarea votului 
Lucian Viziteu Stanciu 
Ruben Lațcău 
Cornel Zainea 
Radu Mihaiu 
Abținere: 
Împotrivă: 
Stelian Ene - de acord cu distribuirea raportului către BN, dar doar după finalizarea 
scrutinului, incluzând concluzii finale asupra procesului de vot cu urnă mobilă, nr. de 
solicitări în jud Iași etc. 
Andrei Gudu - de acord cu distribuirea raportului către BN, dar doar după finalizarea 
scrutinului 
 

 
 



ANEXA 1 - apelurile de verificare inițiate de către Comisia 
Electorală  
Bună ziua, sunt ……., vă sun din partea comisiei pentru organizarea alegerilor prezidenţiale 
USR. 
 
Vrem să ne asigurăm că procesul de vot este unul sigur şi de aceea voiam să ne asigurăm 
că aţi înţeles care sunt paşii. 
 
1. Vă rog să îmi spuneţi dacă ştiţi care sunt paşii pentru votarea preşedintelui. 
<notăm răspunsul> 
Dacă e cazul, lămurim paşii pentru o persoană care are email 
 
 
 
2. Aţi putea să îmi indicaţi adresa dumneavoastră de email pentru a vă trimite instrucţiuni 
mai detaliate? 
<notăm răspunsul> 
 
 
 
3. Ştiţi până când puteţi să votaţi? 
<notăm răspunsul și dăm varianta corectă> 
 
 
 
4. Aţi cerut cuiva să vă ajute cu crearea unei adrese de email? Cui? 
<notăm răspunsul> 
 
 
 
5. (Dacă răspunsul de la 2 e Ok) Aveți acces în acest moment la adresa dumneavoastră de 
email, cea indicată mai sus? (Dacă DA) Vă rog să răspundeți e-mailului pe care vi l-am 
trimis. (Trimitem email cu “Vă rog să răspundeți cu Nume, Prenume, serie și număr act 
identitate și textul Confirm că aceasta este adresa mea de email și că sunt singura persoană 
care are acces la ea”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai putem, adăuga paşi, la ăştia m-am gândit până acum 
 
 
 
Excel cu oameni de la Mircea  
 
Radu Mihaiu sună: 
C************,J****,7********2 
Ș******,C******,7*********7 
G****-*****,****i,7********0 
A******,***********a,7*********0 
S******,C*******,7***********6 
 
Ruben Laţcău sună: 
R*************,**********u,7*******0 
- nu știe pașii  
- adresa pe care o știe e r******************u@us.ro  
- până ieri știe că se votează  
- nu a cerut e-mail nou - nu știe despre 
 
G**********,**********r,7***********1 
Nu răspunde  
 
S*****,******c,7**********3 
- a votat - știe pașii  
- s**********c@yahoo.com 
- nu știe durata  
- nu a cerut  
 
V******,**********i,7**********5 
- nu răspunde 
 
M**********,*******n,7*********0 
- Nu știe pașii  

mailto:reluconstantinozoreanu@us.ro
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- m******************8@yahoo.com 
- Nu știe calendarul 
- Nu cerut schimbare 
 
Lucian Stanciu Viziteu sună: 
G************,*********u,7**********9 
I*******,******u,7**********2 
C******,********u,7********8 
G*********,********l,7*******8 
P*******,P*********,7*********8 
 
Stelian Ene sună: 
R********* *******,********u,7**********0 
Mesagerie 
 
I*****,*********a,7*********0 
Nr incorect 
 
N*********,******u,7****3, 
Nu e în rețea 
 
A********* **********,******u,7*****9 
Are adresa a************5@gmail.com, nu a primit inca link de vot, a vorbit cu responsabilul 
local Tanasă Stefan, Popricani sa poată vota. 
 
N******** *********,*********l,7*******5 
A primit SMS cu email-ul n**************l@membri.usr.ro plus parola, nu a verificat-o inca, nu 
a solicitat altceva pt alegerea președintelui. 
 
Andrei Gudu sună: 
L********* *******,******p,7*********5 
- nu răspunde 
 
M******,********n,7**********8 
- nu știe pașii  
- nu are email  
- nu a solicitat nici un ajutor  
- ”suntem câțiva membrii, votăm împreună” 
 
E*********,******u,7**********4 
- nu răspunde  
 
I*****l,********n,7*********7 
- număr neconenctat 
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M*********,*********a,7************6 
- nu știu  
- n***********5@gmail.com 
- nu a solicitat nici un ajutor  
 
Cornel Zainea sună: 
V******** ***********,***u,7***********9 
 
Adresa o am scrisă pe ceva, acum sunt la muncă. Eu am făcut adresa de email (adresa e de 
mailweb). Când ajung acasă o să verific. 
 
 
E*****,****r,765207560 
 
Î: Întreb dacă știe cum se poate vota:  
 
R: Se poate vota și prin corespondență și online.  
o********@gmail.com 
 
Î: Aveți nevoie de ajutor pentru a putea vota? 
Nu trebuie să mă ajute nimeni cu adresa, o am de mulți ani. Când s-a făcut filiala *****i, eu 
am pus adresa pe formularul acela. 
 
 
 
V*******,*********a,7*********5 
 
Î: Știți cum se votează?  
R: Mă duc cu cartea de identitate, îmi dă, buletinul de vot, votez. 
 
Am primit adresa pe telefon. Mergem direct la urne. 
Nu m-o ajutat nimeni (să fac adresa). Probabil că colega mea D********** La urnă da, merg 
sp votez, dar așa nu mă pricep. 
 
(Puteți vota online, zic eu) 
Ah, probabil să fac și asta, să vedem. 
 
 
 
E***** **********,********u,7**********4 
 
Nu a răspuns la telefon. 
 
 
F****** **********,********i,7********3 
 

http://omugaborgmail.com/


Știu pe cine să votez. 
 
Treaba mea e că nu prea am cum să intru să votez. Am primit ceva pe telefon. 
 
Nu pot să intru pe nimic. Absolut pe nimic. Mi-am scăpat telefonul în apă. 
O să văd cum fac să intru.  
 
Nu am unde să intru pe internet, nu avem net în zonă, e dificil. 
 
 



ANEXA 2 - Apelurile de verificare efectuate cu sprijinul SG 
Întrebarea 1 - Vă rog să îmi spuneţi dacă ştiţi care sunt paşii pentru votarea preşedintelui. 
<notăm răspunsul> Dacă e cazul, lămurim paşii pentru o persoană care are email 
daca nu are mail trebuie sa ia legatura cu presedintele de filiala locala sa solicite prinr-o 
cerere expresa 
Întrebarea 2 - Aţi putea să îmi indicaţi adresa dumneavoastră de email pentru a vă trimite 
instrucţiuni mai detaliate? <notăm răspunsul> 
Întrebarea 3 - Ştiţi până când puteţi să votaţi? <notăm răspunsul și dăm varianta corectă> 
Comisia Electorală decide prelungirea cu 48h de ore a procesului electoral pentru 
desemnarea Președintelui USR, până la data de 5.09.2019, ora 22:00 
Întrebarea 4 - Aţi cerut cuiva să vă ajute cu crearea unei adrese de email? Cui? <notăm 
răspunsul> 
Întrebarea 5 - (Dacă răspunsul de la 2 e Ok) Aveți acces în acest moment la adresa 
dumneavoastră de email, cea indicată mai sus? (Dacă DA) Vă rog să trimiteti un e-mail la 
alegeri.presedinte@usr.ro “Vă rog să răspundeți cu Nume, Prenume, serie și număr act 
identitate și textul Confirm că aceasta este adresa mea de email și că sunt singura persoană 
care are acces la ea” 
 
 
         

Prenume Nume Telefon 
Status 
sunat 

Întrebare
a 1 

Întrebarea 
2 

Între
bare
a 3 

Între
bare
a 4 

Întrebare
a 5  

A***** 

M**** C***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

C****** B****** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

A********* 

M***** M******* 7*****;;;;; nu raspunde      

C*** U**** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

S****** I******* 

7******0;;;

;; da 

a primit 

cateva 

mail-uri nu 

le-a citit cu 

atentie 

i*****n@ya

hoo.com nu  

da, dar 

trimite in 

aceasta 

seara. este 

plecat din 

tara 
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S********

M*** ******** 

********;;;

;; da 

concret, nu, 

mesaje. 

s*****u@g

mail.com nu nu 

da, o sa 

trimita 

V**** F**** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

D**** T**** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

L**** M**** 7******;;;;; nu raspunde      

Io***** A***** 

7********;

;;;; nu raspunde      

I***** Pr***** 7******;;;;; da nu nu nu nu  

C***** S***** 7*****0;;;;; da da 

c*****b@ya

hoo.com 

nu stia 

ca s-a 

preun

git nu  

V***** O***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

C***** T***** 7*****7;;;;; da 

da - trebuie 

sa merga la 

sectia de 

votare nu 

nu stia 

exact nu  

E***** I***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

M***** F***** 7*****;;;;; 

nu poate 

vorbi si nici 

nu stie cand 

va putea      

M***** V***** 7*****;;;;; da nu da, nu o stie nu nu 

nu avea 

cum sa-si 

noteze. de 

revenit in 

20 min - 

15:20. am 

revenit. nu 

a mai 

raspuns. 

C***** A***** 7*****;;;;; nu raspunde      

G***** C***** 7*****2;;;;; 

a raspuns 

altcineva, nu 

mai are 

nevoie de 

nici un 

partid      

M***** I***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      



S***** M*****e 7*****;;;;; da da, a votat  

m*****@ya

hoo.com    

B***** C***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

M***** S***** 7*****1;;;;; da nu nu  nu nu   

B***** R***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

M***** Bi***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

A***** T***** 7*****3;;;;; da da 

nu , a primit 
un mesaj cu 
adresa nu 

nu , a 

primit 

un 

mesaj 

cu 

adresa  

C***** H***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

M***** V***** 7*****7;;;;; tel inchis      

M***** M***** 7*****6;;;;; tel inchis      

S***** A***** 7*****;;;;; da nu  

a*****1@ya

hoo.com nu  nu  

si-a notat 

adresa si 

textul 

C***** T***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

O***** M***** 7*****8;;;;; da nu  nu  nu  nu   

V***** T***** 7*****;;;;; da da nu  da 

se 

intalne

ste cu 

presed

intele 

de 

filiala 

sa 

voteze  

C***** B***** 7*****4;;;;; tel inchis      

V***** Di***** 7*****;;;;; da 

a primit 

mesaj cu o 

adresa noua 

de email nu nu  nu  

G***** V*****c 7*****;;;;; da da 

are una noua 

facuta dupa 

adeziune, 

neinteligibila, 

vin colegii de  nu  



la judet sa il 

ajute 

P***** T***** 7*****9;;;;; tel inchis      

D***** L***** 7*****5;;;;; 

nr nu este in 

serviciu      

G***** B***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

G***** L***** 7*****;;;;; nu raspunde      

S***** D***** ******;;;;;       

G***** T***** 7*****;;;;; nu raspunde      

F***** C***** 7*****;;;;; da da 

f*****t@yah

oo.com    si-a notat 

A***** A***** 7*****1;;;;; da da 

nu doreste, 

are dar nu 

vrea sa 

primeasca nu nu   

C*****i L***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

C***** J***** 7*****;;;;; 

se inchide 

imediat      

L***** B***** 7*****6;;;;; 

se inchide 

imediat      

O***** B***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

L***** D***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

A***** M***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

A***** A***** 7*****;;;;; da nu 

*****@hot

mail.com nu nu  

S***** C***** 7*****;;;;; da nu 

a*****4@g

mail.com nu   trimis SMS 

C***** D***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

P***** C***** 7*****;;;;; da nu 

o are scrisa 

acasa nu  nu  

I***** N***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

V***** P***** 7*****2;;;;; da nu 

are acasa o 

stie sotia  nu nu   



D***** G***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

M***** M***** 7*****;;;;; da 

nu stia 

nimic nu nu 

se 

grabea  

D***** H***** 7*****;;;;; nu raspunde      

E***** S***** 7*****;;;;; da da 

s*****0@ya

hoo.com nu 

are acces, 

abia maine nu   

F***** I***** 7*****;;;;; da 

nu, blocat la 

pat  nu nu   

O***** P***** 7*****8;;;;; 

se inchide 

imediat      

S***** C***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

M***** P***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

I***** A*****i 7*****;;;; da in mare  nu  nu nu  

A*****a V***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

L***** P***** 7*****;;;;; da da 

l*****u@ym

ail.com  nu nu  

R***** B***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

E***** F***** 7*****;;;;; da nu nu nu nu  

A***** B*****u 7*****;;;;; 

da - nu mai 

vrea sa fie 

membru, si 

nici sa mai 

fie contactat 

vreodata. a 

zis ca a 

primit sms 

cu votul 

presedintelu

i si ca ar fi 

transmis 

inapoi sms 

cu mesajul 

de dinainte nu     

E***** G***** 7*****;;;; 

da - nu 

poate vorbi, 

de revenit 

maine,      



04.09, dupa 

ora 15:00 

C***** 

F***** D*****r 7******;;;; 

nu este 

acasa si si-a 

uitat 

telefonul. 

am vb cu 

sotia. de 

revenit 

maine 

dimineata      

***** 

***** S***** 7*****0;;;;; da 

zicea ca a 

primit niste 

sms-uri de 

informare 

p*****0@ya

hoo.com da nu da 

I*****n ***** 7*****7;;;;; da da 

e*****a@ya

hoo.com nu nu da 

M***** ***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

Va*****l C***** 76*****;;;;; 

da - nu 

poate vorbi. 

de revenit 

maine 

dimineata, 

04.09.      

N*****a A***** 7*****;;;;; nu raspunde      

M*****n G***** 

75*****3;;;

;; nu raspunde      

F***** M***** 7*****;;;;; nu raspunde      

E***** Iu***** 7*****;;;;; da 

da, a 

raspuns 

sotul care e 

presedinte 

de filiala  1-3   

N***** P***** 7*****;;;;; nu raspunde      

V***** *****i ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

*****i M***** 7*****;;;;; da nu 

r*****a@ya

hoo.com nu   

nu prea 

este 

interesat 

***** P***** 75*****;;;;; da da nu nu  nu  

***** *****iu 72*****;;;;; da 

nu in 

totalitate 

*****5@mai

l.com nu  nu da 

Co***** *****i 7***** tel inchis      

I***** M***** 7*****;;;;; 

numar 

incorect      



C***** V***** 7*****5;;;;; da 

nu a inteles 

intrebarea, 

am 

repatat-o de 

mai multe 

ori nu nu nu  

M***** C***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

I***** I***** 

75*****5;;;

;; da nu nu nu nu  

P***** H***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

M***** Ur***** 7*****;;;;; nu raspunde      

C***** 

L***** S***** 7*****8;;;;; da da 

*****a@gm

ail.com da 

da de 

catre 

coleg 

da, o sa 

trimita pe 

seara 

M***** C***** 

7******80;

;;;; da nu nu  nu nu  

A***** 

G***** V***** 7*****8;;;;; 

nu poate 

vorbi      

C***** B***** 7*****;;;;; da 

a primit pe 

telefon ceva 

informatii 

are adresa 

dar nu a 

dat-o la 

inscriere nu nu  

V***** L***** 7*****;;;;; nu raspunde      

C***** M***** 7*****;;;; nu raspunde      

V***** M***** 7*****2;;;;; da nu 

trimite prin 

SMS : 

t*****i@yah

oo.com nu   

P***** S***** 7*****;;;;; nu raspunde      

M***** C***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

I***** E***** 7*****;;;;; da da nu 

pana 

miercu

ri    

R***** Bi***** 7*****;;;;; da da 

i-a facut 

cineva 

adresa de la 

USR  

pana 

azi nu  

G*****a 

***** P*****t 7*****0;;;;; da nu 

c*****6@g

mail.com nu  

am trimis 

SMS 

C*****V***

** V***** 7*****8;;;;; tel inchis      

I*****C***

** Hariton 7*****2;;;;; da nu 

i*****n@ya

hoo.com nu  

am trimis 

SMS 



L***** A***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

V*****n L***** ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

I***** B***** 

7*****88;;;

;; da nu nu nu  nu  

E***** P***** 

753410564;

;;;; nu raspunde      

D***** T***** 

766612540;

;;;; nu raspunde      

C*****M**

*** L***** 7*****;;;;; da 

da, a primit 

instructiuni 

prin sms  a primit alta    

F***** St***** 7*****0;;;;; nu raspunde      

M***** C***** 7*****1;;;;; da nu nu are nu nu   

Cr***** F***** 7*****;;;;; da 

nu, o 

imparte cu 

sotul  nu nu nu   

T***** A*****a 7*****3;;;;; nu raspunde      

V***** Bu***** 7*****0;;;;; da 

nu, a primit 

ceva prin 

SMS nu nu nu  

A***** H*****u ;;;;; 

nu are 

numar 

telefon      

P****** P***** 7*****8;;;;; numar gresit      
 

 
 



ANEXA 3 - Raportul verificărilor suplimentare 
 

RAPORT CONTACTARE MEMBRI IASI 

 

In cursul zilei de 03.09.2019, impreuna cu Radu Marinache am primit o situatie cu 119               
membri de la Iasi. Am fost rugati sa-i contactam din partea comisiei pentru organizarea alegerilor               
prezidentiale USR pentru a ne asigura ca procesul de vot este unul sigur si ca membrii au inteles care                   
sunt pasii procesului de votare. 

Discutiile s-au desfasurat dupa un script primit de la comisia pentru organizarea alegerilor             
prezidentiale USR. 

Pentru cei 119 membri pe care trebuia sa-i contactam situatia este urmatoarea: 

- 33 membri nu au telefon si nu au putut fi contactati; 
- 85 membri au fost contactați; 
-  1 membru nu a fost contactat; 
- cu 53 membri am purtat o discutie; 
- 32 membri nu au raspuns (fie au telefon inchis fie nu au raspuns). 

Interlocutorii nostri, in cea mai mare parte, erau din mediul rural. Ne-am dat seama dupa modul                
cum au decurs discutiile. 

In urma discutiilor purtate cu cei 53 membri, jumatate din acestia nu stiau pasii pentru votarea                
presedintelui. 18 membri din cei 53 au adrese de mail personale, 40 persoane nu stiau pana cand pot                  
sa voteze. 28 membri au declarat ca nu au cerut cuiva crearea unei adrese de mail. Celor 11 membri                   
care au declarat ca detin adrese de mail personale le-au fost comunicate instructiuni de transmitere               
a unui mail catre: alegeri.presedinte@usr.ro cu informatii legate de nume, prenume, serie și număr              
act identitate și textul “Confirm că aceasta este adresa mea de email și că sunt singura persoană care                  
are acces la ea”. 

Un singur membru - S***** ****** *******e - ne-a transmis ca a si votat. 

Anexat raportului transmit situatia defalcata a procesului de contactare. 

 

 

Raportul a fost intocmit de Denisa Serban, astazi, 04.09.2019. 
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ANEXA 4 - centralizatorul celor care au votat și pentru care se 
ceruse adresă de email nouă 
 
 

 

- ai cerut schimbarea 
mailului cu care ești 
înregistrat?   

 

- ai avut probleme de vot 
și te-ai adresat 
coordoantorului județean 
sau președintelui de 
filială?   

 

- in caz ca raspunsul e 
Nu intreaba daca au fost 
anuntati de schimbare 
sau daca au discutat 
dupa cu coordonatorul 
judetean   

C********,I****

**u,7******0 A cerut din greșală 
S-a adresat să zică că e greșală și 
că a votat 

I s-a comunicat că nu 
s-a cerut schimbarea 
mailului pentru el 

D******,******,
740783324 Nu a cerut asta 

Nu a avut nici o problemă, nu s-a 
adresat nimănui 

Nu l-a anunțat nimeni 
de la filială județeană 
nimic 

F******,C******

u,7****** Nu a cerut asta 
Nu a avut nici o problemă, nu s-a 
adresat nimănui 

Nu l-a anunțat nimeni 
de la filială județeană 
nimic 

G******,G*****

*,7****** 

A votat pe 
g******2@gmail.com - 
a cerut schimbare mai 
demult 

Nu a avut nici o probleme după ce 
a votat pe mailul lui și nu a vb 
despre asta cu nimeni 

Nu l-a anunțat nimeni 
de la filială județeană 
de schimabre de mail 

L******,D******

,    

M****** 

El******,I******

e,7******2 Nu a cerut asta 
Nu a avut nici o problemă, nu s-a 
adresat nimănui 

Nu l-a anunțat nimeni 
de la filială județeană 
nimic 

S************,*
*****,7****** Nu a cerut asta 

Nu a avut nici o problemă, nu s-a 
adresat nimănui 

Nu l-a anunțat nimeni 
de la filială județeană 
nimic 

S******,******c
,7******3 Nu a cerut asta 

Nu a avut nici o problemă, nu s-a 
adresat nimănui 

Nu l-a anunțat nimeni 
de la filială județeană 
nimic 

A******,******t Nu a cerut asta Nu a avut nici o problemă, nu s-a Nu l-a anunțat nimeni 



,******7 adresat nimănui de la filială județeană 
nimic 

C******,******i,
7****** 

A cerut schimbarea de 
mail în 1 sau 2 sept 

Nu mergea parola (zice că a votat 
în 1 sau 2 sept) 

Nu l-a anunțat nimeni 
de la filială județeană 
nimic 

M******,******

u,7****** Nu a cerut asta 
Nu a avut nici o problemă, nu s-a 
adresat nimănui 

Nu l-a anunțat nimeni 
de la filială județeană 
nimic 

C******,C******

,7****** 

A votat dar 
coordonaturul i-a cerut 
alt mail (sunt 2 pe mail) 

Nu a cerut schimbarea de mail - 
sunt 2 persoane pe un mail (soția 
și el) 

Nu l-a anunțat că s-a 
cerut schimbare mail 

A****** 

G******,R*****

*,7****** Nu a cerut asta 
Nu a avut nici o problemă, nu s-a 
adresat nimănui 

Nu l-a anunțat nimeni 
de la filială județeană 
nimic 

 


