APEL ELECTORAL
Cei care doresc să afle informații
suplimentare despre alegerile
locale din 14 iunie 2015, pot suna
la Linia Instituțională de Informare a
Comisiei Electorale Centrale:

080008888
Apelurile sunt gratuite şi sunt
recepționate de luni până vineri,
între orele 800 şi 1700.
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Nici la aceste alegeri,

SecȚiile de votare
nu sunt accesibile

persoanelor cu
probleme locomotorii
Ca şi la scrutinele
precedente, la alegerile locale din această săptămână multe secții de votare vor fi amplasate în clădiri
inaccesibile persoanelor cu
probleme locomotorii, cum
ar fi cele cu dizabilități sau
vârstnicii.

D

e adaptarea edificiilor pentru a garanta
accesul persoanelor
cu probleme locomotorii sunt
responsabile autoritățile publice locale, însă responsabili din
primării spun că nu au mijloace financiare suficiente pentru
acest lucru. Experții afirmă că
investițiile nu sunt atât de mari,
iar autoritățile ar trebui să fie mai
receptive la problemele acestei
categorii de oameni.

Leova: drumul greu
spre secția de votare

O secție de votare va fi amplasată şi în Casa de cultură din oraşul Leova. Însă intrarea în secția
de votare nu este dotată nici cu
bare de sprijin necesare alegătorilor în vârstă care au probleme locomotorii, nici cu rampe de acces
pentru persoanele cu dizabilități.

De câteva săptămâni, Efim Jurba ridică şi coboară zilnic scările
din fața Casei de cultură, deoarece bărbatul de 80 de ani este
funcționar electoral şi vine aici
pentru a pregăti secția de votare.
Chiar dacă se simte în puteri, totuşi vârsta îşi spune cuvântul, iar
barele de sprijin i-ar facilita urcarea şi coborârea celor şase trepte
ale scării. „Este absolut necesar să
fie instalate bare de sprijin, pentru
ca oamenii în vârstă să poată păși
cu siguranță pe fiecare treaptă şi
să poată intra în instituție fără
dificultăți”, spune Efim Jurba.
Şeful Direcției Cultură din
oraşul Leova, Mihail Suruc, ştie
de această problemă, însă spune
că ea nu poate fi rezolvată din
cauza problemelor financiare.
„Eu cred că trebuiau instalate
aceste bare atunci când s-a reparat capital clădirea. Cu opt ani în
urmă, aici au fost investite circa
cinci milioane de lei. Nici acum
nu-i târziu să se facă acest lucru,
doar să fie bani”, ne-a declarat
funcționarul.

Ruseştii Noi:
acces facilitat

Alegătorii cu probleme locomotorii din Ruseştii Noi,

Ialoveni, vor veni mai uşor la
secția de votare, şi asta deoarece clădirea primăriei, unde va
fi amplasată o secție de votare,
este adaptată necesităților speciale ale acestor persoane. „În
partea dreaptă a intrării în clădire este o rampă pentru accesul persoanelor în scaun rulant,
iar de ambele părți sunt instalate bare de sprijin. Înainte aici
erau doar bare de sprijin, acum
însă este şi rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități”,
spune Lidia Ganea, coordonatoarea Centrului Comunitar
din Ruseştii Noi.

Legea trebuie înăsprită,
iar autoritățile să fie
sancționate

Igor Meriacre, directorul
Asociației „Motivație”, spune că
majoritatea clădirilor unde vor
fi amplasate secțiile de votare nu
sunt adaptate necesităților persoanelor cu probleme locomotorii, astfel fiind limitat accesul
acestora la exercitarea votului. El
afirmă că la alegerile parlamentare din anul trecut au fost evaluate din prisma accesibilității
256 de secții de votare, şi numai
69 din ele au fost accesibile sau

Glosar electoral
LOCALUL SECŢIEI DE VOTARE – spaţiu în care
alegătorii îşi exercită dreptul de vot şi în care îşi
are sediul biroul electoral al secției de votare;
Sursa: Instrucţiunea CEC cu privire la asigurarea
infrastructurii secției de votare

DOMICILIU - loc de trai permanent al unei
persoane, confirmat în buletinul de identitate;
PERIOADĂ ELECTORALĂ - perioadă de timp
cuprinsă între ziua aducerii la cunoştință publică
a datei alegerilor şi ziua în care rezultatele finale
ale alegerilor sunt confirmate de către organele
competente.
Sursa: Codul electoral al Republicii Moldova
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Efim Jurba, în vârstă de 80 de ani, urcă scările Casei de cultură Leova. Foto: Natalia Trofim

Rampa de acces de la intrarea în secţia de votare din Ruseştii Noi.
Foto: Lilia Zaharia

parțial accesibile. „Situația nu
s-a schimbat de la alegerile trecute, deoarece clădirile aparțin
preponderent autorităților publice locale şi nici o prevedere
legislativă nu-i obligă să le adapteze necesităților persoanelor în
etate sau celor cu dizabilități, cu
toate că investițiile necesare nu
sunt atât de mari”, argumentează I. Meriacre. El mai spune că
prevederea din Codul electoral
că „sediile secțiilor de votare se
stabilesc, de regulă, în sediile
aflate în proprietate publică şi se

amenajează astfel încât să faciliteze accesul în ele al persoanelor
în vârstă şi cu dizabilități”, este
interpretată diferit şi ar trebui
să existe o prevedere legală clară care ar obliga autoritățile să
asigure accesibilitatea pentru
toți alegătorii, la fel să existe şi
sancțiuni dure pentru cei care
nu se vor conforma.

Infrastructura secțiilor
de votare va fi evaluată

Pe de altă parte, reprezentanții Comisiei Electorale

VOX POPULI

Să mergem la alegeri!

Axenia Burduniuc,

90 de ani, satul Vulpești, Ungheni:

Cred că primar sau consilier trebuie să
fie numai cei care știu ce înseamnă munca.
La 14 iunie numaidecât mă voi duce la votare. Îmi este greu să aleg pentru cine să-mi
dau votul, pentru că nu ştiu să citesc. Dar nu
mă pierd: ştiu cine sunt candidații, ce doresc

Larisa Hripălivâi,

63 de ani, satul Căinarii
Vechi, Soroca:

Voi vota, deoarece
întotdeauna am făcut
acest lucru şi întotdeauna
am crezut în puterea poporului. Şi dacă cei aleşi mai
calcă pe greblă, noi nu purtăm nici o vină.

să facă, iar atunci când am să iau
buletinul de vot, voi întreba al
câtulea la rând este cel pe care îl voi
alege. Număr încet, nu mă grăbesc,
apoi pun ştampila. Vreau un primar gospodar, unul care să fie alături de oameni.

Victor Medvedi,

73 de ani, orașul Drochia:

M-am informat din ziarul
local despre alegeri, cunosc toţi
candidații care vor să fie primari.
Voi merge la alegeri, nu contează
cine va fi primar, tânăr sau bătrân, important e
să facă ceva pentru oraş, să se vadă o schimbare
spre bine.

Opinii selectate de: Victor Cobăsneanu, Cristina Jitaru și Tatiana Cuibaru

Centrale (CEC) spun că nu
pot obliga autoritățile locale
să adapteze clădirile, pot doar
să le recomande acest lucru.
Rodica Sârbu, şefa Direcției
comunicare, relații publice şi
mass-media, spune că în acest
scrutin electoral, CEC a început evaluarea infrastructurii
edificiilor unde sunt amplasate
secțiile de votare. „În acest an,
pentru prima oară, preşedintele biroului electoral va trebui
să completeze un formular care
va oferi un răspuns privind
accesibilitatea la votare: câte
persoane cu deficiențe de văz,
locomotorii, în etate au solicitat urna mobilă din motivul
că edificiul nu este accesibil.
Va fi evaluată şi infrastructura propriu-zisă: câte scări are
intrarea clădirii, există sau nu
există rampă, dacă clădirea
este iluminată suficient. Acest
formular va fi anexat la Raportul biroului electoral, iar după
alegeri vom avea un tablou mai
amplu privind infrastructura
secțiilor de votare”, spune Rodica Sârbu.
Pentru alegerile locale din
14 iunie 2015 vor fi amenajate
1977 secții de votare.

Votarea va fi
posibilă doar
în localitatea
de domiciliu
Cetăţenii Republicii Moldova
domiciliați în localitățile din regiunea transnistreană, dar care trăiesc
temporar în localitățile din dreapta
Nistrului, nu vor putea participa la
alegerile locale din 14 iunie curent.
Andrei Volentir, secretarul CEC,
explică acest lucru prin faptul că
aceşti cetățeni nu sunt incluşi în
Registrul de Stat al Alegătorilor.
Secretarul CEC menționează că,
spre deosebire de alegerile parlamentare, când cetățenii puteau
vota şi în altă localitate decât cea
în care sunt domiciliați, la alegerile locale votul va putea fi exprimat
doar acolo unde este înregistrat
domiciliul.

