Activ

Participarea la alegeri este liberă (benevolă). Nimeni nu este în drept
să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să participe
sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării de către
acesta a liberei sale voinţe. Cetăţeanul Republicii Moldova participă la
alegeri prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
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Tu poţi decide soarta localităţii tale
La 3 iunie vom alege peste 900 de primari şi peste 12 mii de consilieri.
La 3 iunie 2007, în Republica Moldova se vor desfăşura alegerile locale generale. Conform Codului electoral primarii şi consilierii în consiliile raionale,
orăşeneşti, de sector şi săteşti se aleg
prin vot universal, egal, direct, secret
şi liber exprimat, pentru un mandat de
patru ani.
În cadrul scrutinului din 3 iunie
2007, urmează a fi aleşi peste 900 de
primari ai localităţilor şi peste 12 mii
de consilieri locali.
Potrivit experţilor, modalitatea de
desfăşurare a alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 va fi un test pentru nivelul democratizării Republicii
Moldova prin prisma Planului de Acţiuni Uniunea Europeană - Republica
Moldova. Alegerile vor focaliza într-un
singur punct toate liniile de comportament ale administraţiei de stat şi a celei electorale, precum şi a organelor de
ocrotire a normelor de drept. Ele vor

Ai o întrebare pentru preşedintele Comisiei

pune în evidenţă gradul real de libertate a mass-media, partidelor, organizaţiilor nonguvernamentale. Interesul
declarat al OSCE şi Congresului Puterilor Locale şi Regionale a Consiliului
Europei pentru monitorizarea pe termen lung şi scurt a alegerilor va oferi
Comisiei Europene probele cele mai
concludente pentru evaluarea progreselor reale în implementarea Planului
de Acţiuni de către R. Moldova. Dacă
alegerile vor fi considerate proaste,
atunci relaţiile R. Moldova cu Uniunea
Europeană vor fi cu certitudine compromise.
În Codul Electoral al RM este stipulat că voinţa poporului constituie
baza puterii de stat. Fiecare cetăţean
cu drept de vot poate decide la 3 iunie
2007 soarta de mai departe a satului,
oraşului, raionului în care locuieşte,
alegând oamenii potriviţi care să-i reprezinte interesele timp de patru ani.

Electorale Centrale Eugeniu Ştirbu?

“ACTIV“ a propus mai multor lideri de opinie să răspunsă la următoarele întrebări:
1. Absenteismul de la alegerile primarului general de Chişinău din vara şi
toamna anului 2005 ar putea să se repete şi la alegerile generale locale?
2. CEC depune suficiente eforturi pentru a asigura prezenta alegatorilor la
urnele de vot?
3. De ce este important sa participam la alegerile generale locale?
CETĂŢENII RM cu drept de vot sunt aşteptaţi la secţiile de votare

Paul Struţescu,
Liga pentru Apărarea Drepturilor
Omului

1. Astăzi, sunt alte circumstanţe: climatul electoral este altul, iar activismul concurenţilor electorali
este în creştere. În plus, în urma modificării legislaţiei
electorale a fost diminuat pragul electoral de la 33%
la 25%. Concurenţii electorali reprezentanţi ai partidelor tinere ţintesc în primul rând în electoratul din
municipiu. Activismul politic al chişinăuenilor este
mai sporit pe fundalul alegerilor locale generale.
2. S-a mers pe calea cea mai simplă, fiind diminuat pragul electoral, ceea ce nu ne scuteşte de
necesitatea de a promova programe de educaţie civică. În acest sens, eforturile CEC se amplifică, dacă
reconstituim situaţia din ultimii ani, pe ultima sută
de metri a campaniei electorale. Educaţia civică şi
electorală trebuie să fie un proces continuu, inclusiv în afara perioadelor stabilite pentru alegeri. CEC
are suportul uman, tehnic şi financiar al organizaţiilor neguvernamentale care promovează asemenea
programe şi ar fi necesar şi pe viitor să le susţină şi să
activeze în comun pentru a “deştepta” acel segment
de electorat, de vârsta a III-a, care votează din inerţie
sau pentru “primul pe lista din buletinul de vot”.
3. Pentru electorat este important că votează
pentru persoane concrete, în localităţile de baştină, în pofida faptului că majoritatea concurenţilor
electorali reprezintă anumite partide politice. Să
luăm în calcul că electoratul, la alegerile parlamentare, votează persoane incluse în liste de partid, în
majoritatea cazurilor fără ai cunoaşte. Alegerile locale sunt importante prin implicarea cetăţenilor cu
drept de vot în viaţa comunităţii, alegând persoane
competente în funcţiile eligibile, persoane care ar
contribui la îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a localităţii. Din păcate, electoratul moldovean, în
urma exerciţiului politic din ziua votării, uită chiar a

doua zi pentru care dintre candidaţi şi-a dat votul.
Respectiv, nu există un mecanism de monitorizare
şi control civil asupra activităţilor de îndeplinire a
promisiunilor făcute în campania electorală de aleşii
poporului.
Încurajez alegătorii să participe la votare, exprimându-şi votul corect, liber, conştient ca mai apoi
să fie în stare să poată influenţa procesul decizional
la nivel local.
Igor Boţan,
Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”

1. Nu cred. Competiţia electorală promite să fie
una incitantă şi spectaculoasă, lucru care ar putea
atenua tendinţa creşterii absenteismului relevată în
ultimii doi ani de sondajele de opinie. Tendinţa respectivă trebuie tratată cu maximă atenţie, mai cu
seamă că la alegerile locale participă, de obicei cu
10–15% mai puţini alegători decât la alegerile parlamentare. Totuşi, temerile legate de o eventuală
participare foarte slabă la scrutin nu trebuie exagerate. Absenteismul de la alegerile primarului general
de Chişinău din vara şi toamna anului 2005 nu este
tocmai relevant pentru alegerile generale din 2007.
Cred că participarea va fi una obişnuită pentru alegerile locale la nivel de 60% pe ţară şi undeva 4045% pe municipiul Chişinău.
2. CEC depune destule eforturi în acest sens,
dacă ţinem cont de capacităţile financiare şi administrative ale Comisiei. Campania electorală pentru
alegerile locale este cea mai complicată, existând
aproape o mie de circumscripţii electorale pe care
CEC trebuie cumva să le „stăpânească”. În plus, CEC
este într-o componenţă nouă. Deşi fiecare membru
în parte cunoaşte foarte bine legislaţia, totuşi ca organism închegat CEC se va produce doar după aceste alegeri. CEC este deschisă cel puţin pentru cooperare. Comisia apelează la ajutorul societăţii civile în

vederea educaţiei electorale.
3. Trebuie să participăm la alegerile locale, fiindcă avem acest drept. Nu există o altă modalitate de
autoguvernare. Ignorând-o pe singura care este cel
puţin testată în timp este o mare greşeală. Dacă participi la alegeri, atunci poţi cere socoteală celor cărora le-ai încredinţat votul. Dacă nu participi, atunci nu
ai cui reproşa.
Igor Munteanu,
Institutul pentru Dezvoltare şi
Iniţiative Sociale „Viitorul”

1. Absenteismul din vara/toamna anului 2005 nu
se poate repeta în aceleaşi proporţii din două motive.
În primul rând, a fost modificat Codul electoral, fiind
micşorat pragul electoral (de la 1/3 la ¼ de alegatori
înregistraţi pentru validarea rezultatelor alegerilor
locale – art.136). În al doilea rând, interesul pentru
alegerile locale din 2007 este aparent mult mai mare
decât în 2005 pentru că cetăţenii reacţionează diferit la schimbarea ciclului electoral complet. În plus, şi
pentru partide miza e mai mare decât în 2005, fiind
un examen pentru alegerile generale din 2009.
2. Există multe atribuţii ale CEC care rămân simple declaraţii, cum ar fi obligaţia de a implementa
programe de educaţie civică a cetăţenilor sau de a
verifica legalitatea utilizării banilor de către actorii
electorali. Sunt rezerve şi la compartimentul echidistanţei şi instrumentelor de intervenţie pentru a
asigura şanse egale pentru toţi candidaţii electorali.
Este limpede că numai „cârpirea sezonieră” a legislaţiei electorale nu este de ajuns. Unii ar spune chiar
că membrii CEC ar trebui să aibă mai multă dedicaţie
profesională, mai mult curaj şi inventivitate pentru
a-şi îndeplini competenţele în spiritul principiilor şi
normelor electorale existente în Europa.
3. Pentru că adesea contează.
Dumitru LAZUR,
Aliona POSTICĂ

“Inovaţiile” Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile locale
La alegerile din 3 iunie, în fişa de însoţire a buletinului de identitate a alegătorului nu va mai fi aplicată ştampila „VOTAT”.
Pentru prima dată ştampila „Votat”
a fost aplicată în actele de identitate ale
alegătorului la alegerile parlamentare
din 2005. Fiind vorba de o instrucţiune
obligatorie, unii membri ai comisiilor
electorale de circumscripţie refuzau să
elibereze buletine de vot alegătorilor

care prezentau buletinul de identitate
fără fişa de însoţire. Astfel, potrivit organizaţiilor care au monitorizat alegerile,
era limitat dreptul cetăţeanului la vot.
Potrivit CEC, o altă noutate a alegerilor generale din 2007 este „declararea
locului şederii” pentru a putea vota în

Fii ACTIV!

localitatea în care te afli. Mai mult, buletinul de vot va avea mai multe grade
de protecţie, pentru a face imposibilă
falsificarea lui.
În plus, în acest an va fi utilizat,
deocamdată în 3-4 circumscripţii din
provincie, Registrul electronic al ale-

gatorului, unde se vor introduce în
regim on-line datele despre numărul
şi numele celor care au votat. Registrul
electronic al alegătorului se va utiliza
pe întreg teritoriul ţării începând cu
alegerile generale parlamentare din
2009.

ACUM ai şansa să afli răspunsul din
prima sursă!
Expediază întrebarea pe adresa email a Asociaţiei Presei Independente
(api@api.md) sau sună la telefonul
23-57-04 (reporter de gardă – Aliona
Postică).
Întrebările vor fi colectate timp de o
săptămână, apoi vor fi expediate preşedintelui Comisiei Electorale Centrale
(CEC), Eugeniu Ştirbu, care a acceptat
cu amabilitate să acorde un interviu
în exclusivitate Asociaţiei Presei Independente.

Degrevaţi fără salariu
Candidaţii degrevaţi din funcţii
nu vor mai primi bani din bugetul
de stat.

La sfârşitul lunii martie a.c., Parlamentul a adoptat Legea pentru modificarea articolului 46 al Codului electoral.
Prin documentul aprobat, s-a stabilit:
candidaţii, pe durata campaniei electorale, beneficiază doar de dreptul de
a fi suspendaţi de atribuţiile de la locul
de muncă permanent, fără menţinerea
salarului.
În şedinţa Parlamentului, Mihai Pop,
ministrul Finanţelor, a spus că Guvernul a propus proiectul de lege pentru a
obţine economii bugetare. Executivul
a calculat că pentru salarizarea candidaţilor care se vor degreva din funcţie
la alegerile locale din acest an, statul
ar trebui să cheltuiască circa 387 mln.
lei. Ministrul a menţionat că în nici o
ţară candidaţii nu primesc bani de la
bugetul de stat.
Deputaţii de opoziţie au criticat
propunerile Guvernului, susţinând că
estimările Guvernului nu corespund
realităţilor (anterior sumele respective
au constituit câteva zeci de mii de lei),
iar lipsa posibilităţilor de remunerare
pe durata campaniei va determina
candidaţii aflaţi în funcţii publice să
nu-şi suspende activitatea, ceea ce va
putea conduce şi la utilizarea resurselor administrative în cadrul campaniei
electorale.
Experţii ADEPT au remarcat că că proiectul respectiv de lege a fost adoptat
cu încălcarea unor prevederi ai Regulamentului Parlamentului.

(După e-journal)
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