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Cetăţenii Republicii Moldova pot alege şi pot fi aleşi fără deosebire
de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie,
apartenenţă politică, avere sau origine socială. În cadrul oricărui scrutin,
fiecare alegător are dreptul la un singur vot. Fiecare vot are putere
juridică egală.

”

Articolele 3 şi 4 din Codul Electoral al Republicii Moldova

Troiţenii rabdă, speră şi… votează
La 3 iunie toţi cetăţenii cu drept de vot din satul Troiţa vor participa la alegeri.
La alegerile parlamentare din
2005 locuitorii satului Troiţa, raionul
Leova s-au prezentat practic in corpore la urnele de vot, rata participării
fiind de 98,58 la sută – un record absolut pentru Republica Moldova.
Troiţenii şi-au propus ca la alegerile locale din 3 iunie să bată recordul
stabilit în 2005. Sătenii zic că anul curent la alegeri vor ieşi toţi cetăţenii cu
drept de vot.

„Să nu ne lăsăm pe tânjeală”
Pensionara Feodora Tean susţine
că în iunie îi vom alege pe cei care vor
decide soarta localităţii în următorii
patru ani, de aceea este important „să
nu ne lăsăm pe tânjeală”.
„Votăm pentru că sperăm că viaţă
se va schimba în bine. E adevărat că
cei pe care îi alegem, uneori nu se
ţin de cuvânt. Ne promit una, dar fac
alta. Noi am înţeles asta, de aceea la
alegerile din 3 iunie nu vom mai vota
„znacurile” din buletinele de vot, ci pe
omul pe care îl ştim gospodar”, afirmă
mătuşa.

“Trebuie să aflăm ce zace în fiecare candidat”
În perioada electorală viaţa fierbe
la Troiţa. La magazin, la staţia de autobuz sau la biserică oamenii vorbesc
numai despre politică. Fac schimb de
afişe electorale şi broşuri cu chipurile
chipeşe ale candidaţilor şi, daca e cazul, îi bârfesc pe cei cu musca pe căciulă.
„Pentru a face alegerea corectă
trebuie să-i cunoaştem bine pe toţi
candidaţii. De aceea noi participăm la
toate întrunirile cu candidaţii şi ascultăm atent ce ne promit ei. E adevărat
că deseori auzim practic aceeaşi poezie, dar numai aşa putem afla ce zace
în fiecare candidat”, spune mătuşa.
Soţul bătrânei, Ştefan Tean, zice că
orice om trebuie să-şi îndeplinească

dreptul constituţional de a alege. Bătrânul susţine că dacă cetăţenii vor fi
activi, atunci şi viitorii aleşi ai poporului vor fi obligaţi să-şi ţină promisiunile. În opinia bătrânului, dacă primarul
şi consilierii vor vedea că poporul îi
susţine, atunci vor prinde şi ei la curaj
şi vor trece direct de la vorbe la fapte.
“Sperăm că cei care vor prelua puterea, vor face tot posibilul ca viaţa să
devină mai uşoară. Avem o ţară săracă.
Troiţa a rămas numai cu bătrânii. Tinerii au dat birul cu fugiţii. Nu aveau ce
face în sat. Mureau de foame. Trăieşte
bine acum doar cel care a furat înainte şi a reuşit să privatizeze pământuri,
fabrici etc. Dar noi, bieţii ţărani, am
rămas la sapa de lemn. E adevărat că
nu prea am avut parte de conducători
iscusiţi... De aceea este important să
mergem la alegeri. Poate măcar anul
ăsta vom alege omul potrivit. Nu este
vina noastră că aleşii poporului vin cu
buzunarele goale, dar pleacă cu sacul
plin. E vina organelor care trebuie să
urmărească ce fac politicienii noştri.
Procuratura sau poliţie, ei trebuie să-i
pună la respect”, susţine moş Ştefan.
În opinia moşului candidatul perfect la funcţia de primar trebuie să
fie tânăr, să vorbească fluent limba
româna, să fie deştept, cu viziuni europene şi „să aibă buzunarul plin”. De
ce? „Omul care are avere, are timp să
se mai gândească şi la bunăstarea poporului”, zice bătrânul.

“De votul nostru depinde viitorul copiilor noştri”
Vasile Uzun, de 53 ani, este de
acord cu consăteanul său. “Am votat
pentru candidaţi săraci care ne-au
afundat şi mai mult în sărăcie. Lucrurile nu prea s-au schimbat în bine. Chiar
dacă sunt dezamăgit, totuşi voi merge la alegeri. Vreau să-i dau o şansă şi
altui om. Sper că el să nu ne ducă cu
vorba. Sunt localităţi în care oamenii
nu merg la alegeri. Este o greşeală. Nu

soţii tean speră că cei care vor prelua puterea la 3 iunie, le vor face viaţa mai uşoară

trebuie să fie indiferenţi. Pe de o parte, îi înţeleg, oamenii sunt dezamăgiţi.
Troiţenii le împărtăşesc durerea, dar
oameni buni nu staţi acasă! De votul
nostru depinde viitorul copiilor noştri.
Iată noi, cum ne-am dus la alegerile
anterioare organizat, aşa vom merge
şi la 3 iunie. Batem la fiecare poartă şii invităm pe oameni la urnele de vot.
Statul investeşte bani grei în organizarea alegerilor şi este păcat să fie irosiţi
aiurea”, susţine Vasile Uzun.
Maria Condrea, de 42 ani, este şi
ea împotriva indiferenţei alegătorului. Femeia spune că merge la alegeri
pentru că în adâncul sufletului simte

că viaţa moldovenilor se va schimba
în bine.
“O să vedeţi că peste câţiva ani va
fi bine şi în ţara noastră. Guvernanţii
vor prinde la minte odată şi odată. Nu
au încotro!”, spune Maria Condrea.

Irina CODREAN
Dacă la alegerile din 3 iunie,
satul dvs va fi cel mai activ, înregistrând cea mai mare rată de participare la alegeri, atunci echipa ACTIV
va povesti întregiii republici despre
recordul dvs. Fiţi ACTIVI!

Primul raport
“Coaliţia 2007” a prezentat primul raport
de monitorizare a alegerilor locale.

La 10 mai a.c., Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova
(LADOM) a prezentat primul raport
de monitorizare a alegerilor locale
generale.
Paul Struţescu, directorul LADOM,
a declarat că s-a înregistrat o serie de
tendinţe pozitive în activitatea Comisiei Electorale Centrale (CEC), inclusiv adoptarea Codului de conduită privind desfăşurarea şi reflectarea
campaniei electorale şi Regulamentului privind modalitatea plasării
publicităţii electorale pe panourile
publicitare, stabilirea cuantumului
creditului pentru concurenţii electorali etc. În acelaşi timp, LADOM îşi exprimă îngrijorarea faţă de implicarea
nejustificată a organelor de forţă în
procesul electoral, intimidarea unor
susţinători ai concurenţilor electorali, lipsa de transparenţă a finanţării
concurenţilor şi a condiţiilor egale
pentru toţi concurenţii electorali etc.
În cadrul aceluiaşi eveniment, Igor
Boţan, directorul Asociaţiei pentru
Democraţie Participativă (ADEPT),
a calificat drept o sfidare din partea
partidului de guvernământ lipirea
afişelor electorale pe pilonii din faţa
CEC. Boţan a mai menţionat că şapte
partide au raportat că asupra candidaţilor lor au fost exercitate presiuni
administrative pentru a-i determina
să candideze pe listele partidului de
guvernământ sau în calitate de candidaţi independenţi.
Raportul “Monitorizarea procesului electoral” a fost efectuat în perioada 10 aprilie - 6 mai a.c. de către 30 de
observatori pe termen lung şi 5 coordonatori regionali ai LADOM.

(După Info-Prim Neo)

Fii ACTIV! Votează corect la 3 iunie 2007!
ACTIV vă prezintă instrucţiunile privind unele particularităţi de efectuare a votării la alegerile din 3 iunie 2007, aprobate de Comisia Electorală Centrală.
1. Modalitatea de votare
1.1. Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane
nu se admite. Biroul electoral al secţiei de votare înmânează alegătorului
buletinele de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului
de identitate, iar alegătorul, primind
buletinele de vot, semnează în lista
electorală în dreptul numelui său.
1.2. Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi
la o singură secţie de votare în baza
actului ce atestă domicilierea ori reşedinţa acestuia în perimetrul secţiei de
votare respective. Alegătorul care are
şi domiciliu, şi reşedinţă este înscris,
în perioada valabilităţii reşedinţei, în
lista electorală de la secţia de votare
în a cărei rază teritorială acesta îşi are
reşedinţa.
2.Votarea în baza listei suplimentare
Alegătorii din raza secţiei de
votare care nu sunt înscrişi în listele
electorale se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea documentului

ce atestă domicilierea ori reşedinţa
lor în perimetrul secţiei de votare
respective.
3. Votarea la locul aflării
3.1. În cazul în care alegătorul, din
motive de sănătate sau din alte motive întemeiate, nu se poate prezenta la
locul de votare, biroul electoral al secţiei de votare, unde este înscris acesta
desemnează prin hotărâre, la cererea
verbală sau scrisă a alegătorului, cel
puţin doi membri ai biroului, care se
deplasează la locul unde se află alegătorul, în raza secţiei de votare, cu o
urnă de vot mobilă şi cu materialele
necesare pentru votare (buletine de
vot cu ştampila biroului electoral al
secţiei de votare aplicată pe verso;
lista alegătorilor care au solicitat
votarea la locul aflării lor semnată
de preşedintele şi secretarul biroului
electoral, ştampila cu menţiunea „Votat”, tuşiera). Datele alegătorilor care
au solicitat votarea la locul aflării lor
se înscriu în lista suplimentară. (…)
3.2. Cererea de a vota la locul
aflării trebuie transmisă biroului din
timp sau în ziua alegerilor până la

ora 15.00 şi fixată într-un registru,
parte componentă a documentaţiei
electorale. Deplasarea la domiciliul
alegătorului poate fi efectuată pe
parcursul zilei, cu condiţia că membrii
biroului să revină la secţia de votare
până la ora 21.00. Membrii biroului,
deplasaţi la alegător, sunt obligaţi să-i
asigure posibilitatea exercitării libere
a dreptului de vot.
3.3. În acelaşi mod votează şi persoanele deţinute, în baza unui mandat de arestare până la pronunţarea
sentinţei judecătoreşti, persoanele
condamnate la privaţiune de libertate
a căror sentinţă nu este încă definitivă, cele care execută o sancţiune
contravenţională sub formă de arest
şi care au domiciliu ori reşedinţă în
circumscripţia electorală respectivă.
Lista acestei categorii de alegători
se întocmeşte de conducătorul instituţiei, se semnează şi se autentifică
cu ştampila instituţiei şi se transmite
la secţia de votare din perimetrul
respectiv.
3.4. La alegerile locale nu participă militarii care îşi satisfac serviciul
militar în termen.
3.5. La alegerea consiliului local şi

a primarului nu participă alegătorii
care nu domiciliază în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
4. Actele de identitate în baza
cărora se permite participarea
la vot
Actele de identitate în baza cărora
cetăţenii Republicii Moldova îşi pot
exercita dreptul de vot sunt următoarele:
a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa
de însoţire;
b) pentru pensionari şi persoanele
care din considerente religioase, au
renunţat la actele de identitate din
Sistemul naţional de paşapoarte al
Republicii Moldova - paşaportul de uz
intern emis de fosta URSS (modelul
anului 1974), unde este menţiunea
despre cetăţenia Republicii Moldova
şi numărul de identificare de stat al
persoanei fizice (IDNP);
c) actul de identitate provizoriu (
formularul nr. F-9).
5. Participarea la votare a persoanelor cu acte de identitate

provizorii
Alegătorii care şi-au pierdut actele
de identitate, cei care deţin acte a
căror valabilitate a expirat, precum
şi cei care împlinesc 18 ani în ziua
votării, se pot adresa la serviciile teritoriale de evidenţă şi documentare a
populaţiei care în regim de urgenţă le
vor elibera actul de identitate provizoriu F-9.
6. Votarea parţială în limita
unei circumscripţii electorale
de nivelul doi
Alegătorii care în ziua votării se
află în limita circumscripţiei electorale de nivelul doi, dar care îşi au
domiciliul sau reşedinţa în perimetrul
circumscripţiei respective de nivelul
întâi, şi în ziua votării nu se află la
domiciliu, au dreptul să voteze cu un
singur buletin de vot pentru alegerea consilierilor în consiliile raionale
(municipale), fiind înscrişi în lista
suplimentară, prezentând certificatul
pentru drept de vot.
(După Hotărârea CEC
nr. 593 din 8 mai 2007)
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