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”

Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată
până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces
judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare
apărării sale.

”

Articolul 21 din Constituţia Republicii Moldova

Recordmani la rata participării în alegeri
Sătenii din Cimişeni, Criuleni au fost printre cei mai activi din republică la alegerile locale generale din 3 iunie.
În luna mai a.c., ACTIV a promis
să publice un articol despre cea mai
activă localitate la alegerile locale
generale din 3 iunie a.c. Printre recordmani la categoria „rata participării”, potrivit statisticilor Comisiei
Electorale Centrale, se numără şi satul Cimişeni, raionul Criuleni.
Probabil, intrigaţi de confruntarea electorală, în special, între primii
doi candidaţi, chiar dacă numărul
acestora a fost mult mai mare, cimişenii au venit practic in corpore la
secţiile de votare. Locuitorii satului
s-au împărţit în două tabere, unii
mizau pe imaginea partidului, alţii pe activitatea anterioară a candidatului şi pe calităţile lui intelectuale,
mai puţin au ţinut cont de programe şi promisiuni. Mai în glumă, mai
în serios cimişenenii recunosc că „recordul” se datorează faptului că ziua
votării a coincis cu hramului bisericii
satului „Sfinţii Elena şi Constantin”.

Îşi doresc un trai mai bun
„Am marcat două sărbători într-o
zi: alegerea celor care urmau să ne
apere interesele şi hramul satului în
cadrul căruia au fost organizate un
şir de manifestări culturale. Evident
că şi cea de a doua sărbătoare a dus
la creşterea ratei participării la alegeri. Înainte de a merge la stadion
unde aveau loc întreceri sportive
sau la hora din centrul satului, oamenii au trecut pe la secţiile de votare pentru a alege primarul şi consilierii locali şi raionali”, ne-a spus
Nadejda Cioban, secretara Comisiei
electorale locale.
Totodată, ea susţine că cimişenenii au fost mereu activi la alegeri, fiind mânaţi de aspiraţia firească spre
un trai mai bun. Şi de această dată
oamenii s-au lăsat convinşi de fapte,
nu de promisiuni.

“Am ales persoana care realizase câte ceva pentru sat”
„Am ales omul care e cel mai
aproape de grijile şi problemele

La Cimişeni, tinerii s-au îmbulzit să voteze pentru prima dată în viaţa lor

noastre, pe cel care poate să ne ajute
să le soluţionăm. A ţinut de datoria
noastră să mergem la urnele de vot.
Eu am votat persoana care făcuse
deja câte ceva pentru satul nostru: a
construit gardul la grădiniţă, a instalat ţeava apeductului etc. Nu eram
la curent ce-şi propune să realizeze
pe viitor, la fel cum nu cunoşteam
prea multe din programele electorale ale celorlalţi candidaţi. Atunci
când mi-am dat votul, m-am ghidat
de fapte”, susţine Elena Rabei, una
din locuitoarele satului.
Lidia Ţăranu, consilier local, consideră că deşi au fost mai mulţi candidaţi, lupta principală s-a dat între
doi dintre ei. Oamenii şi-au împărţit
simpatiile între candidatul Partidului Comuniştilor şi actualul primar,
Ghenadie Rabei, candidat independent. Spiritele s-au încins. Unii lăudau partidul, alţii lăudau persoana.
Oamenii s-au lansat în discuţii. Votul
majorităţii şi-a spus până la urmă
cuvântul. Ghenadie Rabei, candidat independent a obţinut 56% din
voturi, iar Vitalie Cataman, candidat
PCRM – 31 %.
Potrivit Lidiei Ţăranu, rata înaltă
de participare se datorează şi campaniei active de informare a cimişenenilor cu privire la importanţa

participării la vot. Sunt mulţumită
de alegerea făcută. Nu sunt indiferentă de ceea ce se întâmplă astăzi
în societatea noastră. Am ales un
om ţinând cont în primul rând de
abilităţile lui profesionale”, spune
ea.

determinat şi de modul în care s-a
desfăşurat campania electorală. În
Cimişeni, au fost organizate dezbateri, au avut loc confruntări civilizate
în special între primii doi candidaţi.

Cel mai în vârstă alegător,
ignorat

De fapt, care este „reţeta succesului” sau cum să-i determini pe
cetăţenii cu drept de vot să nu stea
acasă în ziua alegerilor? Dacă e să-i
credem pe cimeşeni pentru aceasta avem nevoie de câteva „ingrediente”. În primul rând, de o comisie
electorală locală activă nu numai
pe hârtie care, zi de zi, ar informa
cetăţenii despre necesitatea participării la alegeri. În al doilea rând,
e important ca în cursa electorală
să se înscrie candidaţi excepţionali,
adică necompromişi şi respectaţi de
oameni, care pe parcursul campaniei electorale s-ar manifesta activ în
timpul dezbaterilor publice, manifestărilor cu caracter electoral etc.
Şi, în al treilea rând, fie spus mai în
glumă, mai în serios, de… hramul
localităţii sau o altă sărbătoare de
importanţă locală.

Cel mai în vârstă locuitor al satului, însă, a fost ignorat de funcţionarii electorali. Efimia Nacu, în vârstă
de 93 de ani, ne spune: „Am aşteptat să vină urna acasă ca să pot vota.
Cu o zi înainte de alegeri cineva mi-a
zis că vor veni pe la mine. Nu m-am
dus nicăieri, dar n-au venit. Am vrut
să votez ca toată lumea pentru un
om bun din sat. Dar şi-au închipuit
că sunt prea bătrână...”
Nadejda Rabei, preşedintele Comisiei electorale locale, afirmă că
probabil funcţionarii electorali au
comis o greşeală. Cică oamenii în
etate care au solicitat din timp urna
mobilă, au reuşit să voteze la 3 iunie
2007.
Totodată, Nadejda Rabei consideră că participarea activă a alegătorilor la procesul electoral a fost

“Reţeta succesului”

numeroşi cu 1%, iar primarii cu studii
juridice a crescut la 4%. Dacă în 2003
doar 1% dintre primarii aleşi aveau
studii incomplete de administraţie
publică, în 2007, numărul lor se ridică
la 2%. Şi de data aceasta avem mulţi
primari cu studii umanitare: politologice, jurnalistice etc. Există printre
primarii aleşi în 2007 şi persoane cu
specialităţi destul de „exotice”. Astfel,
mandate de primar au primit trei
preoţi, o moaşă, un conducător de
orchestră, doi psihologi, un inginerpilot, un chirurg, un meteorolog, un
paznic, un pictor-decorator, dar şi un
student.
Dacă în alegerile locale din 2003 în
funcţia de primari au fost realeşi circa
35%, atunci în 2007 numărul celor
care şi-au păstrat funcţia de primar
este de 48%, ceea ce vorbeşte despre
o anumită continuitate şi stabilizare
a puterilor locale. Astfel autorii studiului presupun că circa jumătate din
numărul general al primarilor au deja
experienţă în sfera administraţiei publice locale. Păstrarea mandatelor de
primar vorbeşte fie despre reputaţia

individuală, fie despre inerţia preferinţelor electoratului.
„Un factor suplimentar care poate
fi notat aici ţine şi de sprijinul politic
acordat de anumite partide primarilor aflaţi în exerciţiul funcţiei la
momentul scrutinului. Putem analiza
şi alte opţiuni posibile, cum ar fi alternativele mai slabe, mai puţin inspirate sau dezinteresul populaţiei de a
accepta schimbări majore în structura
unor localităţi. Adăugând la cele 48%
şi ponderea viceprimarilor realeşi la
nivelul primăriilor şi consiliilor locale,
obţinem circa 56% din totalul autorităţilor publice locale în care scrutinul
din iunie 2007 a asigurat o anumită
continuitate în administrarea localită-

La Buţeni, Hânceşti alegerile
primarului au fost suspendate.

Duminică, 14 octombrie, potrivit
unei hotărâri ai Comisiei Electorale
Centrale (CEC) la Buţeni urmau să
aibă loc alegeri repetate, fără participarea candidatului Anatolie Postolache, dar sătenii au blocat secţia de
votare, cerând ca drepturile lor să fie
respectate.
Oamenii au început să vină la secţie dis-de-dimineaţă, înfruntând frigul. „Să fi fost mai cald, eram mai mulţi aici, dar mai sunt oameni bolnavi,
femei cu copii mici care n-au putut
veni”, au spus localnicii, indignaţi de
situaţia la care s-a ajuns. Şi de această dată au fost aduse detaşamente
de militari şi poliţişti, ca situaţia să nu
scape de sub control. „Au încercat să
ne provoace, dar noi suntem perfect
conştienţi de ceea ce facem”, afirma
un fost consilier.
După aproape şase ore de aşteptare a deciziei Consiliului electoral
sătesc, Ion Garbuz, preşedintele Consiliului, a citit verdictul, care, mai mult
sau mai puţin, i-a liniştit pe săteni.
CEC-ului i s-a cerut să anuleze votarea
repetată şi să numească alegeri noi,
conform Codului Electoral. Totodată,
s-a decis ca la următoarele alegeri să
nu fie dislocate forţe de ordine.
CEC a luat, în aceeaşi zi, o decizie
prin care „se suspendă desfăşurarea
alegerilor repetate din satul Buţeni,
fixate pentru 14 octombrie”. În decizie se spune că data noului scrutin va
fi anunţată ulterior, dar nu se concretizează ce fel de alegeri - repetate sau
noi. De asemenea, CEC a solicitat Procuraturii generale „să investigheze
cauzele ce au dus la imposibilitatea
desfăşurării votării repetate”.
Săptămâna trecută, A. Postolache
a trimis o scrisoare deschisă preşedintelui republicii, parlamentului şi
CEC-ului, în care anunţa autorităţile
că, „în situaţia când A. Postolache nu
este acceptat de PCRM, candidatura
impusă de PCRM nu poate şi nu va fi
acceptată de locuitorii s. Buţeni”.
(“Timpul de dimineaţă“)

Svetlana COROBCEANU

„Portretul robot” al primarului ales la scrutinul din 2007
Potrivit studiului „Profilul
aleşilor locali după scrutinul local”,
realizat de IDIS „Viitorul”, în alegerile
locale din 2007 vârsta medie a primarilor aleşi este de 46,9 ani. Autorii
susţin că uşoara „întinerire” pe plan
naţional vorbeşte despre o anumită
schimbare a strategiei de selectare şi
promovare a candidaţilor la funcţii de
primar. Astfel, o cincime dintre noii
primari au între 27 şi 40 de ani, 46%
au vârsta cuprinsă între 41 şi 50 de
ani, 33% – între 51 şi 60 de ani, iar 2%
au trecut de 61 de ani. Analizele efectuate înainte de anul 2003 arătau că
vârsta medie a primarilor din RM este
de aproximativ 47,5 ani.
Comparând datele scrutinului din
2007 cu cele din 2003, se observă că
ponderea primarilor cu studii pedagogice a rămas constant (24%), însă
cei cu studii agro-zootehnice sunt
mai puţini, numărul lor reducându-se
de la 26% (în 2003) la 21% (în 2007).
S-a redus neesenţial (cu circa 1%) şi
numărul primarilor cu studii inginereşti şi a celor cu studii medicale. Economiştii aleşi primari au devenit mai

Scrutin blocat

ţilor din RM”, susţin autorii.
Circa 141 din cei 894 de primari
aleşi în scrutinul din iunie 2007 au
deţinut funcţia de director (fie a unor
întreprinderi locale, fie de licee sau
de grădiniţă, care posedă evident
anumite abilităţi manageriale şi comunicaţionale încercate). Circa 14%
din numărul celor aleşi provin din
rândurile mediului antreprenorial
(businessul mic, corpul pedagogic
şi diverse categorii de economiştifinanţişti). Totodată, circa 47 dintre
primarii noi aleşi nu aveau un loc
stabil de muncă la momentul alegerii
lor, iar 16 dintre actualii primari sunt
de vârstă pensionară.
D. L.

Fără incidente

Şi locuitorii satului Chirca, Anenii Noi
şi-au ales primarul.
duminică, Nicolae Iurcovschi, candidatul la funcţia de primar pe listele
Partidului Popular Creştin Democrat
(PPCD), a câştigat alegerile în faţa contracandidatului din partea Partidului
Comuniştilor (PCRM), Ana Hadjiu.
Astfel, Nicolae Iurcovchi a acumulat 303 voturi din cei 550 de alegători
care s-au prezentat la urne, faţă de
247 de voturi ale Anei Hadjiu.
Potrivit noului primar, alegerile
din satul Chirca s-au desfăşurat într-o
atmosferă calmă şi nu au fost înregistrate încălcări.
După alegerile din 3 iunie a.c., CEC
a dispus organizarea de alegeri repetate la Chirca la 14 octombrie, după
ce Curtea de Apel Chişinău a admis
contestaţiile depuse de doi dintre
concurenţii electorali, Ana Hadjiu şi
Nicolae Iurcovschi, care îl învinuiau
pe candidatul AMN, Mihai Ganea, de
fraudarea alegerilor din 3 iunie, după
ce acesta a ieşit învingător. La pronunţarea sentinţei, lui Mihai Ganea
i-a fost interzisă participarea la următorul scrutin.
(AP FLUX)
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