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Alegerile locale nu pot fi comasate
cu cele parlamentare
Andrasescu Adrian (educatia)
Organizatia: Sindicatul Liber
Educatia Galati
Dec 12, 2011 2:54:47 PM

Continut:
1)La alegerile locale voteaza strict persoanele din localitatea de domiciliu, respectiv la
alegerile pentru Consiliul judetean si pentru presedintele Consiliului judetean voteaza strict
persoanele din judetul, respectiv la alegerile parlamentare se poate vota si dintr-o alta
localitate, chiar si din afara tarii.
2) Existenta a 6 buletine de vot il poate deruta sau bloca efectiv pe alegator in ceece priveste
optiunea sa. Alegatorul poate avea confuzii privind partidele sau persoanele pentru care
doreste sa-si exprime optiunea. Majoritatea populatiei nu are cultura electorala si poate fi
derutata.
3) Nu e lipsit de importanta nici faptul ca tusul de pe stampila nu ajunge pentru 6 aplicari. Se
vor dota toate cabinele de vot cu tusiera?
4) Comasarea a atat de multe alegeri intr-o singura secventa este contrara cu practica
electorala europeana pe care, prin membru al U.E. suntem obligati sa o respectam.
Prin urmare, propun:
- Art. 1 alin. (2) sa aiba urmatoarea formulare: " In anul 2012, alegerile pentru autoritatile
publice locale si alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat va avea loc la date diferite."
- Art. 1 alin. (4) sa aiba urmatoarea formulare: "Datele alegerilor din 2012 se stabilesc prin
hotarari ale guvernului la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si a A.E.P.
Profesor Adrian Andrasescu, Galati
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amendament
Elena Rodica Militaru (rmilitaru)
Organizatia: Asociatia Proprietarilor
din Zone Rezidentiale
Dec 12, 2011 1:56:34 PM

Continut:
Cred ca aici cel mai important amendament ar fi, in loc de art. 1, alin (2): "În anul 2012,

alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale şi alegerile pentru Camera
Deputaţilor şi Senat au loc la aceeaşi dată."
ar trebui sa scrie: "alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale au loc anterior
alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat"
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Lipsa banilor - o minciuna de prostit
prostii
Cornel Negrea (negrea.cornel)
Organizatia: APD-Club Brasov
Dec 12, 2011 12:06:58 PM

Continut:
Guvernul, in incercarea de motivare onorabila a comasarii alegerilor, invoca lipsa banilor.
Insa, pe de alta parte nici macar nu se preocupa de recuperarea unor datorii.
Exemplu concret: recuperarea unei sume de 1 miliard de dolari de la datornicii Bancorex.
Motivul? Lipsa timbrelor, printre altele.
Sursa informatiei aici:
http://www.mediafax.ro/economic/de-ce-nu-reuseste-guvernul-sa-recupereze-un-miliard-dedolari-din-creantele-bancorex-vezi-lista-datornicilor-9023858

Fie, nu-s bani de timbre sa se recupereze acel miliard de dolari.
Guvernantii, lasand la o parte incercarile de justificare economica a comasarii alegerilor, pot
rezolva solutia astfel:
-contractarea unui imprumit mic compus din doua elemente:
a. suma necesara organizarii separate a alegerilor locale;
b. 1 milion de dolari pentru timbre care sa poata fi utilizate la recuperarea datoriei de 1
miliard de dolari.
Pe masura ce efectul celor 1 milion de dolari pentru timbre se face simtit se poate acoperi
rapid imprumutul necesar organizarii separate a alegerilor locale.
Desigur mai pot exista si alte solutii pentru Guvern, aceasta fiind doar una dintre ele care
rezolva doua probleme simultan: organizarea separata a alegerilor si recuperea unor creante
cumulate de 1 miliard de dolari. Daca vrea.
Altminteri... potentialul referendum pentru Constitutie la ce-l 'lipim'? O tragem tot cu lipsa
banilor ca pana acum? In miliardul ala sunt bani si pentru posibilul referendum. Sau nu?
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Aurelian Predut (paurelian)
Organizatia: Sindicatul Liber din
Invatamant "Dascalul" Slatina
Dec 12, 2011 11:47:35 AM
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Comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare – un joc politic

Plecand de la motivatia, ca prin comasarea alegerilor se face o economie la bugetul de stat
de 21 milioane euro, guvernul incearca inca o data sa sfideze poporul roman si pe
parlamentari (luand rolul acestora de a legifera), asumandu-si acest proiect care va atenta la
principiile democratiei, drepturi obtinute cu greu in ultimii 22 de ani.
In legea Administratiei publice locale (nr.215/2001), art. 24 spune clar ca mandatul alesilor
locali este de 4 ani.
Acesta poate fi prelungit prin lege organica doar in caz de razboi sau catastrofa (ceea ce nu
e cazul aici). Mandatul alesilor locali (primar, consilieri, etc) va expira in vara anul 2012 si
conform legii si astfel acestia nu vor mai avea nicio autoritate, luand nastere un vid de putere
la nivel local.
In conditiile in care Legea de desfasurare a alegerilor locale specifica foarte clar conditiile
pentru prelungirea mandatelor alesilor locali, acestea nefiind indeplinite in momentul de fata,
dar totusi se vine cu propunerea de comasare, orice va deveni posibil. Adica, inclusiv
amanarea alegerilor pe termen nedefinit.
De ce doreste guvernul sa genereze aceasta problema? Doar pentru economisirea a 21
milioane de euro? Daca acceptam acum aceasta explicatie, de ce nu mai tarziu sa vina
acesti guvernanti cu propunerea sa fie alesi pe viata, asta aducand o economie mai mare la
bugetul tarii!
Cred ca guvernul trebuia sa se gandeasca la alta problema: anuntata reorganizare teritoriala
se va face dupa alegeri (indifferent ca sunt comasate sau nu). Vom fi pusi in situatia ca unii
candidati sa fie alesi in functii, care mai tarziu, prin reorganizare vor disparea sau sa apara
noi functii prin reorganizare si fara alesi.
Ce se ascunde de fapt in spatele motivatiei penibile (de economie)a guvernului pentru
aceasta comasare? Incapacitatea acestui guvern de a gestiona probleme reale ale tarii.
Ce inseamna suma de 21 milioane de euro in comparatie cu alte sute de milioane si miliarde
aruncate pe freastra de acest guvern (sunt atatea cazuri evidentiate in presa).

Eu consider ca aceasta comasare este un lucru foarte grav, care pune in pericol chiar
democratia acestei tari.
Se poate realiza si aceasta economie si mentinerea actualului sistem de vot, prin scaderea
nivelului remuneratiei celor ce participa la aceste alegeri, pentru ca oricum acestia realizeaza
munca la fel ca pentru realizarea celor 2 tipuri de alegeri separate.
Avand in vedere toate acestea, eu consider ca nu este nevoie de o comasare a alegerilor
locale cu cele parlamentare si sustin mentinerea actualului system la care am ajuns destul
de greu. Aceasta suma infima in comparatie cu bugetul si alte cheltuieli guvernamentale nu
justifica comas area acestor alegeri, unde alegatorul va fi tentat sa voteze la parlament
reprezentantul aceluiasi partid cu ales local, chiar daca asta nu este in totalitate optiunea sa.
Prof. Aurelian Predut
Documente de pozitie atasate:
depozitie PA.pdf
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Alegerile comasate se vor face fara
respectarea principiilor
democratice?
Mariana Ciobanu (mariana ciobanu)
Organizatia: Asociatia Pro
Democratia-Club Craiova
Dec 11, 2011 8:39:12 PM

Continut:
Comasarea reprezinta un regres al democratiei, un pas inapoi fata de momentul in care a
fost realizata decalarea scrutinelor, astfel incat electoratul sa voteze de fiecare data potrivit
criteriilor specifice nivelului de autoritate pus in discutie. Adica sa-l votam pe presedinte pe
un program prezidential, raportat strict la prerogativele constitutionale ale acestei demnitati.
Deci,sa votam parlamentarii pentru atributiile lor, pe programe care tin de competenta
legislativului,si sa nu le confundam cu cele ale alesilor locali,primar sau de presedinte de
consiliu judetean, asa cum se va intampla probabil anul viitor. Probabil, viitori deputati si
senatori vor promite parcuri,scoli,piete, canalizare sau ulite asfaltate,electrificare,
subventionarea gazului,isi vor anexa platformele electorale cu cele ale consiliilor locale si
primariilor, asa se respecta parlamentarismul republican,garantat de constitutie?
Da, e adevarat ca la noi alegerile se lasa cu risipe teribile de bani, energie,timp,este
adevarat ca prezentele la vot sunt din ce in ce mai mici si, implicit, reprezentativitatea
alesilor tot mai discutabila.
Comasarea alegerilor inseamna ca mandatele alesilor locali nu se vor mai termina in vara lui
2012, ci se vor prelungi pana in toamna sau iarna, cand se vor face si cele parlamentare,

deşi mai e numai jumătate de an pînă la termenul localelor, nu se ştie încă nimic despre felul
în care se va vota în 2012,ce statut vor avea alesii locali de la data expirarii celor 4 ani de
mandat si pana la validarea noilor alegeri, cine va gestiona activitatea localitatilor, cine va
organiza alegerilor, care lege se va respecta, nu se încalcă drepturile cetăţenilor de a vota şi
de a fi aleşi?
Alegerile parlamentare inseamna optiunea unui popor, a unei natii, a cetatenilor unei tari,
pentru o ideologie care sa defineasca pe urmatorii patru ani linia pe care merge tara
respectiva. Una e sa vorbesti in alegeri despre gospodarirea localitatii si alta despre principii
si incotro sa mearga tara.
Proiectul are la baza doua argumente – necesitatea ca in 2012 sa nu pierdem intreg anul cu
dispute electorale si sa se faca si o economie de ordinul zecilor de milioane de euro prin
organizarea alegerilor la o singura data. .
Dar, in mod normal, costurile se compenseaza din buna functionare a societatii ca urmare a
unor alegeri bine chibzuite si corecte. Asta ar trebui sa fie scopul si pentru asta ar trebui sa
luptam din toate puterile cu toate aberatiile.
Un fapt demn de luat in considerare este si acela ca nu au fost consultate nici ONG-urile al
caror obiect de activitate este tocmai monitorizarea respectarii drepturilor democratice, a
societatii.
In concluzie,consider ca ar fi o masura gresita sa avem alegerile parlamentare simultan cu
alegerile locale, mai ales ca "alibiul financiar material, cum ca am face economie, nu este de
luat in considerare".
Pentru a face economie propun ca implicarea in procesul electoral sa se faca pe baza de
voluntariat.
Si pentru ca este supus dezbaterii publice, proiectul de lege, am cateva propuneri:
- cap VI, art.61, introducerea al.(7)"Este interzisa impartirea de bunuri si alimente in timpul
campaniei electorale, altele decat insemnele electorale: afise, insigne, steaguri.
- cap.IX, art.76, al.5, eliminarea punctelor b,c,d, - mentinerea lor va crea confuzii, si chiar
acordarea votului altcuiva, va ingreuna activitatea membrilor comisiei electorale la
numaratoarea voturilor, este alterat dreptul de a alege.
- art.92- eliminare -candidatii trebuie sa isi stabileasca tinta inainte de a-si depune
candidatura, sa nu se mai permita candidarea la mai multe functii, se va elimina traseismul,
va fi respectat dreptul de a alege al cetatenilor.
- art.108- se va completa - Constituie contraventie impartirea de bunuri,bani,alimente in
timpul campaniilor electorale si in ziua de desfasurare a alegerilor.
- art 111-al.(2)- se va completa cu " numai in timpul campaniei electorale"
Cu respect,
M.Ciobanu
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Gheorghe Radu Pisica (radupisica)
Organizatia: Sindicatul Liga
Salariatilor din Invatamantul
Preuniversitar
Dec 11, 2011 7:29:26 PM
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Documente de pozitie atasate:
Depozitie Radu Pisica.pdf
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Forarea comasrii alegerilor locale i
generale lovete în pilonii democraiei
Antuanela Rosioru (asociatiacris)
Organizatia: Centrul Roman pentru
Initiativa Sociala
Dec 11, 2011 7:16:28 PM

Continut:
Documente de pozitie atasate:
depozitie_legislatia_electorala.pdf
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Marea provocare a democraiei
româneti la 22 de ani de la Revoluie
Lucian ZULEANU (zuleanulucian)
Organizatia: C.R.O.N.O. Craiova
Dec 9, 2011 12:41:06 PM
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Dragi colegi,
Am constatat cu surprindere că la 22 de ani de la Revoluie, s-a inversat sensul evoluiei
democraiei româneti. Dinspre viitor spre trecutul de dinainte de 1990, dinspre Europa spre
Estul autocratic i arbitrar. Încetul cu încetul, sub pretextul crizei economice i a tăierilor
iraionale de resurse, s-a diluat dramatic coninutul instituiilor democratice în România, mai
ales după 2008. Au fost compromise grav Justiia, Poliia, Jandarmeria, ONG -urile,
sindicatele, Parlamentul, partidele politice, C.S.M.-ul, presa, autorităile publice locale,
judeene i centrale în numele reformei necondiionate. Au fost învrăjbite categorii socioprofesionale între ele în mod nejustificat. Iar noi, cetăenii români, am tăcut, am tăcut i ... am
acceptat în tăcere. Ateptăm, poate până la ... urmă va fi bine, dacă nu pentru noi, poate
pentru copiii notri, din ce în ce mai puini.
Urmează acum dreptul la vot. E prea scump să votăm de mai multe ori, e prea scump să
evaluăm candidaii la diverse demnităi în stat separat, e mai ieftin să îi votăm pe toi la
grămadă i într-un singur tur. Ar fi i mai ieftin să îi votăm o dată la 10 ani sau 20, să nu mai
alegem noi primarii, consilierii locali, deputaii sau senatorii, ci să fie numii de cineva care să
candideze singur. Sau să fie ales pe viaă, ca fiind ”unsul lui Dumnezeu”. N-ar fi mai ieftin?

Lăsând autoironia la o parte, consider că această comasare a alegerilor cu un an înainte
de alegeri, e o soluie injustă, nelegitimă i neonorantă, putând aduce grave deservicii
legitimităii aleilor notri. Mai ales că i primarii vor fi alei într-un singur tur de scrutin, ceea ce va
avea consecine dramatice asupra reprezentativităii lor în comunităile locale. Dacă alegerile
comasate vor avea loc după expirarea din Iunie-Iulie 2012 a mandatelor aleilor locali , cine
va gestiona afacerile locale, un interimar numit de Guvern? Nu vom avea un vid de putere la
nivel local?
De aceea, consider că Ministerul de Interne ar trebui să retragă această propunere i să
separe alegerile locale de cele generale, respectiv alegerile locale în Iunie 2012 i alegerile
generale în Noiembrie - Decembrie 2012, adică la termenul lor normal.
Cu consideraie, Lucian Zuleanu
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NU Comasarii alegerilor
Mioara Bocanici (bocanicimioara)
Organizatia: Varia Studia
Dec 9, 2011 12:09:54 PM
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Consider o grava eroare si incalcare a legislatiei decizia de organizare a alegerilor locale si
parlamentare la aceeasi data din urmatoarele cosiderente: - dezbaterile pe programe vor fi
inexistente; - cetateanul in continuare nu va conta, va fi doar o unealta in mana politicienilor
in goana dupa putere; - argumentarea financiara este inacceptabila si in contradictie cu
abuzurile cheltuirii banului public manifestat de actuala putere; - este o alta forma de
manipulare a masei electorale. Este inadmisibil sa iei astfel de decizii dupa bunul plac al
celor aflati la putere fara o consultare publica prealabila, fara vot democratic in Parlament, ci
pentru ca asa mai pot accede la putere in continuare, bazandu-se pe confuzia alegatorilor,
dupa ce in actualul mandat, una s-a votat si alta a rezultat datorita traseismului politic.
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Re: Voluntar pentru alegeri
Mioara Bocanici (bocanicimioara)
Organizatia: Varia Studia
Dec 9, 2011 12:05:34 PM

Continut:
Consider o grava eroare si incalcare a legislatiei decizia de organizare a alegerilor locale si
parlamentare la aceeasi data din urmatoarele cosiderente:
- dezbaterile pe programe vor fi inexistente;
- cetateanul in continuare nu va conta, va fi doar o unealta in mana politicienilor in goana
dupa putere;
- argumentarea financiara este inacceptabila si in contradictie cu abuzurile cheltuirii banului
public manifestat de actuala putere;

- este o alta forma de manipulare a masei electorale.
Este inadmisibil sa iei astfel de decizii dupa bunul plac al celor aflati la putere fara o
consultare publica prealabila, fara vot democratic in Parlament, ci pentru ca asa mai pot
accede la putere in continuare, bazandu-se pe confuzia alegatorilor, dupa ce in actualul
mandat, una s-a votat si alta a rezultat datorita traseismului politic.
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Voluntar pentru alegeri
Ionut Ruscea (ionut ruscea)
Organizatia: Terra Mileniul III
Dec 6, 2011 6:33:22 PM

Continut:

Ionut Ruscea
ionut.ruscea@gmail.com
06 12 2011
Consider ca proiectul de lege elaborat de Ministerul Administratiei si Internelor privind
comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare in 2012, merita mai mult timp de dezbatere
si consultare. Nu cred ca este normal ca o lege atat de importanta pentru functionarea
aparatului electoral poate fi dezbatuta intr-o saptamana si adoptata prin asumarea
raspunderii. Consider ca, restrictiile bugetare nu ar trebui sa influenteze un proces atat de
important, pentru un stat democratic.
Din expunerea de motive, la sectiunea a sasea „Consultarile efectuate in vederea elaborarii
proiectului de act normativ” la primul paragraf “Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate” reiese ca la
consultare nu a fost prezenta nici o organizatie neguvernamentala, ci doar reprezentanti
guvernamentali: Ministerului Administratiei şi Internelor, impreuna cu reprezentanti ai
Autoritatii Electorale Permanente, ai Ministerului Justitiei, ai Institutului National de Statistica
si ai Ministerului Afacerilor Externe.
Pe o parte, comasarea ar creea confuzie in randul alegatorilor care, stim cu totii, au
deficiente mari in a intelege in totalitate procesul democratic si pe cel decizional. Pe de alta
parte campania electorala care, prin modalitatea de diseminare(TV, radio,internet, afisaj
stradal, etc.) este un chin pentru majoritatea cetatenilor, va fi dominata de confuzie.
Alegatorii nu vor putea urmari mesajele electorale, duble de data aceasta si vor retine doar
culorile si numele partidelor politice. Aceasta va creea confuzie in randul alegatorilor care,
probabil, va duce la diminuarea prezentei la vot.
Comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare ar creste riscul de frauda, sau cel putin
suspiciunea procesului electoral. Nu cred ca este de dorit sa creasca suspiciunea de frauda,
intr-un moment in care sistemul electoral nu se bucura de prea multa incredere. Iarasi,
acest fapt ar putea duce la scaderea numarului votantilor.

Cred ca aceasta comasare nu este nici pe departe cea mai buna solutie de diminuare a
costurilor pentru organizarea alegerilor sau altfel spus, balanta cost/beneficiu nu va fi
inclinata in partea corecta. Sunt sigur ca se pot gasi solutii mai bune, de natura
administrativa, cum ar fi scaderea cuantumului remuneratiei pentru personal. Se poate chiar
apela la ajutorul voluntar al oamenilor, pe diverse sectiuni ale procesului. Asta, nu numai ca
ar reduce si cheltuielile, dar ar asigura si un proces corect, bazat pe faptul ca voluntarii
participa din devotament, ci nu pentru a fi remunerati. Ajutorul voluntarilor ar aduce si un plus
de imagine si credibilitate.
Concluzii:
In concluzie, consider comasarea alegerilor parlamentare o solutie radicala, nedocumentata,
nedezbatuta de ajuns pentru importanta pe care o are. Aceasta lege ar trebui, cel putin, sa
treaca si prin filtrul Parlamentului, nu adoptata prin asumare.
Comasarea alegerilor parlamentare cu cele locale va aduce dupa sine:
-mai multa confuzie in randul cetatenilor
-scaderea numarului de votanti prezenti la urne
-probleme de imagine si credibilitate
-mareste riscul de frauda sau suspiciunea de frauda

