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ALEGERILE LOCALE 2004 - O LECŢIE POLITICĂ

notă

Raportul de monitorizare asupra procesului electoral: Alegerile
locale 2004, o lecţie politică, a fost realizat de Institutul pentru
Politici Publice (IPP) din Bucureşti, făcând parte dintr-un proiect
mai amplu de monitorizare a procesului electoral din România.
Realizarea Raportului a fost finanţată din resursele Open Society
Institute (OSI) din Budapesta. De asemenea, un sprijin deosebit lam primit din partea German Marshall Fund of the United States,
mai ales pentru capitolul privitor la discursul european al
candidaţilor în alegerile locale 2004. La întocmirea raportului, mai
ales a concluziilor preliminare date publicităţii după primul tur al
alegerilor, a contribuit şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă
(FSD) din Bucureşti. IPP mulţumeşte pe această cale Renatei
Weber, Preşedinta FSD şi Corinei Gonteanu, PR Manager FSD.

În decursul activităţilor de monitorizare specifice, IPP a colaborat
cu Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi din Cluj
Napoca (mulţumiri Monicăi Robotin), Liga Pro Europa (mulţumiri
lui Istvan Haller pentru contribuţia de substanţă în realizarea
raportului prin observaţii legate de campania electorală din Tg.
Mureş), Fundaţia Mare Nostrum din Constanţa (mulţumiri lui
Lucian Ionescu) şi Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară
din Iaşi. O contribuţie importantă au avut-o toţi colaboratorii locali
ai IPP din: Craiova, Ploieşti şi Iaşi dintre care dorim să mulţumim
în special lui Corneliu Saranci pentru sprijinul constant oferit
echipei Institutului.

notă

Un rol important în consultările iniţiale cu privire la structura
raportului dar şi în elaborarea unor secţiuni esenţiale l-a avut
Raluca Maria Popa, colega noastră care, începând din luna
septembrie 2004, va reprezenta IPP în Budapesta unde îşi
desfăşoară activitatea doctorală. Contribuţia lui Sever Voinescu
(mai ales la secţiunea Creşterea calităţii competiţiei politice prin
calitatea discursului public) a fost realmente valoroasă pentru
raportul IPP şi dorim să îi mulţumim pentru colaborarea
fructuoasă din cadrul proiectului. Îi mulţumim de asemenea lui
Cristian Preda pentru redactarea capitolului Observaţii privind
rezultatele alegerilor.
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La Bucureşti, coordonatorii proiectului de monitorizare au avut
consultări cu reprezentanţi ai Curţii de Conturi (mulţumim
domnului Preşedinte, Prof. Univ. Dr. Dan Drosu Şaguna, domnului
consilier de conturi Paul Miercan şi domnului director Iulian
Dumitrescu), ai principalelor partide politice şi ai unor instituţii
implicate în organizarea şi desfăşurarea scrutinului pentru
alegerile locale. De asemenea, IPP s-a informat constant despre
activitatea Biroului Electoral Central (BEC) şi, în acest sens, dorim
să mulţumim reprezentanţilor PD şi PNL în BEC, domnilor
Corneliu Turianu şi Dan Motreanu.

notă

Nu în ultimul rând, am dori să mulţumim pentru colaborarea
eficientă tuturor ziariştilor cu care am făcut echipă în decursul
documentării pentru acest raport, şi în special reprezentanţilor
ziarului Adevărul (Mircea Marian şi Corina Drăgotescu), ai
Evenimentului Zilei (Alina Mihai) şi ai Ziua (Ovidiu Bancheş şi Ana
Dinescu). În acelaşi timp, nu putem închide această secţiune fără
a mulţumi lui Cristi Iorga din partea Alfa Cont Mediatrack, care nea pus la dispoziţie rapoarte periodice despre cheltuielile din
publicitate ale partidelor politice, fapt ce ne-a permis să trimitem
săptămânal buletine de analize către presa centrală şi locală (şi
cu ajutorul Mirunei Brânduşoiu căreia îi mulţumim).
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introducere

Monitorizarea procesului electoral pentru alegerile locale 2004 a
fost un prim test instituţional pentru Institutul pentru Politici
Publice (IPP), înregistrat în primăvara anului 2001 (după ultimul
scrutin al alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 2000 pe care
actuala echipă din staff-ul IPP l-a urmărit activ din interiorul unor
alte ONG preocupate de monitorizarea alegerilor) cu scopul a de
contribui la creşterea calităţii politicilor publice în România.
Cu o metodologie pregătită anterior declanşării campaniei,
inspirată din cea a altor instituţii internaţionale cu experienţă în
monitorizarea şi analizarea proceselor electorale din Europa, IPP
a făcut din monitorizarea alegerilor locale o prioritate în lunile mai,
iunie şi iulie 2004, angajând consultări şi parcurgând o gamă largă
de surse de informaţii pentru a decide asupra principalelor
aspecte relevante din activitatea de monitorizare şi pentru a
desprinde concluziile care se regăsesc în Raportul de faţă.
În contextul procesului electoral pentru alegerile locale 2004, IPP
a urmărit în principal:
— aspecte ce ţin de politicile de resurse umane ale partidelor
reflectate în selecţia candidaţilor propuşi. Concomitent, IPP a
urmărit calitatea dezbaterilor electorale pentru a surprinde
câteva concluzii despre principiile, valorile şi temele centrale de
promovare care animă astăzi competiţia electorală din
România.

Tema centrală a Raportului pentru alegerile locale 2004 a fost
finanţarea partidelor, în legătură cu care IPP a desfăşurat
constant acţiuni de monitorizare a modului de cheltuire a banilor
de către acestea. Pe lângă analiza fondurilor provenind din
publicitate ca indicator pentru evaluarea sumelor (şi implicit a
transparenţei declarării lor) cheltuite de partidele politice în

introducere

— activitatea instituţiilor responsabile de pregătirea şi organizarea
alegerilor, expresie a actului de guvernare în materie electorală
precum şi cea a partidelor, ca instituţii cu un rol cheie în
proiectarea proceselor politice din România.
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această campanie, IPP a urmărit în special comportamentul Curţii
de Conturi pentru «demoralizarea» tuturor acelor partide care,
prin reprezentanţii lor, ar înclina să se abată de litera legii (Legii nr.
43/2003 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale).
Toate observaţiile preliminare ale IPP privind campania electorală
pentru alegerile locale au fost prompt puse la dispoziţia instituţiilor
implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi respectiv în
controlul finanţării campaniei electorale cât şi la dispoziţia presei.
Un set de observaţii a fost elaborat de IPP după primul tur de
scrutin, alături de Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Centrul
de Resurse Juridice, concluzii ce au fost ulterior trimise şi pe plan
internaţional mass mediei şi organizaţiilor şi instituţiilor
preocupate de procesul electoral din România. Textul
comunicatului IPP privind procesul electoral, dat publicităţii după
primul tur al alegerilor, se află în Anexa 3 a Raportului.
Toţi cei interesaţi de informaţii şi analize privind procesul electoral
pentru alegerile locale din România, vor găsi în acest Raport date
riguros centralizate şi comentarii provenind din analiza mai multor
surse de informaţii.

introducere

Acest prim demers în care ne-am angajat ne-a arătat în principal
cât de important este ca opinia publică să beneficieze de surse
alternative de informaţii privind desfăşurarea procesului electoral.
Ca un moment de referinţă pentru calitatea democraţiei dintr-o
ţară, alegerile trebuie urmărite de societatea civilă şi analizate în
toate componentele sale importante astfel încât publicul să
câştige informaţii cât mai variate. IPP înţelege să contribuie la
acest deziderat, pledând pentru evitarea monopolului în
activitatea de monitorizare a proceselor electorale de către
organizaţii neguvernamentale şi alte structuri ale societăţii civile.
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metodologie

Principalele acţiuni de monitorizare au constat în: monitorizarea
presei centrale şi locale din câteva localităţi din ţară (vezi lista
completă în Bibliografie), consultarea unor informaţii publice din
aria de competenţă a instituţiilor responsabile de pregătirea şi
desfăşurarea alegerilor locale 2004 obţinute în temeiul Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
organizarea de interviuri cu „actorii” politici mai importanţi, partide
politice antrenate în campania electorală, cu reprezentanţi ai unor
instituţii publice cu atribuţii în domeniu, cu reprezentanţi ai ONG şi
cu jurnalişti. Prin monitorizarea presei centrale, IPP are în vedere
surse importante cum ar fi RADOR şi Rompres din ale căror
buletine de ştiri zilnice IPP a putut consulta informaţii importante
pentru acest raport. Totodată, IPP a avut la dispoziţie buletine de
analiză a cheltuielor partidelor în publicitate, puse prompt la
dispoziţia noastră de Alfa Cont Mediatrack din Bucureşti.

metodologie

Raportul asupra alegerilor locale 2004 a fost elaborat în perioada
1 mai 2004 - 25 iunie 2004, cu peste o săptămână înaintea
campaniei oficiale (date fiind acţiunile electorale dese începute cu
mult înaintea declanşării oficiale a campaniei electorale) şi până
după al doilea tur de scrutin. Anterior, Institutul pentru Politici
Publice (IPP) şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă (FSD) au
urmărit cu consecvenţă dezbaterile parlamentare privind
modificarea legii alegerilor locale, adresând observaţiile sale
tuturor membrilor Parlamentului şi în special comisiei
parlamentare pentru revizuirea cadrului legislativ electoral, mai
ales cu privire la prevederile referitoare la drepturile organizaţiilor
aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele deja
reprezentate în Parlament, de a participa în alegerile locale,
observaţii pe care IPP şi FSD le consideră în continuare
discriminatorii. Textul scrisorii deschise a IPP şi FSD se află în
Anexa 1 din acest Raport. De asemenea, IPP a formulat şi a făcut
publice observaţiile sale cu privire la înfiinţarea Autorităţiile
Electorale Permanente (AEP) şi a atras atenţia asupra
deficienţelor de reglementare şi de organizare instituţională
existente în H.G. nr. 279/2004 de aprobare a regulamentului de
organizare şi funcţionare al AEP (textul comunicatului IPP se află
în Anexa 2 a Raportului).
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Concomitent au fost consultate alte surse secundare de date:
rapoarte ale unor organizaţii neguvernamentale active în
domeniul monitorizării procesului electoral cât şi ale unor
organizaţii internaţionale (raportul Congresului Puterilor Locale şi
Regionale din Europa, CPLRE - după vizita de monitorizare a
procesului electorale).

metodologie

În monitorizarea locală, IPP a implicat experţi independenţi şi
ONG locale, şi anume reprezentanţi ai: Ligii Pro Europa din Târgu
Mureş, ai Fundaţiei Mare Nostrum din Constanţa, ai Centrului de
resurse pentru comunităţile de romi, din Cluj Napoca, ai Centrului
de Asistenţă şi Securitate Comunitară din Iaşi, dar şi colaboratori
din Craiova şi Ploieşti care au contribuit substanţial în activităţile
de monitorizare a presei locale.
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partea I

instituţii şi
practici publice

La nivelul aparenţelor, instituţiile însărcinate cu organizarea şi
desfăşurarea scrutinului pentru alegerile locale din 2004 au
organizat mai bine activităţile specifice. „Mai bine” un standard pe
care, cel puţin la nivelul aşteptărilor celor care au urmărit evoluţia
îndeplinirii sarcinilor electorale din 1990 până în prezent, nu îl
consideră adecvat pentru a descrie modul în care s-a desfăşurat
scrutinul pentru alegerile locale 2004. Din fericire nu s-au
înregistrat evenimente majore care să pună în discuţie
corectitudinea alegerilor locale dar, în acelaşi timp, nereguli cum
ar fi abuzul folosirii resurselor publice în campanie, problema
lipsei de transparenţă la nivelul unor instituţii cheie în
desfăşurarea scrutinului, ar fi putut fi evitate cu un mai sporit
profesionalism al celor implicaţi din partea instituţiilor statului dar
şi a partidelor politice.
Prezentăm în continuare câteva concluzii cu privire la activitatea
principalelor instituţii care au desfăşurat acţiuni (şi prin aceasta au
fost mai mult sau mai puţin vizibile observatorilor interni şi
internaţionali ai scrutinului) în contextul scrutinului pentru
alegerile locale 2004.

Şedinţa Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie pentru desemnarea celor 7
judecători ce vor face parte din BEC.
19 aprilie 2004

partea I

Încă de la începutului campaniei electorale pentru alegerilor
locale, IPP a urmărit prestaţia Ministerului Administraţiei şi
Internelor dar şi cea a recent înfiinţatei Autorităţi Electorale
Permanente (AEP) - prin reprezentantul său în BEC - şi respectiv
a Birourilor Electorale (Central şi Judeţene). Prin interviuri cu
reprezentaţi ai acestor instituţii, prin consultări cu lideri şi
reprezentanţi ai partidelor dar şi printr-un contact strâns cu presa
locală şi centrală, Institutul a putut constata un grad de
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transparenţă scăzut faţă de organizaţiile neguvernamentale care
au solicitat informaţii. Apelând în câteva rânduri la prevederile
Legii nr. 544/2003 privind liberul acces la informaţii publice, IPP a
putut constata o manieră de secretizare şi mai ales de control a
accesului la informaţii, altminteri publice, care îi caracteriza pe
reprezentanţii instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul electoral.
Sub numai o aparentă facilitare a accesului ONG la informaţii
publice, atât Biroul Electoral Central cât şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor au căutat să ofere cât mai puţine
informaţii şi să controleze informaţia de care dispuneau,
demonstrându-ne că experienţa ultimilor ani în privinţa înţelegerii
şi acceptării de către instituţiile publice a societăţii civile nu a fost
eficient acumulată.

partea I

Reprezentanţi ai partidelor cu care IPP a ţinut un contact
permanent ne-au semnalat faptul că multe şedinţe ale BEC, ale
Comisiei Tehnice Centrale dar şi ale Comisiei pentru
Transparenţă s-au ţinut mai mult de o manieră informală ceea ce
ne prezintă o situaţie îngrijorătoare cu privire la practicile de
funcţionare în instituţii importante ale statului român. Se pare că
Guvernul a avut mai multă activitate în plan local, permiţând
prefecţilor să se implice în campanie (în sensul de a asista
complice la aceste practici, desigur) decât să activeze transparent
şi eficient în domeniul cheltuielilor pentru alegeri. O astfel de
explicaţie găsim, în opinia noastră, pentru situaţia creată la Olt
unde Prefectului nu i s-a imputat, în pofida unor prevederi foarte
clare din lege, faptul că a autorizat să se tipărească buletine de vot
incorecte defavorizând astfel candidaţii unor partide.
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Alte instituţii publice, şi ne referim aici la Preşedintele României,
persoană care se bucură de mare notorietate în rândul populaţiei,
au fost de asemenea implicate, de o manieră mai mult sau mai
puţin discretă/mascată în campanie, de partea candidaţilor
partidului de guvernământ. Manifestându-se constant împotriva
corupţiei din România, cel puţin în public, Preşedintele nu a evitat
să se afişeze în manifestări electorale alături de candidaţii PSD
aflaţi, este adevărat, încă în funcţii publice la diferite nivele. IPP
critică această practică a Preşedintelui României prin care,
capital şi resurse publice, au fost abuziv investite în campania
unui candidat anume. Explicaţiile biroului de presă al Preşedinţiei
cum că deplasările Preşedintelui Iliescu s-ar fi înscris în
programul regulat de vizite de lucru, nu ni se par suficiente în
raport cu ceea ce s-a putut constata cu ochiul liber, anume că
Preşedintele a acompaniat candidaţi ai PSD în activităţi evident
electorale.
În ţară mai ales, dar şi în Bucureşti cu aportul unor miniştri şi alţi
demnitari publici, persoane din aparatul administraţiei de stat şi
funcţionari publici au fost implicaţi în campanie de partea acelor
candidaţi aflaţi la vremea respectivă deja în funcţii publice, ceea
ce nu a dus la acţiuni ferme din partea instituţiilor publice care să
se autosesizeze la semnalele atât de dese din partea societăţii
civile.

Ion Iliescu şi Bogdan Niculescu Duvăz
în vizită la o casă de bătrâni şi o
şcoală generală din capitală, la o zi
după anunţarea de către Dan Ioan
Popescu, şeful filialei PSD Bucureşti a
faptului că acesta este candidatul
PSD pentru Primăria Generală.
11 martie 2004

partea I

Întrucât în presă au apărut informaţii contradictorii cu privire la
valoarea contractului prin care Societatea Română de
Televiziune (SRTv) a atribuit realizarea sondajului de tip exit-poll,
IPP a solicitat conducerii SRTv datele necesare clarificării acestui
aspect. SRTv a refuzat să dea informaţia solicitată motivând, pe
de o parte, că în contract au fost stipulate „clauze de
confidenţialitate” iar pe de altă parte că „achiziţionarea de servicii
de sondare a opiniei publice nu face parte din obiectul de
activitate al instituţiei” şi că, în consecinţă, informaţiile respective
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nu ar fi din categoria celor avute în vedere de Legea nr. 544/2001
a liberului acces la informaţiile de interes public. Refuzul SRTv a
fost evident contrar legii. SRTv este o instituţie publică dintre cele
care potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 au obligaţia să
furnizeze orice «informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din
activităţile» proprii. Informaţia solicitată de IPP nu făcea parte din
categoria informaţiilor exceptate de la accesul liber al cetăţenilor
(art. 12 al Legii nr. 544/2001), nici chiar prin aceea că ar fi putut
aduce atingere principiului concurenţei loiale, întrucât în discuţie
era o licitaţie care avusese deja loc. Cu privire la precizarea că
achiziţionarea de servicii de sondare a opiniei publice nu ar face
parte din obiectul de activitate al SRTv, acest argument poate să
indice inclusiv faptul că acestă instituţie ar desfăşura activităţi
ilegale. IPP, asistat de Centrul de Resurse Juridice din Bucureşti
(CRJ) a atacat în justiţie refuzul nejustiticat al SRTv de a furniza
informaţiile solicitate.

partea I

Vizibil iritaţi de criticile presei şi ale societăţii civile în general
(societate civilă pe care altminteri în decursul întregii campanii au
tratat-o cu aroganţă) reprezentanţii partidului de guvernământ au
căutat să descurajeze tentativele de obţinere a informaţiilor
despre procesul electoral, acoperindu-se de date din care să
rezulte că nu i se poate imputa nici o neregulă, decât participând
în discuţii publice, cu reprezentanţi ai societăţii civile. Din
informaţiile pe care le avem, la solicitările IPP de a obţine procesul
verbal al unor şedinţe ale Biroului Electoral Central (BEC), reacţia
unui reprezentant PSD a fost pe cât ne neobişnuită pe atât de
curioasă cu privire la dreptul unei organizaţii neguvernamentale
de a se informa despre opiniile şi deciziile, de impact public, luate
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Fotocopie a stenogramei şedinţei
BEC în care s-a dezbătut una din
solicitările de informaţii publice
adresate de IPP. Dan Matei Agathon:
„Din ce ştiu, IPP nu este mebru BEC.
Sigur, le putem trimite hotărârile (dar
n.n.) stenograma, procesele verbale
nu au caracter public"”
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în acest for. Cu alte cuvinte, putem spune că transparenţa
instituţiilor publice implicate în procesul electoral a fost direct
dependentă de importanţa datelor comunicate pe care liderii
politici au avut tendinţa mai degrabă de a le ascunde. Restul
datelor, cifre şi situaţii, informaţii care puteau fi obţinute şi prin
propriile mijloace de investigare au fost, în general, trimise
publicităţii. Alte structuri ale autorităţii publice, cum ar fi Comisia
pentru Transparenţă din cadrul Guvernului s-a reunit mai degrabă
formal, rolul ei fiind minor în durata desfăşurării scrutinului.
Înfiinţarea acestei structuri pentru legitimarea activităţii
Guvernului părea că ar interesa în prioritate partidul de
guvernământ decât comunicarea către societate a activităţilor
concrete ale acesteia. Spre deosebire de activitatea similară a
acestei comisii prestată în perioada campaniei pentru
organizarea referendumului pentru modificarea Constituţiei din
2003, se constată un regres iar rolul ei, în raport cu alte structurii
instituţionalizate ale statului român, cel puţin necesar dacă nu
urgent de clarificat.
Neobişnuită şi inacceptabilă, raportată mai ales la libertatea de
exprimare a persoanelor, a fost atitudinea Primului Ministru de a fi
anunţat public că Guvernul a angajat avocaţi pentru a-i acţiona în
justiţie pe cei care ar formula acuzaţii de fraudare a alegerilor.

Corneliu Turianu
reprezentantul PD în BEC,
unul dintre cei mai vehemenţi critici ai
politizării BEC

partea I

Tot cu privire la prestaţia instituţiilor publice în contextul alegerilor
locale 2004, la nivelul Cancelariei Primului Ministru a fost instalată
o linie telefonică permanentă la care persoanele au fost invitate să
semnaleze eventualele nereguli în procesul electoral. Iniţiativa a
fost cu totul în afara cadrului legal, această structură a aparatului
de lucru al Guvernului neavând nici un fel de atribuţii legale în
materia organizării şi desfăşurării procesului electoral.
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partea I

La nivelul Biroului Electoral Central (BEC) putem spune că
deciziile erau adoptate preponderent în sensul celor dorite de
partidul de guvernământ care şi-a şi nominalizat o serie de
reprezentanţi şi apropiaţi (foşti membri ai structurii de partid
aparent delimitaţi de PSD printr-o demisie formală) prin care să
poată avea majoritatea în luarea deciziilor. În atare condiţii, votul
din şedinţele şi aşa insuficient de transparente a devenit curând
previzibil iar dezbaterile din interior fără efect în momentul
adoptării deciziilor. Dacă adăugăm la acest lucru şi faptul că PSD
dispunea separat de membri săi în BEC şi de prezenţa (şi
influenţa) reprezentantului Autorităţii Electorale Permanente
(AEP) în BEC, fostul Secretar de Stat din Ministerul Administraţiei
şi Internelor, Ionel Fleşariu - unul dintre cei mai apropiaţi
colaboratori ai fostului Ministru al Administraţiei şi Internelor,
Octav Cozmâncă, atunci devin din ce în ce mai întemeiate opiniile
cu privire la ingerinţa influenţelor politice în activitatea BEC.
Autoritatea Electorală Permanentă, ca instituţie, a activat deci în
acest context, prin nominalizarea unui reprezentant la şedinţele
BEC1. Ieşind în câteva rânduri în public în apărarea Guvernului şi
a unor decizii ale acestuia, reprezentantul AEP a contribuit astfel
la crearea, în ochii opiniei publice, a unei percepţii de control
politic din partea partidului de guvernământ asupra modului de
funcţionare a acestei instituţii. Cum IPP rămâne preocupat de
acest proiect, în sensul în care suntem interesaţi de construcţia
instituţională care se preconizează, vom reveni cu observaţii
despre activitatea şi eficienţa BEC pe măsură ce se apropie
alegerile generale atunci când acesta va avea sarcini evident mai
consistente.
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O observaţie aparte dorim să facem cu privire la prestaţia
judecătorilor din acest for şi anume în legătură cu prestaţia
acestora înclinată excesiv către protejarea informaţiilor decât
către comunicarea lor către public. Persoane care
interacţionează destul de ocazional cu ONG pentru a deprinde
practica conlucrării şi comunicării de informaţii (mai ales din
domeniul politic), judecătorii BEC şi-au dat în anumite situaţii
concursul în tergiversarea comunicării de informaţii in interiorul
şedinţelor Biroului către public. Prevalându-se de pregătirea şi
expertiza specifică importantă pe care o aveau, anumiţi judecători
din BEC au căutat să îşi creeze un rol cu mult mai influent decât
cel pe care l-au avut reprezentanţii partidelor din BEC, ceea ce a
dezechilibrat în anumite momente discuţiile cu privire la
transparenţa deciziilor din acest for.
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Interpretarea legii electorale a dat naştere la numeroase
controverse pe întreg parcursul campaniei electorale: de la
aprobarea implicării prefecţilor şi subprefecţilor în campanie şi
până la contestata hotărâre a BEC de a le interzice tinerilor care
au împlinit 18 ani după data de 6 iunie 2004 să voteze în cel de-al
doilea tur de scrutin. Preşedintele BEC, Petre Similean, a motivat
ambiguu această decizie declarând că „în lege se precizează că
persoanele care votează trebuie să împlinească 18 ani în ziua
alegerilor, iar ziua alegerilor este 6 iunie, în timp ce turul doi este o
continuare a acesteia.”2
O altă problemă intens disputată între magistraţi şi BEC a fost
aceea a legalităţii distribuirii de materiale promoţionale de
campanie cu valoare economică şi utilitară (pixuri, brichete,
brelocuri etc.) În timp ce magistraţii au susţinut că aceste bunuri
intră sub incidenţa art. 105 din Legea 67/2004 „[..] promisiunea,
oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul
campaniei electorale, precum şi în scopul determinării
alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de
candidaţi sau un anumit candidat pentru funcţia de primar sau de
consilier, precum şi primirea acestora de către alegători constituie
infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”, BEC
a reuşit să-i convingă că respectivele „nimicuri” sunt inofensive şi
a emis o hotărâre prin care acestea pot fi distribuite la scară largă,
cu condiţia să fie inscripţionate cu însemne electorale.3

Reacţie violentă de sfidare din partea
presei la aflarea hotărârii BEC de
interzicere a comentariilor politice cu
48 de ore înainte de alegeri. Supratitlul
din Ziua, ediţia sâmbătă/duminică, 5/6
iunie 2004: Boicotul presei

partea I

Foarte contestată a fost, de asemenea, interpretarea pe care BEC
a dat-o Legii nr. 67/2004 în sensul că presa scrisă ar avea şi ea
obligaţia ca înainte cu 48 de ore de ziua votării să nu mai prezinte
sondaje de opinie sau comentarii privind campania electorală. IPP
consideră că interpretarea dată de BEC legii a fost în totală
contradicţie cu dispoziţiile foarte clare ale acesteia. Astfel, art. 59
şi următoarele din Legea nr. 67/2004 reglementează campania
electorală desfăşurată exclusiv prin „serviciile de programe
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audiovizuale publice şi private”, şi nu şi prin presa scrisă. Pe de
altă parte IPP consideră că interzicerea prin lege a comentariilor şi
manifestărilor electorale cu 48 de ore înainte de ziua votării
reprezintă o restrângere excesivă a libertăţii de exprimare.
Tot cu privire la activitatea BEC, se impune semnalat faptul că
această instituţie nu a intervenit pentru interzicerea acţiunilor de
campanie electorală organizate în şcoli de către candidatul PSD
la Primăria Bucureşti.

partea I

Nu în ultimul rând, am remarcat o eficienţă scăzută în
centralizarea voturilor la BEC ceea ce a creat tensiuni în rândul
beneficiarilor alegerilor, partidelor politice dar şi opiniei publice
interesată să afle în zilele imediat următoare scrutinului, care erau
rezultatele oficiale. Fiind alegeri locale, în general procesul de
colectare a datelor este mai greoi (şi uneori mai indisciplinat în
anumite locuri din ţară) dar situaţia din acest an reprezintă per
ansamblu un regres la capitolul promptitudinea comunicării
datelor oficiale, comparativ cu anii anteriori. Nu putem încheia
această temă a comunicării rezultatelor către populaţie fără să
redeschidem o problemă foarte importantă cu care IPP s-a
confruntat şi în situaţii similare anterioare, şi anume problema
scurtcircuitării acesului la informaţii centralizate la nivel de ţară
după ce scrutinul se va fi încheiat pe motiv că legislaţia
românească nu prevede în clar instituţia care are ca atribuţie
oficială păstrarea acestora. Până la funcţionarea efectivă a AEP şi
binenţeles după înfiinţare, problema păstrării unor asemenea
informaţii este foarte importantă şi ea trebui rezolvată pentru că
afectează activitatea de analiză nu numai a unor structuri
neguvernamentale dar şi a unor instituţii guvernamentale cum ar
fi, spre exemplul Curtea de Conturi a României (CCR) care are
nevoie de situaţii detaliate pentru a le putea corobora cu alte date
despre finanţarea per partid şi candidat.
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Cu privire la Curtea de Conturi (a cărei activitate este prezentată
pe larg în capitolul cu privire la finanţarea partidelor cuprins în
acest raport), IPP a putut constata în practică faptul că deficienţele
legislative pun probleme în funcţionarea unor instituţii. În baza
unui cadru legal mult îmbunătăţit dar încă prezentând probleme,
Curtea de Conturi a încercat să joace un rol activ, venind în
sprijinul partidelor cu dezbateri pe marginea prevederilor legii
care stabileau obligaţiile partidelor în ce priveşte înregistrarea şi
transparenţa fondurilor folosite. Prin semnale trimise partidelor
atât în Bucureşti cât şi în ţară - prin reprezentanţii Camerelor de
Conturi - această instituţie a contribuit la determinarea (mai mult
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decât în anii anteriori deşi în continuare insuficient!) partidelor şi a
candidaţilor independenţi să respecte legea cu privire la
transparenţa cheltuirii fondurilor. În mod cert, resursele Curţii sunt
insuficiente pentru o documentare cât mai completă şi care este
necesară pentru întocmirea rapoartelor sale cu privire la finanţele
folosite de partide dar acest lucru se poate face în viitor cu voinţa
şi determinarea necesare. Mai multă transparenţă, însă, evident
pe măsură ce legislaţia stabileşte mai clar care sunt atribuţiile sale
în domeniul comunicării de date către public, este necesară la
nivelul Curţii de aşa manieră încât publicul să poată cunoaşte ce
se întâmplă când fonduri publice sunt folosite în politică. Din nou
atragem atenţia asupra faptului că între această instituţie şi altele
cu atribuţii importante în cheltuirea eficientă a resurselor publice
trebuie să existe o mai strânsă legătură. Din monitorizarea pe
care IPP a făcut-o au rezultat indicii că plafoanele maxime de
cheltuieli au fost depăşite în multe cazuri. Într-unul din aceste
cazuri, foarte reprezentativ sub aspectul în discuţie, candidatul
independent la Primăria Sectorului 5 Bucureşti, Marian Vanghelie
(reintegrat în PSD după ce a fost ales pentru un nou mandat), a
sugerat că a depăşit cu mult plafonul legal, declarând, nonşalant,
că nu va fi nici o problemă să plătească la bugetul de stat suma cu
care a depăşit acest plafon. Cu toate acestea, IPP nu ştie ca la
nivelul Curţii de Conturi să se fi dispus măsurile legale în vederea
aplicării legii. Este de asemenea de semnalat faptul că deşi IPP a
sesizat Curtea de Conturi, în scris, încă de la data de 11 iunie
2004, cu privire la numeroase cazuri, precis determinate şi
documentate, în care partidele şi candidaţii au încălcat legea cu
privire la tipărirea materialelor de propagandă electorală,
responsabilii Curţii de Conturi nu au dat nici un răspuns sesizării
IPP, termenul legal prevăzut de lege în acest sens fiind depăşit.

Întâlnirea Curţii de Conturi a României
cu mandatarii partidelor politice pentru
clarificarea aspectelor legale privind
respectarea legislaţiei privind
finanţarea partidelor şi a campaniilor
electorale.
30 aprilie 2004

partea I

Mai multe observaţii despre activitatea Curţii de Conturi a
României şi în general a problemei finanţării campaniei electorale
pentru alegerile locale 2004 găsiţi în partea a V-a a Raportului.

19

INSTITUTUL PENTRU POLITICI PUBLICE

partea I

Încheiem acest capitol cu câteva referiri la activitatea Consiliului
Naţional al Audiovizualului (CNA) pe care IPP l-a observat destul
de activ, mai ales în prima perioadă a campaniei electorale pentru
alegerile locale 2004. După eforturi susţinute în perioada de
legiferare a cadrului legal din audio-vizual cu referire la
desfăşurarea campaniei pentru alegerile locale, CNA a lăsat
impresia că, sub presiunea partidelor politice şi a parlamentarilor,
a acceptat să-şi diminueze rolul în desfăşurarea corectă şi
echitabilă a campaniei electorale. IPP a cerut CNA informaţii în
legătură cu deciziile pe care le-a luat şi solicitările pe care le-a
făcut posturilor de televiziune şi de radio privind încetarea
campaniei electorale cu 48 de ore înainte de ziua votării.
Preşedintele CNA a răspuns operativ cererii IPP, rezultând că în
două dintre şedinţele CNA s-a decis ca radiodifuzorilor să li se
ceară respectarea prevederilor legale privind durata campaniei
electorale, respectiv „echilibrarea timpului de emisie acordat
partidelor şi candidaţilor la alegerile locale”. În altă ordine de idei,
trebuie subliniat faptul că CNA a căutat să joace un rol activ în
sancţionarea abaterilor privind apariţia unor figuri publice în alte
emisiuni decât cele electorale atrăgându-şi de cele mai multe ori,
antipatia unor realizatori şi persoane din cercul televiziunilor.
Modul în care CNA înţelege în ultima vreme să joace un rol activ
pentru prevenirea şi pentru sancţionarea încălcării legii de către
lideri politici sau pentru partide şi lideri politici, este de apreciat dar
este foarte important ca această atitudine să se manifeste
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Articol publicitar al candidatului AP la
funcţia de Primar General, Mugur
Ciuvică, în acelaşi ton cu clipul interzis
de CNA şi SRTv
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consecvent şi de acum înainte, CNA-ului oferindu-i-se constat
ocazii de intervenţie pentru a crea un echilibru pe scena politică,
între „actorii” care urmăresc să se afirme în public. În sfârşit,
autorii Raportului înţeleg să-şi exprime dezacordul cu deciziile pe
care CNA şi Societatea Română de Televiziune (SRTv) le-au luat
interzicând un clip audio-video a candidatului Acţiunii Populare
(AP) la Primăria Capitalei, Mugur Ciuvică. În clipul său,
candidatului AP caracteriza partidul aflat la guvernare drept „cel
mai corupt partid din istoria României” şi aducea unele acuzaţii de
corupţie şi de colaborare cu Securitatea a unora dintre
contracandidaţii săi. Despre toate aspectele la care s-a referit
Mugur Ciuvică, presa a scris în repetate rânduri de-a lungul
timpului. Motivându-şi deciziile, cele două instituţii au susţinut că
Mugur Ciuvică nu ar fi probat „acuzaţiile cu incidenţă penală sau
morală” pe care le-a adus contracandidaţilor săi. Măsura luată a
fost evident excesivă, mai ales în condiţiile în care în dezbaterile şi
competiţia politică limitele libertăţii de exprimare sunt în mod
categoric mai largi decât în mod obişnuit.

partea I

Aşa cum se constată, campania pentru alegerile locale din acest
an, a beneficiat de o implicare diferită din partea instituţiilor cu
atribuţii legale specifice, în funcţie mai ales de „personalitatea”
responsabililor lor. Unii comentatori ar putea spune că şi în funcţie
de „miză” ceea ce, însă, ar trebui să se traducă prin atenţia care
trebuie acordată de partide pentru ca procesul electoral să se
desfăşoare corect şi transparent, şi nu în direcţia de a controla cât
mai mult din informaţii astfel încât aceste să se constituie în arme
de atac împotriva contracandidaţilor.
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partea a II-a

schimbarea cadrului legal în
timpul procesului electoral

Cu numai o lună şi jumătate înainte de data alegerilor, Guvernul a
adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 24 din 21 aprilie 2004 privind
creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a
funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire
şi combaterea corupţiei. Prin art. I, alin. 2 al Ordonanţei s-a stabilit
modificarea şi completarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi
controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu
funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, după
cum urmează: „După articolul 6 se introduce un nou articol,
articolul 61, cu următorul cuprins: Art. 61. - (1) Persoanele care
candidează pentru funcţia de Preşedinte al României, deputat,
senator, consilier judeţean, consilier local sau primar au obligaţia
să îşi declare averea. (2) Declaraţia de avere se depune la Biroul
Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de
circumscipţie, o dată cu declaraţia de acceptare a candidaturii, în
două exemplare. Biroul electoral de circumscripţie transmite un
exemplar al declaraţiilor de avere la consiliul judeţean. (3)
Declaraţiile de avere ale candidaţilor pentru funcţia de Preşedinte
al României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, în termen de 5 zile de la data depunerii. (4) Declaraţiile de
avere ale candidaţilor pentru funcţia de deputat, senator, consilier
judeţean, consilier local sau primar se publică pe paginile de
Internet ale consiliilor judeţene în termen de 5 zile de la data
depunerii”.

În al doilea rând, apreciem că obligaţia de declarare a averii,
impusă prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2004 în sarcina
persoanelor care candidează la funcţiile de consilier judeţean,
consilier local sau primar este neconstituţională întrucât introduce
o condiţie în plus faţă de cele stabilite prin Constituţia României şi
prin Legea specială în materie, Legea nr. 67/25 apărută în luna

partea a II-a

Neconstituţionalitatea actului normativ în discuţie rezultă, în
primul rând, din raportarea la dispoziţiile art. 115, alin. (6) din
Constituţia României potrivit căruia „Ordonanţele de urgenţă nu
pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta
regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile
şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale [...]”.
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martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale.
Potrivit dispoziţiilor Constituţiei României, pot fi alese în „organele
administraţiei publice locale”: „persoanele care au cetăţenia
română şi domiciliul în ţară” - art. 37, alin (1) coroborat cu art. 16
alin (3); persoanele care nu deţin funcţia de „judecători ai Curţii
Constituţionale, avocaţi ai poporului, magistraţi, membri activi ai
armatei, poliţişti şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin
lege organică” - art. 37, alin. (1) coroborat cu art. 40, alin. (3);
persoanele care „au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv,
vârsta de cel puţin 23 de ani” - art. 37, alin (2).
Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 67/2004 (art. 5), nu pot fi aleşi: „debilii
sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie” şi „persoanele lipsite de
drepturile electorale, pe durata stabilită prin hotărâre
judecătorească definitivă”.

partea a II-a

Introducerea, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2004, a
obligativităţii declarării averii, în plus faţă de condiţiile stabilite prin
Constituţie şi legea specială cu privire la dreptul de a fi ales,
constituie o restrângere neconstituţională a dreptului de a fi ales.
Potrivit normelor constituţionale (art. 53), exerciţiul unor drepturi
sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai în scopul apărării
securităţii naţionale, a ordinii, sănătăţii şi moralei publice, a
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, pentru buna desfăşurare a
instrucţiei penale sau pentru prevenirea consecinţelor unei
calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit
de grav. Acelaşi text constituţional mai stabileşte şi că
restrângerea poate fi dispusă „numai dacă este necesară într-o
societate democratică” şi „fără a aduce atingere existenţei
dreptului sau a libertăţii”. Or, este evident că măsura dispusă de
Guvern prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2004 nu satisface nici
una din cerinţele constituţionale4.
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Mai mult, s-a dovedit că această măsură, venită inclusiv să
schimbe regulile competiţiei politice cu foarte puţin înaintea
începerii acesteia, s-a dovedit practic imposibil de luat din cauza
faptului că la nivelul consiliilor judeţene nu a existat capacitatea
publicării pe pagina de Internet a acestor instituţii a declaraţiilor de
avere ale candidaţilor. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă, fiecare
consiliu judeţean ar fi trebuit să afişeze în jur de 10.000 de
declaraţii de avere, ceea ce - date fiind posibilităţile tehnice şi de
personal reduse, pe de o parte, iar pe de altă parte timpul cu totul
insuficient rezultat din calendarul alegerilor - a făcut practic
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imposibilă punerea în practică a dispoziţiilor actului normativ. Este
de asemenea relevant faptul că la nivelul judeţelor numărul
alegătorilor având posibilitatea să acceseze o pagină de Internet
este cu totul nesemnificativ. Introducerea obligativităţii declarării
averilor de către candidaţi a constituit o măsură populistă luată de
către Guvern, în condiţiile în care monitorizări recente ale
organizaţiilor neguvernamentale au arătat faptul că chiar la nivelul
aparatului de lucru al Guvernului şi al instituţiilor din subordinea
acestuia legea este respectată, sub acest aspect, într-o proporţie
mai mică de 20%.
Din monitorizările realizate de IPP, prin sondaj, în perioada 4-6
iunie 2004, asupra modului în care au fost publicate pe paginile
consiliilor judeţene declaraţiile de avere ale candidaţilor la
alegerile locale, s-au constatat următoarele probleme în
accesarea lor: nu era menţionat, în numeroase cazuri, partidul
căruia îi aparţineau candidaţii (paginile de Internet ale Consiliilor
Judeţene Covasna, Sălaj, Timiş, Tulcea, Vâlcea); nu erau
menţionate funcţiile pentru care s-au înscris la alegeri candidaţii
ale căror declaraţii de avere au fost publicate (nu erau făcute
precizări cu privire la funcţiile pentru care candidau respectivele
persoane - primari, consilieri locali, respectiv consilieri judeţeni exemplul paginilor de Internet ale Consiliilor Judeţene Constanţa,
Maramureş, Teleorman). Aceste informaţii incomplete au fost de
natură să îngreuneze procesul de examinare a declaraţiilor de
avere pentru alegătorii interesaţi să urmărească toate informaţiile,
de exemplu, numai despre candidaţii la primărie dintr-o anumită
localitate, sau numai despre candidaţii unui anumit partid la
funcţiile de consilieri judeţeni. Acest fapt a făcut de asemenea
dificilă examinarea completitudinii publicării tuturor declaraţiilor
de avere ale candidaţilor înscrişi într-o circumscripţie electorală.

Consiliul Judeţean Covasna a anunţat că publică declaraţiile de
avere ale candidaţilor pentru funcţia de deputat, senator, consilier
judeţean, consilier local şi primar, iar la Consiliul Judeţean
Maramureş exista o numerotare a paginilor declaraţiilor de avere
ale candidaţilor, fără a avea, însă, o trimitere directă la numele
acestuia pe fiecare document accesat (astfel încât au existat
cazuri în care se accesa pagina a doua a formularului declaraţiei
de avere, numerotată, de exemplu, ca img_0010, fără ca aceasta
să corespundă în mod direct unui anumit candidat).

partea a II-a

Au existat cazuri de publicări incomplete, pentru candidaţii din
localităţile judeţului Giurgiu (în care s-a menţionat faptul că nu au
fost aduse declaraţiile) sau din cele ale judeţului Ilfov. Acestea
sunt numai câteva exemple.
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Au existat şi cazuri în care erau trecute însemnele partidului pe
declaraţia de avere (un candidat la funcţia de primar al
Municipiului Galaţi din partea
Partidului Social Democrat
„Constantin Titel Petrescu”).

partea a II-a

Referitor la legislaţia electorală, cu ocazia unei vizite pe care a
făcut-o la Bucureşti în a doua decadă a lunii iunie, o delegaţie a
Partidului Popular European (PPE) a apreciat că Legea alegerilor
locale a fost adoptată foarte târziu în raport cu data alegerilor.
Reprezentanţii PPE au reţinut că Legea încalcă unele drepturi ale
omului şi ale minorităţilor naţionale, prin stabilirea pragului de 5%,
considerat necesar pentru alegerile parlamentare dar
discriminatoriu şi neeuropean pentru cele locale.
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partea a III-a

utilizarea resurselor publice
în scopuri politice şi electorale

O constatare care a fost întărită cu ocazia alegerilor locale din
2004 a fost că resursele publice - financiare, logistice, umane etc.
- sunt folosite de către partidele politice în mod abuziv, şi la o scară
care este de natură să producă în continuare îngrijorare, în
scopuri politice şi electorale.

Nicolae Mischie şi
Dan Marian Vanghelie
Două dintre numele legate de
numeroasele acuze de folosire
abuzivă a resurselor publice pe care
le aveau în administrare

partea a III-a

Institutul pentru Politici Publice a constatat încă din perioada
preelectorală, finanţarea prioritară, în condiţiile preferenţiale, din
resurse financiare publice, a unor investiţii la nivelul comunităţilor
locale în care conducătorii administraţiei locale (primari,
viceprimari, preşedinţi ai consiliilor judeţene, consilieri locali şi
judeţeni etc.) aparţineau partidului aflat la guvernare. Un caz
monitorizat a fost cel în care, în luna iunie 2003, Guvernul, prin
Ministrul Administraţiei Publice a semnat cu Banca Comercială
Română (BCR), bancă cu capital majoritar de stat, „Protocolul
privind susţinerea Programului Naţional pentru refacerea
infrastructurii locale prin creditarea unităţilor administraţiei publice
locale”. Cu toate că oficialii BCR au răspuns că un asemenea tip
de finanţare ar fi o afacere bună atât pentru comunităţile locale cât
şi pentru bancă au existat critici cu privire la faptul că BCR a fost
obligată la acceptarea de condiţii preferenţiale în creditare,
condiţii contrare legii. Suspiciunile cu privire la repartizarea
echitabilă şi nepolitizată a fondurilor guvernamentale au fost
justificate inclusiv de atitudini publice precum aceea a fostului
Preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj (şi fost Preşedinte al
organizaţiei judeţene PSD Gorj), care a declarat: „Un primar care
nu este în PSD primeşte mai puţini bani la buget”. Un alt caz a fost
cel al Hotărârii de Guvern nr. 514/2003 prin care s-a prevăzut
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„alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului pentru realizarea unor investiţii şi lucrări de reabilitare
şi modernizare a drumurilor judeţene şi comunale”. Atât presa, cât
şi unii primari aparţinând partidelor din Opoziţie au criticat decizia
Guvernului, insistând asupra faptului că fondurile au fost alocate
aproape exclusiv localităţilor în care administraţia aparţine PSD.
Folosirea privilegiată a resurselor publice în scopuri politice şi
electorale a fost semnalată şi în cazul fraţilor Sergiu şi Dumitru
Sechelariu, primul fost Secretar de stat în Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului iar cel de-al doilea fost
Primar PSD al Municipiului Bacău. În timpul campaniei electorale,
Sergiu Sechelariu a recunoscut că, prin poziţia sa
guvernamentală a luat fonduri de la alte judeţe şi le-a adus la
Bacău, pentru a răsplăti voturile pe care băcăuanii le-au dat
fratelui său în alegerile din anul 2000. La o manifestare cu
caracter electoral, Sergiu Sechelariu a afirmat: „Am trimis foarte
mulţi bani la Bacău, în municipiu şi judeţ. De aceea am fost acuzat
de presă că am luat fonduri din alte judeţe şi din Municipiul
Bucureşti şi le-am trimis la Bacău. Aşa este. Mă fac vinovat de
lucrul acesta. Dar aşa am considerat că este normal, să vă
răsplătesc votul pe care l-aţi dat acum patru ani”.5

partea a III-a

Un caz oarecum asemănător a fost înregistrat în alegerile din
oraşul Medgidia din Judeţul Constanţa. După o întâlnire pe care a
avut-o cu oamenii de afaceri din domeniul turismului în Mamaia,
Ministrul Transporturilor, Turismului şi Locuinţei, Miron Mitrea a
participat la un tur de susţinere a candidaţilor PSD în principalele
oraşe în care aceştia au intrat în turul 2 al alegerilor locale: Eforie,
Agigea, Năvodari şi Medgidia. La Medgidia, discursul Ministrului
Transporturilor a conţinut cel mai explicit mesaj electoral adresat
mulţimii strânse la ceremonia de inaugurare a lucrărilor de
reabilitare a unor clădiri vechi, ceremonie care s-a transformat în
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Întâlnirea electorală a fraţilor
Sechelariu cu băcăuanii.
Sergiu Sechelariu, fratele Primarului în
funcţie, Dumitru Sechelariu (foto)
declara: “Am fost mereu acuzat că
ministerul a alocat cei mai mulţi bani în
Bacău. Şi chiar aşa a fost, pentru că
mi s-a părut normal să direcţionez
fondurile spre zona unde oamenii mau desemnat să-i reprezint”,
10 iunie 2004
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manifestare electorală pro PSD. Cu această ocazie, Ministrul
Mitrea s-a adresat celor prezenţi astfel: „Daţi-mi-l pe Mircea
Pintilie Primar la Medgidia şi eu voi şti să vă ajut!“
Tot în Judeţul Constanţa, a fost semnalată utilizarea unui număr
de 5 autobuze noi marca MAZ, aparţinând Regiei Autonome de
Transport Constanţa pe ruta Constanţa-Năvodari, ca suport
pentru campania lui Nicolae Matei, candidatul PSD la Primăria
Năvodari. Autobuzele au purtat inscripţii “Cu Primarul Matei veţi
avea autobuz 23”, ceea ce a exploatat din punct de vedere
psihologic nevoia cetăţenilor din acest oraş pentru un transport
public ieftin şi eficient, iar Radu Mazăre a vorbit alegătorilor
despre introducerea cu ajutorul PSD a unui număr suplimentar de
15 autobuze pe această linie a RATC (linie anulată în trecut
datorită pierderii licenţei de transport) în cazul venirii lui Matei la
Primărie. Imediat după pierderea alegerilor de către Nicolae Matei
în turul al doilea, linia 23 RATC a fost modificată pentru a se opri la
capătul staţiunii Mamaia, justificându-se că nu au existat suficienţi
clienţi pentru perioada de probă.
În perioada campaniei electorale, Preşedintele Consiliului
Judeţean Vrancea (şi Preşedinte al Organizaţiei judeţe Vrancea a
PSD), a iniţiat contractarea unui împrumut în valoare de circa 100
de miliarde de lei destinat inclusiv renovării clădirii în care
Organizaţia PSD are sediul.

În campania electorală au fost utilizate abuziv inclusiv mijloacele
logistice ale unor instituţii şi autorităţi publice. Un exemplu
sugestiv, dintre mai multe altele care pot fi date, este acela în care
autoturismul biroului parlamentar al Senatorului PSD de Buzău
Triţă Făniţă a fost folosită în campania electorală a organizaţiei
judeţene de partid. În perioada preelectorală, practica folosirii
automobilelor instituţiilor publice (mai ales cele din parcul de
maşini al Parlamentului României) în activităţi de partid a fost larg

partea a III-a

Au mai fost semnalate cazuri de către presă în care firme
aparţinând unor înalţi demnitari ai PSD au obţinut contracte
guvernamentale, ulterior acestea finanţând partidul respectiv.
Două cazuri sunt ale societăţilor comerciale STAR S.A.
Târgovişte şi SAIF TIM Timişoara, prima aparţinând Deputatului
PSD Gheorghe Ana iar a doua Ministrului Sănătăţii Ovidiu
Brânzan. Firma la care deputatul este acţionar a primit contracte
publice în valoare de circa 3 miliarde de lei şi a sponsorizat PSD
cu 165 de milioane de lei iar cea a Ministrului Sănătăţii a primit
12,5 miliarde de lei şi a sponsorizat PSD cu 48 de milioane de lei.
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răspândită, încât liderii politici şi demnitarii nici nu mai realizează
că acest comportament este atât ilegal cât şi imoral. Un alt
exemplu semnalat de presă în perioada preelectorală a fost acela
al strategiei pentru campania electorală a PSD prin care s-a
stabilit ca Primul Ministru şi miniştrii să se deplaseze săptămânal
în judeţe. Cu prilejul adoptării respectivei măsuri, Primul Ministru a
lăsat să se înţeleagă că ar trebui permisă utilizarea automobilelor
şi în scop politic.

partea a III-a

În preajma campaniei electorale dar mai ales pe timpul acesteia a
fost de asemenea semnalat un absenteism masiv al deputaţilor şi
senatorilor de la lucrările cele două Camere ale Parlamentului.
Acest fapt a făcut posibil nu doar ca procesul legislativ să aibă de
suferit, dar şi ca parlamentarii să încaseze indemnizaţii pentru o
activitate pe care n-au desfăşurat-o, în timp ce, de fapt, făceau
campanie electorală pentru partidele cărora aparţineau. La data
de 7 mai 2004 un ziar central a consemnat că la şedinţa din ziua
precedentă a Senatului au participat numai 40 de senatori din
totalul de 140. În acest context, la data de 16 iulie 2004, IPP a
adresat Secretarilor Generali ai Camerei Deputaţilor şi Senatului
solicitări de informaţii despre eventualele cazuri în care
parlamentarii şi-au luat concediu pentru a participa la alegerile
locale. Deşi termenul prevăzut de lege a expirat, IPP nu a primit
nici un răspuns la cererile făcute. Din documentarea proprie,
autorii raportului au reţinut un singur caz în care un parlamentar
implicat în campania electorală a renunţat să mai încaseze
indemnizaţia - Deputatul Emil Boc, candidatul Partidului
Democrat la Primăria Municipiului Cluj Napoca.
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partea a IV-a

implicarea în campania
electorală, contrară propriului
statut, a unor persoane oficiale

Monitorizarea făcută cu ocazia alegerilor a evidenţiat faptul că
partidele politice, în mod special partidul aflat la guvernare, au
beneficiat de implicarea în acţiuni cu caracter electoral a
reprezentanţilor unor importante instituţii publice şi a altor
persoane făcând parte din acestea.
Un număr de exemple în acest sens, rezultate în principal din
monitorizarea unor publicaţii centrale şi locale, sunt următoarele:
1. Pe timpul campaniei a fost semnalată implicarea partizană politic şi
neconstituţională a Preşedintelui României în acţiuni de natură
electorală avantajând PSD, implicare semnalată inclusiv de presa
internaţională.
Numărul dintr-o dată crescut al vizitelor întreprinse de către
Preşedintele României în perioada electorală indică o abatere de
la spiritul Constituţiei, care îi cere preşedintelui să fie echidistant
pentru a-şi putea exercita funcţia de mediere. Şi în acest caz,
simpla prezenţă a unui demnitar cu un capital de imagine ridicat,
cum este cazul Preşedintelui Iliescu, este în măsură să sugereze
un sprijin electoral implicit.
Presa centrală şi locală a prezentat exemple în acest sens. Astfel,
afişarea Preşedintelui Ion Iliescu alături de Radu Mazăre,
Primarul Municipiului Constanţa şi candidat din partea partidului
de guvernământ la funcţia de primar6, constituie un gest în măsură
să trezească suspiciuni în legătură cu implicarea Preşedintelui în
procesul electoral.

— vizita în oraşul Ploieşti, în timpul căreia Preşedintele Ion Iliescu
a fost însoţit de către primarul în funcţie şi în acelaşi timp
candidatul PSD, Emil Calotă
— vizita din comunele Pantelimon şi Voluntari (Judeţul Ilfov)7, unde
candidaţii PSD la alegerile locale au fost prezenţi alături de
Preşedintele Iliescu

partea a IV-a

Alte exemple în acest sens sunt:
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— vizita la Sebeş, unde Ion Iliescu a asistat la discursul Primarului
în funcţie Alexandru Dăncilă (PSD), candidat la alegerile din
acest an pentru un nou mandat8.
De asemenea, Preşedintele Iliescu s-a afişat alături de Mircea
Geoană, candidat PSD la funcţia de Primar al Capitalei, în
contextul lansării, în România, de către Vladimir Tismăneanu, a
cărţii acestuia din urmă, „Marele Şoc”. Toate aceste evenimentele
constituie o încălcare a statutului constituţional al Preşedintelui,
chiar dacă acesta nu i-a susţinut în mod explicit pe respectivii
candidaţi.

partea a IV-a

2. Cu toate că potrivit Legii nr. 67/2004, privind alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale (art. 114) prefecţii şi subprefecţii nu pot
participa la acţiuni specifice campaniei electorale, sub sancţiunea
demiterii din funcţie, decât în situaţia în care demisionează cu cel puţin
50 de zile înaintea datei alegerilor, ziarele centrale şi locale au
prezentat un număr reprezentativ de exemple privind încălcarea legii în
acest sens.
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Astfel, Prefectul judeţului Alba, Mugurel Sârbu, a participat la mai
multe lansări de candidaţi PSD în oraşele Sebeş, Cugir şi Alba
Iulia9. O acuzaţie asemănătoare i-a fost adusă şi Subprefectului
judeţului Alba, Ioan Maier. În judeţul Bistriţa-Năsăud, Prefectul
Viorel Pupăză a participat la lansarea candidaţilor din acest judeţ,
ţinând chiar şi un discurs10. Prefectul de Hunedoara, Aurelian
Serafinceanu, prezent la lansarea candidaţilor PSD în Petroşani,
a fost unul dintre primele cazuri apărute în presă în legătură cu
participarea reprezentanţilor guvernului în teritoriu în campania
electorală. Cazul Prefectului de Olt, Marin Diaconescu, privind
participarea la întâlniri electorale în localităţile Pleşoiu şi
Găneasa, a condus la o plângere înaintată BEJ Olt de către
filialele locale ale PNL, PRM, PUR şi PD prin care se cerea
demiterea prefectului 11 . Ioan Buda, Prefectul judeţului
Maramureş, a fost prezent la lansarea candidaţilor PSD pentru
Consiliul Local şi Consiliul Judeţean. Subprefectul Viorel Deghid a
participat, de asemenea, la acest eveniment12. La Sibiu, lansarea
candidaţilor PSD din comunele Dumbrăveni, Purumbacu de Jos
şi Cârţişoara, s-a făcut în prezenţa Prefectului de Sibiu, Mircea
Silvestru Lup13. Dan Tarcotă, Prefectul judeţului Mehedinţi, a fost
acuzat de opoziţie că a participat la o lansare a candidaţilor PSD
din comuna Păturele, promiţând localnicilor că vor primi 400
milioane de lei pentru drumuri14. În judeţul Vrancea, Prefectul
George Băeşu a fost acuzat de către organizaţia PD Vrancea că a
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Cazurile prezentate mai sus reflectă în mod evident o ignorare a
prevederilor legale, atât din partea celor care s-au implicat în mod
vădit în acţiuni cu caracter electoral, fie prin declaraţii, fie prin
simpla prezenţă fizică, cât şi din partea instituţiilor statului, care au
demonstrat pasivitate şi complicitate prin non-intervenţie. La data
de 3 iunie 2004, în temeiul Legii nr. 544/2001 a liberului acces la
informaţiile de interes public, IPP a solicitat Guvernului României
şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, următoarele informaţii:
a) numărul de sesizări adresate celor două instituţii cu privire la
nerespectarea de către prefecţi şi subprefecţi a interdicţiei
instituite prin Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale (art. 114) de a participa la acţiunile din
campania electorală; b) cine a făcut respectivele sesizări, în ce a
constat în mod concret fiecare dintre ele şi ce măsuri au fost
dispuse în legătură cu fiecare dintre acestea. La data de 28 iunie
2004, IPP a primit răspuns la solicitarea sa din partea Ministrului
pentru Coordonarea Secretariatului General al Guvernului
(SGG), Eugen Bejinariu, răspuns întemeiat pe datele comunicate
SGG de către Ministrul Delegat pentru Administraţia Publică,
Gabriel Oprea. Ministrul Gabriel Oprea a precizat că Ministerul
Adiministraţiei şi Internelor a fost sesizat cu mai multe cazuri
precum cele de care IPP s-a interesat: Prefectul şi Subprefectul
Judeţului Bistriţa-Năsăud, Prefectul Judeţului Hunedoara,
Prefectul şi Subprefectul Judeţului Maramureş, Prefectului
Judeţului Suceava, Prefectul Judeţului Vrancea, Prefectul
Judeţului Vâlcea şi Subprefectul Judeţului Arad. Potrivit
Ministrului Oprea, singurul caz în care au fost luate măsuri
(demiterea din funcţie) a fost cel al Subprefectului Judeţului Arad,
Florin Remeţan. În celelalte cazuri s-a considerat că asemenea
măsuri nu s-au impus. Motivarea dată de Ministrul Delegat pentru
Administraţia Publică a fost, în principal, că chiar dacă au
participat la acţiuni de campanie electorală, prefecţii şi
subprefecţii în cauză nu au încălcat legea în măsura în care „nu au

partea a IV-a

participat la acţiuni cu caracter electoral în comuna Sihla, unde iar fi îndemnat pe cetăţeni să voteze candidaţii partidului de
guvernământ15. Un alt exemplu este reprezentat de cazul
Prefectului de Suceava, Ioan Cuşnir, care a fost prezent într-un
clip electoral al partidului de guvernământ. În acest caz, cu toate
că BEM Suceava a apreciat, în urma unei sesizări a PNL, că Ioan
Cuşnir a făcut campanie electorală participând la lansarea
candidatului PSD la Primărie16, BEJ Suceava a anulat decizia
BEM ca urmare a unei contestaţii înaintate de către Prefectul de
Suceava, apreciindu-se că prezenţa Prefectului în respectivul clip
electoral nu constituie implicare în campania electorală17.
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exprimat opinii în înţelesul art. 58 din Legea nr. 67/2004”.
Argumentarea Ministrului Delegat este vădit contrară Legii nr.
67/2004 în condiţiile în care art. 58 al actului normativ, referitor la
dreptul exprimării libere o opiniilor în campania electorală, se
referă exclusiv la „partidele politice, alianţele politice, alianţele
electorale şi cetăţeni”. Prin derogare de la principiul dreptului
cetăţenilor de a-şi exprima liber opiniile politice, legiuitorul a
înţeles, prin art. 114 al Legii, să restrângă acest drept în cazul
prefecţilor şi subprefecţilor. Mai mult, legiuitorul a înţeles să
restrângă, în mod expres şi imperativ, inclusiv dreptul acestei
categorii de funcţionari publici „de a participa la acţiunile din
campania electorală, sub sancţiunea demiterii”. O asemenea
restrângere a libertăţii de exprimare şi a opiniilor este justificată în
mod evident în condiţiile în care prefecturile sunt instituţii care au
prerogative legale în organizarea şi desfăşurarea liberă şi corectă
a alegerilor. Este evident că atunci când a acordat prefecturilor un
număr de atribuţii legale în organizarea şi desfăşurarea liberă şi
corectă a alegerilor, legiuitorul a considerat imparţialitatea politică
a prefecţilor şi subprefecţilor o condiţie absolut necesară, de
natură să garanteze îndeplinirea respectivelor atribuţii.

partea a IV-a

O interpretare identică a legii a făcut fostul Ministru PSD al
Administraţiei Publice, Octav Cozmâncă, la data respectivelor
declaraţii acesta având funcţia de Preşedinte Executiv al
partidului aflat la guvernare. Referitor la implicarea prefecţilor şi
subprefecţilor în campania electorală, Octav Cozmâncă a afirmat:
„Cetăţeni sunt şi ei. Merg să vadă care este oferta candidaţilor.
Legea precizează că nu au voie să participe făcând campanie
electorală, dar nu le interzice să fie în sala în care se desfăşoară
manifestări electorale”18. Deşi şi în acest caz a avut loc o
interpretare a legii în mod evident contrară literei şi spiritului
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Octav Cozmâncă,
„proaspăt fost” ministru
Prin declaraţiile sale a deschis calea
implicării prefecţilor în campanie „ca
cetăţeni”
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acesteia - care a fost de natură să-i încurajeze pe prefecţi şi
subprefecţi să încalce legea - poziţia adoptată de Ministrul în
exerciţiu, Gabriel Oprea, este de departe mai gravă şi mai
inacceptabilă, în principal prin aceea că ea aparţine unui oficial
care are tocmai obligaţia de a veghea la cunoaşterea şi
respectarea legii de către personalul din subordine, inclusiv de
către prefecţi şi subprefecţi.
Hotărârea BEC prin care Legea nr. 67/2004 a fost interpretată în
sensul său imperativ vine în sprijinul afirmaţiilor de mai sus. Astfel,
cu toate că textul legii este pe cât de imperativ pe atât de clar, BEC
s-a văzut nevoit să redacteze o hotărâre de interpretare a legii,
prin care prefecţilor şi subprefecţilor le era interzisă explicit
implicarea în acţiuni cu caracter electoral. Nepublicarea acestei
hotărâri în Monitorul Oficial, nici cu o săptămână înaintea
încheierii campaniei electorale, a întârziat punerea în aplicare a
legii.
3. Cu ocazia alegerilor au existat cazuri în care salariaţii de la
întreprinderile de stat au fost mobilizaţi pentru participarea la acţiuni cu
caracter electoral.
Un asemenea caz, semnlat de presă, a fost acela al participării la
mitingul electoral organizat de conducerea PSD la Târgovişte,
miting la care au fost aduşi, ca în perioada de dinainte de 1989, cu
convocator şi prezenţă obligatorie, angajaţi de la Electrica,
Distrigaz, Petrom, Direcţia Finanţelor Publice, Direcţia Silvică etc.

Un exemplu este cel de la Liceul „Tudor Vladimirescu”, unde
candidatul PSD (Ministru de Externe în funcţie, în acelaşi timp) a
organizat manifestările electorale pe durata a două zile, cu
întreruperea cursurilor şcolare. Organizarea unor asemenea
manifestări este contrară dispoziţiilor art. 58, alin. (4) din Legea nr.
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale:
„Este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în
unităţile militare, precum şi în spaţiile din şcoli şi universităţi în
perioada de desfăşurare a cursurilor”. Acţiunile electorale de la
Liceul „Tudor Vladimirescu” au fost organizate cu aprobarea
Inspectoratului Şcolar Bucureşti. Explicaţiile date de conducerea
Liceului s-au situat departe de cerinţele legii dar şi de un
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4. Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Mircea Geoană, a avut întâlniri
cu caracter electoral, în timpul orelor de curs, cu elevi şi profesori din
unele şcoli ale Municipiului Bucureşti.
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raţionament la înălţimea unor cadre didactice: „Mircea Geoană nu
a venit în liceu în scopuri electorale iar cursurile au fost întrerupte
pentru că pe 11 mai a fost Ziua Adolescentului. Geoană a venit în
calitate de Ministru de Externe”. În aceeaşi zi, „Ministrul de
Externe” - care, potrivit conducerii PSD, s-ar fi aflat în „concediu
de odihnă” - a participat la festivitatea de înmânare a diplomelor
de majorat pentru 250 de tineri, care, deloc întâmplător, începând
din acest an au drept de vot. Alte instituţii de învăţământ în care a
mai fost prezent candidatul PSD au fost Universitatea Politehnică,
Şcolile generale nr. 3, 174, 195, Liceul „Aurel Vlaicu”, Colegiul „I.L.
Caragiale” din Bucureşti.
5. În campania electorală a Ministrului Afacerilor Externe au fost
implicaţi subalternii săi Cosmin Dobran, purtătorul de cuvânt al
Ministerului, şi consilierii Irina Zidaru şi Ana Birchall.

partea a IV-a

Faptul acesta este în mod evident în contradicţie cu
reglementările legale în vigoare. Astfel, prin Legea nr. 269/2003
privind Statutul corpului diplomatic şi consular al României
personalului având acest statut i se cere să se abţină de la
manifestarea în public a convingerilor lor politice (art. 33). De
asemenea, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, funcţionarilor publici le este
interzis să apere în mod public poziţiile unui partid politic” - Cartea
I, Titlul IV, art. 89, alin. (2). Într-un comunicat de presă făcând
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Imagine comună
Candidatul PSD la funcţia de Primar
General, Mircea Geoană, însoţit de
Miron Mitrea, Eugen Pleşca, Ecaterina
Andronescu, asistă la o reprezentaţie a
copiilor dată în cinstea candiatului venit
în vizită la şcoala lor
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precizări cu privire la această situaţie, Ministerul Afacerilor
Externe (MAE) a contestat, la data de 13 mai 2004, că ar fi fost
vorba despre o încălcare a legii. Argumentele MAE au fost, în
principal, că purtătorul de cuvânt Cosmin Dobran „nu are statut de
funcţionar public” şi că ar fi „fost suspendat din funcţie la începutul
campaniei electorale” iar cei doi consilieri nu ar avea statutul de
funcţionari publici întrucât ar fi „angajaţi ai MAE cu statut de
consilieri la Cabinetul ministrului”. Comunicatul MAE nu a precizat
însă dacă purtătorul de cuvânt al Ministerului se află sau nu sub
incidenţa Legii Statutului Corpului diplomatic şi consular. În
privinţa celor doi consilieri, precizările MAE au fost, de asemenea,
insuficient clarificatoare întrucât, potrivit art. 5, alin (3) al
Ordonanţei nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului
demnitarului, angajaţi ai cabinetului pot fi şi persoane având
statutul de funcţionari publici. Clarificarea acestor aspecte pe
timpul monitorizării pentru acest raport a fost imposibilă inclusiv
din cauza faptului că pe pagina de Internet a MAE nu erau
publicate informaţii cu privire la actele normative care
reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei, numele şi
prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor
publice, fapt contrar dispoziţiilor art. 5 al Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public.
6. În alegerile pentru Primăria Constanţa, candidatul PSD, Radu
Mazăre, a beneficiat din plin de ajutorul personalului Corpului de
Control al Primăriei, pentru lipirea afişelor electorale în majoritatea
vitrinelor magazinelor din Constanţa.
şi în ziarul Cuget liber, proprietarii
de acord cu lipirea acestor afişe
cu consecinţe negative de ordin
controalelor, dificultăţi în obţinerea

Spaţiu comercial cu afiş al
candidatului aflat în funcţie. În acest
caz o frizerie din interiorul căreia Dan
Marian Vanghelie ne spune: „Lupt cu
voi. Cu acelaşi curaj”

partea a IV-a

În unele situaţii, semnalate
magazinelor care nu erau
electorale erau ameninţaţi
administrativ (intensificarea
avizelor).
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În Municipiul Constanţa a fost semnalată implicarea unor
inspectori ai Primăriei (aparţinând Corpului de control) în acţiuni
de propagandă electorală şi de determinare a patronilor
magazinelor din oraş să accepte afişarea în vitrinele acestora a
materialelor de publicitate electorală ale candidatului PSD la
Primărie, Radu Mazăre. Situaţii asemănătoare s-au înregistrat şi
la nivelul Primăriei Sectorului 3 din Capitală, unde, de exemplu,
inspectorii de la compartimentele de Disciplină în construcţii şi
Comercial au făcut presiuni asupra mai multor agenţi economici
pentru ca în vitrinele acestora să fie plasate afişele elecorale ale
candidatului PSD la Primăria Sectorului 3, Eugen Pleşca. În
sectorul 4, a fost reclamată implicarea conducerii Inspecţiei
generale de control a Primăriei în amplasarea în vitrinele
magazinelor a afişelor candidatului PSD la Primărie Vasile
Mihalache19.
În foarte multe cazuri nu a fost necesară o ameninţare explicită
dar proprietarii de magazine au înţeles că este „spre binele lor” să
se conformeze.
7. În campania pentru Primăria Municipiului Iaşi, candidatul PSD (şi
Primar interimar în acelaşi timp), Gheorghe Nechita, a folosit
funcţionarii publici din Primărie şi logistica acesteia pentru a întocmi
liste cu persoanele care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi a
confecţionat diplome în acest scop.
Persoanele respective au fost contactate telefonic şi invitate în
Parcul Copou unde li s-au înmânat diplomele, într-un cadru festiv,
şi li s-au servit mici şi bere. Jandarmii au încercuit zona
evenimentului interzicând accesul altor persoane.

partea a IV-a

8. Directorul Studioului teritorial Iaşi al Societăţii Române de
Radiodifuziune (SRR), Valentin Ciucă, s-a implicat în campania
electorală prin susţinerea candidatului PSD la Primăria Municipiului
Iaşi, Primarul interimar Gheorghe Nechita.

38

Directorul Valentin Ciucă a semnat, alături de alte persoane
publice din Municipiu o „Scrisoare deschisă către ieşeni” prin care
s-a îndemnat la votarea candidatului PSD. În Scrisoarea deschisă
semnatarii precizau, între altele: „Noi vom vota duminica viitoare
cu Primarul Nechita şi suntem mândri de acest lucru. Îndemnăm
pe toţi ieşenii de bună credinţă să facă la fel”. Implicarea în
campania electorală a directorului Studioului teritorial Iaşi s-a
făcut cu încălcarea reglementărilor legale specifice statutului
public al acestuia. Astfel, potrivit art. 13 din Legea nr. 41/17 iunie
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1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune si Societăţii Române de Televiziune, personalul
de specialitate al Societăţii Române de Radiodifuziune „nu poate
face parte din partide sau alte formaţiuni politice şi nici nu poate
promova prin activitatea pe care o desfăşoară ideile sau
programele acestora”. Art. 11 al aceleiaşi Legi stabileşte că „se
consideră personal de specialitate personalul care redactează,
elaborează, coordonează emisiuni sau programe ori participă
direct sau indirect la realizarea lor”, în timp ce prin art. 39 se
stabileşte că directorii studiourilor teritoriale ale SRR au atribuţii în
coordonarea programelor Societăţii.
9. Un alt caz, asemănător cu cel precedent, a fost al realizatoarei
emisiunii “Surprize, surprize” de la Televiziunea publică, Andreea
Marin. Aceasta a luat parte la lansarea candidaturii reprezentantului
PSD la Primăria Capitalei, Mircea Geoană.
Ea l-a susţinut în mod explicit prin declaraţiile făcute ziariştilor20:
„Mircea Geoană este unul dintre oamenii pe care îi apreciez
pentru ceea ce a făcut în cariera de Ministru.”
10. În Municipiul Slatina a fost reclamată implicarea gardienilor publici
şi a poliţiştilor în acţiuni favorabile manifestărilor electorale ale PSD şi
de descurajare a celor ale partidelor din Opoziţie.

Andreea Marin şi Ion Ţiriac la lansarea
candidaţilor PSD pentru Bucureşti
5 mai 2004

partea a IV-a

Semnalări de acelaşi gen au fost făcute şi în legătură cu
manifestările electorale ale PSD din Municipiul Cluj-Napoca, la
care au participat poliţişti şi angajaţi ai Serviciului Român de
Informaţii (SRI).
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11. La una din manifestările electorale ale candidatului
PSD la Primăria Cluj-Napoca a participat procurorul
general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj,
Dănilă Suciu.
În urma criticilor foarte severe apărute în presă pe marginea
implicării politice a magistratului, acesta a fost demis din funcţie şi
încadrat ca procuror inspector în cadrul aceluiaşi Parchet. Însă
potrivit unor documentării ulterioare acestei măsuri, fostul
procuror general ar fi fost demis pentru „management defectuos”
în funcţia pe care a deţinut-o, şi nu pentru atitudinea sa complet
incompatibilă cu statutul de magistrat.

partea a IV-a

Participarea la acţiuni de campanie electorală, contrară propriului
statut, a unor persoane oficiale a fost posibilă în special din cauza
unei practici care se abate de la reglementările legale. Faptul
acesta a fost posibil, însă, şi datorită faptului că în unele situaţii
legea însăşi nu este suficient de clară şi de restrictivă. În orice caz,
continuitatea unor asemenea practici este de natură să amâne
intrarea în normalitate, mai ales sub aspectul depolitizării actului
de administraţie publică.
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Danila Suciu, „procurorul aplaudac” aşa cum a fost denumit de presă,
procuror general al Parchetului de pe
lânga Curtea de Apel Cluj, la lansarea
candidaturii în functia de primar a
ministrului PSD Ioan Rus
8 mai 2004
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partea a V-a

finanţarea partidelor politice şi a
campaniei electorale

Finanţarea partidelor este un subiect de larg interes pentru IPP,
care a monitorizat în mod constant acest proces, elaborând în
pregătirea acestei campanii electorale un amplu material intitulat
„Politică pe bani publici”. În cele ce urmează reţinem numai câteva
aspecte pe această temă, pe care le-am întâlnit cu prilejul
campaniei electorale.
Transparenţa
Şi cu ocazia acestor alegeri lipsa de transparenţă în prezentarea
veniturilor şi cheltuielilor partidelor a constituit o problemă cât se
poate de serioasă, inclusiv prin răspunsurile evazive pe care
partidele le-au oferit atunci când au fost întrebate de sursa
fondurilor sau valoarea cheltuielilor. De asemenea s-a putut
observa că şi în cazul în care există măsuri legale ce obligă la
transparenţă acestea nu au fost respectate.
Dintre acestea din urmă dorim să amintim:
— lipsa pe materialele promoţionale a informaţiilor privind partidul
care le-a comandat şi societatea comercială care le-a executat
— declararea în multe cazuri a unui număr ridicol de mic de afişe la
Curtea de Conturi (obligativitatea este de a declara toate afişele
folosite). În acest caz au existat exemple în care partidele au
declarat de exemplu că o parte din materialele promoţionale
existau de la campania electorală din 2000 şi prin urmare
acestea nu au costat partidul nimic şi deci că declararea nu mai
era necesară.

Organizarea internă a partidelor
În pregătirea acestui an electoral IPP a realizat un „Ghid practic
pentru organizarea fondurilor partidelor şi pentru transparenţa

partea a V-a

— nepublicarea în Monitorul Oficial a unei copii a raportului de
venituri şi cheltuieli depus la Curtea de Conturi (până la 12 iulie
doar 5 rapoarte au fost publicate).
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raportării”, o lucrare realizată în urma consultării cu reprezentanţii
Curţii de Conturi, ai partidelor politice, ai presei, care s-a adresat
persoanelor implicate în managementului financiar al partidelor,
candidaţilor, organizatorilor alegerilor precum şi reprezentanţilor
Curţii de Conturi însărcinaţi cu controlul finanţării partidelor. În
paralel cu realizarea şi distribuirea Ghidului, IPP a iniţiat o serie de
dezbateri cu reprezentanţi ai principalelor partide care se ocupă
de aspectele financiare, împreună cu reprezentanţi ai Curţii de
Conturi şi ai Ministerului Finanţelor pentru a discuta aspectele
privind campania electorală. De asemenea au fost organizate
întâlniri similare la nivel judeţean în 5 judeţe (Constanţa, Cluj, Dolj,
Iaşi şi Mureş). O parte din problemele discutate şi cărora li s-au
găsit rezolvări, au fost tratate corespunzător de către partide. Este
de salutat în acest sens deschiderea spre colaborare a unor
partide cu reprezentanţii IPP şi ai Curţii de Conturi şi Ministerului
Finanţelor Publice.
Ca urmare a distribuirii acestuia am putut constata un interes
reţinut din partea partidelor, deşi au existat şi reacţii pozitive
urmate de promisiunea de a implementa cea mai mare parte din
procedurile prevăzute în cuprinsul Ghidului. De asemenea Ghidul
s-a bucurat de aprecierea reprezentanţilor Camerelor de conturi
judeţene.

partea a V-a

S-a putut observa de data aceasta, în comparaţie cu alegerile
precedente, datorită noilor prevederi legale o îmbunătăţire a
modului de management a finanţării campaniilor electorale. Un
lucru care a contribuit esenţial la acest aspect a fost obligaţia
partidelor de a-şi înregistra pentru campania electorală mandatari
financiari. Deşi această prevedere este în continuare ignorată în
rândul partidelor care nu au jucat niciodată un rol esenţial pe
scena politică, dar mai ales în cazul candidaţilor independenţi,
partidele parlamentare au respectat cu foarte puţine excepţii
prevederile legale, reuşind să aibă „acoperite” toate judeţele şi toţi
candidaţii la alegerile locale.
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Dezbatere la sediul IPP pe marginea
legislaţiei finanţării partidelor cu
responsabilii financiari ai partidelor,
reprezentanţii Curţii de Conturi şi ai
Ministerului Finanţelor
31 martie 2004
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Un aspect care a reţinut atenţia atât a autorilor acestui Raport dar
şi a mass-media l-a reprezentat interesul partidelor mari de a-şi
angaja echipe de consilieri pentru perioada campaniei. Partidele,
incitate într-o oarecare măsură şi de insistenţa cu care erau
chestionate pe marginea subiectului, s-au lansat într-o adevărată
„cursă a înarmării” în ceea ce priveşte profesionalismul şi
abilităţile celor contractaţi. S-a ajuns astfel ca cel mai relevant
argument în această competiţie să fie sumele cu care aceştia
urmau să fie plătiţi. Astfel, sumele pe care liderii partidelor se
fereau să admită public că urmează să fie angajate pentru
serviciile respectivilor consultanţi, dar pe de altă parte aveau grijă
să le lanseze sub forma unor informaţii cu surse ce doresc să-şi
păstreze anonimatul, au ajuns rapid la echivalentul milioanelor de
dolari.

Dick Morris
„Făcătorul” de preşedinţi se pare că a lucrat şi
pentru alegerile locale din România

partea a V-a

Cumpărarea locurilor pe listă a revenit în actualitate, fiind
semnalate cazuri la Iaşi şi la Constanţa, unde partidele solicită
sume cuprinse între 1.500 şi 10.000 de euro pentru un loc eligibil
pe listele de consilieri locali. Potrivit anchetei întreprinse de Ziarul
de Iaşi21, un loc eligibil pe listele PSD pentru Consiliul Local „costă”
aproximativ 10.000 de euro (suma este de 4 ori mai mare decât
indemnizaţia pe care o primeşte un consilier în timpul
mandatului). La PNL, contribuţiile membrilor aflaţi pe liste au
variat între 500 şi 4.000 de euro. Relu Fenechiu, candidatul PNL
pe listele Consiliului Local şi Consiliului Judeţean Iaşi declară:
„Am stabilit în interiorul partidului, prin vot democratic, sumele cu
care trebuie să contribuie membrii de bază. În medie, suma este
de 2000 euro/persoană. Însă am coborât acest prag în cazul
membrilor care se bucură de încredere şi notorietate pe plan local,
precum şi în cazul celor care s-au implicat activ în diverse acţiuni
la nivel de partid. Alţii s-au angajat să dea mai mult, pentru că
aveau de unde. Personal, voi contribui cu 20.000 euro.” Membrii
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PD au cotizat şi ei cu sume cuprinse între 1.500 şi 7.000 de euro,
potrivit afirmaţiilor lui Adrian Mogoş, Preşedintele PD Iaşi. La
Constanţa, consilierii judeţeni Valeriu Stoica şi Daniel Şerban au
trimis o scrisoare conducerii PNL în care îl acuză pe Preşedintele
Consiliului Judeţean Puiu Haşotti că încearcă epurarea
consilierilor pe care PNL Constanţa i-a primit în urma fuziunii cu
ApR. Cei doi declară: „PNL Constanţa s-a folosit de votul unor
consilieri [..], de munca, suportul material şi financiar - numai
pentru participarea pe liste ni s-a solicitat suma de 10.000 de euro
din care am depus deja o parte. Acum, când mandatul este la final,
domnul Haşotti nu mai are nevoie de noi, şi prin urmare o
excludere este binevenită.”22
De fapt, problema cumpărarii candidaturilor este în continuare
nerezolvată. Este greu de presupus că fără o reformă profundă la
nivelul partidelor dar şi datorită sistemului proporţional de alegere
a consiliilor locale şi judeţene (vot pe listă) aceasta se va rezolva
de la sine în timp.
Astfel, în campania pentru alegerile locale 2004 am asistat la
diverse aspecte legate de acest fenomen:
— cumpărarea de locuri pe listă
— condiţionarea candidaţilor să „cotizeze” la campania partidului
cu o sumă minimă ce urma să fie folosită de partid şi nu de
candidat (este cunoscut cazul în care un partid a propus
introducerea acestei condiţii ca un criteriu în selectarea
candidaţilor propri)
— condiţionarea unor candidaţi să ofere „contribuţii” contra plasării
lor pe liste de către lideri locali care astfel au extorcat practic prin
această metodă potenţiali candidaţi fără ca aceasta să fie o
politică acceptată şicunoscută de structurile centrale ale
partidului.

partea a V-a

Mita electorală

44

Monitorizarea realizată de IPP a evidenţiat şi cu ocazia acestor
alegeri cazuri de mituire a alegătorilor de către candidaţi. Vă
prezentăm în cele ce urmează câteva exemple în acest sens. În
prima duminică a campaniei electorale, candidatul PSD la
Primăria Miroslava din judeţul Iaşi, Dan Niţă, a oferit mâncare şi
băutură alegătorilor din comuna în care candida. Candidatul PSD
la Primăria din comuna Brăneşti, judeţul Ilfov, Florentin Tănase, a
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promis alegătorilor din comună că le instalează gratuit cablu TV
pentru a-i determina să voteze cu el. În anumite situaţii, reacţia
instituţiilor cu atribuţii în cercetarea faptelor a fost de-a dreptul
stupefiantă: nu numai că nu au sancţionat aceste practici, dar mai
mult, le-au încurajat, căutând justificări. De pildă, Prefectul
judeţului Galaţi, sesizat de presă în legătură cu lansarea
candidatului independent Andrei Lişinschi, a declarat: „O masă,
acolo, poate să dea. Poate să fie şi o pomană. Acţiunea fiind în
interiorul Casei de Cultură se încadrează în limitele legii. Poate şia adus omul cunoscuţii şi angajaţii la o masă după lansare.”23
Candidatul PRM pentru funcţia de primar al comunei Iacobeni din
judeţul Suceava a oferit unei femei din comună 10 kg de cartofi
pentru a-l vota. Zilele de 1 şi 2 Mai, precum şi ziua de 9 mai (Ziua
Europei) au fost folosite de Guvern şi unele partide şi candidaţi
independenţi pentru a cumpăra bunăvoinţa alegătorilor (la Iaşi a
fost semnalată o asemenea practică în cazul PNL şi PSD, la
Focşani - PSD iar la Bucureşti, cazul candidatului independent la
Primăria sectorului 5, Marian Vanghelie). Unul dintre cazurile cele
mai reprezentative a fost petrecerea organizată de 1 Mai de către
organizaţia judeţeană Timiş a PSD. Petrecerea a fost
„sponsorizată” cu 35 de milioane lei de către Consiliul Judeţean.
Mai multe zile la rând în Timişoara au fost răspândiţi mii de
fluturaşi prin care timişorenii au fost chemaţi la Pădurea Verde
unde „vor fi serviţi din belşug tradiţionalii mici, alături de bere şi
multe alte produse”. Pe fluturaşii respectivi se afla fotografia
candidatului PSD la Primăria Municipiului, fostul Prefect Horia
Ciocârlie.

„PSD Timiş vă urează un 9 mai fericit”
9 mai 2004

partea a V-a

La nivelul Judeţului Constanţa, cele mai multe reclamaţii adresate
Biroului Electoral Judeţean Constanţa, referitoare la încălcarea
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art. 105 din Legea nr. 67/ 2004 privind „coruperea” electoratului sau referit la campania electorală a Primarului Medgidiei, Mircea
Pintilie, candidat din partea PSD pentru un nou mandat - de la
oferirea de mici şi bere romilor din cartierul Ali Baba cu o
săptămână înainte de alegeri, până la distribuirea de bani şi de
pachete cu mâncare în pungi de plastic inscripţionate cu numele
partidului, în trei secţii de votare din oraş de la şcoala nr. 4. Biroul
municipal al PD a anunţat Poliţia şi Parchetul de pe lângă
Tribunalul Constanţa cu privire la aceste cazuri. Nu se cunoaşte
adoptarea unei decizii în acest sens. Tot la BEJ Constanţa,
reprezentanţii Partidului Democrat au reclamat faptul că Primarul
din localitatea Crucea, Gheorghe Frigioiu, candidat pentru un nou
mandat din partea PSD, a început să împartă ajutorul social
începând cu ziua de 5 iunie, în neconformitate cu termenul de 15
iunie prevăzut de lege pentru distribuirea acestor bani. Iulian
Bârsan, Primar PSD şi candidat pentru un nou mandat a împărţit
cu o săptămână înainte de alegeri ajutoare din partea unei fundaţii
olandeze, ajutoare constând în alimente şi haine.

partea a V-a

Au existat, de asemenea, cazuri în care excesul de zel al
strategilor de campanie în mobilizarea electoratului a dus la
situaţii în care a fost necesară sesizarea organelor de poliţie:
Corneliu Iacubov, şeful de campanie al candidatului PSD Dumitru
Sechelariu, a pus la dispoziţie firma sa de taximetre pentru a
efectua transport gratuit către secţiile de votare. Poliţia a luat
măsura opririi tuturor acestor taximetre.
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Pentru că în majoritatea lor asemenea cazuri au fost semnalate
inclusiv prin presă, la data de 29 iunie 2004 IPP a solicitat
Ministerului Justiţiei (MJ) informaţii cu privire la eventualele
cercetări făcute de Parchet în privinţa acestui subiect. Intervenţia
Parchetului era necesară în aceste cazuri întrucât faptele
menţionate mai sus sunt prevăzute şi pedepsite, ca infracţiuni,
prin dispoziţiile art. 105 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale - „Promisiunea, oferirea
sau darea de bani, bunuri sau alte foloase în timpul campaniei
electorale, precum şi în scopul determinării alegătorilor să voteze
sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit
candidat pentru funcţia de primar sau de consilier, precum şi
primirea acestora de către alegători”. La data de 20 iulie 2004, IPP
a primit o scrisoare din partea Secţiei de urmărire penală şi
criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie cuprinzând, în principal, următoarele informaţii: la unităţile
de parchet din cadrul Ministerului Public au fost înregistrate un
număr de 163 de dosare penale având ca obiect infracţiunea
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Concerte
Practica serbărilor, comemorărilor, aniversărilor, festivalurilor etc.,
organizate mai ales din bani publici, a continuat şi în aceste
alegeri. În ultima perioadă a fost preluat pe scară largă modelul

partea a V-a

prevăzută de art. 105 din Legea nr. 67/2004; până la data scrisorii
Parchetului, fuseseră soluţionate 43 din cauzele penale amintite.
Din cele 43 de cauze, 42 au fost soluţionate prin „neînceperea
urmăririi penale” (NUP) iar una prin scoatere de sub urmărirea
penală şi aplicarea unei amenzi administrative în valoare de 5
milioane de lei. Analizând „situaţia de fapt” descrisă de Parchet în
documentul său, pe fiecare caz în parte, IPP apreciază că în cele
mai multe dintre cazuri reprezentanţii Parchetului au făcut o
greşită aplicare a legii atunci când a dispus neînceperea urmăririi
penale împotriva celor care au încălcat dispoziţiile legale în
materie. Trei dintre mai multele exemple care pot fi date sunt cele
ale „făptuitorilor” Varga Nicolae şi Aleman Viorel, Popa Constantin
Tiberiu, respectiv Oprişan Marian (Preşedintele Organizaţiei
judeţene Vrancea a PSD şi Preşedinte al Consiliului judeţean
Vrancea). În primul caz soluţia a fost NUP (Parchetul de pe lângă
Judecătoria Blaj) deşi la capitolul „situaţia de fapt” în documentul
Parchetului de pe lângă ICCJ se precizează că „Făptuitorii au
distribuit pachete cu alimente alegătorilor de etnie romă, în
31.05.2004, cerându-le acestora să voteze candidaţii PD”,
redactându-se un înscris autentic privind susţinerea în alegeri. În
celălalt caz soluţia a fost aceeaşi (Parchetul de pe lângă
Tribunalul Vrancea) deşi „În ziua de 13.05.2004, Oprişan Marian,
în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, s-a
deplasat în comuna Moviliţa, pentru a participa la sfinţirea unei
biserici. Trecând prin centrul comunei, prin intermediul altei
persoane, a oferit mai multor săteni două navete de bere, fără a
discuta aspecte de natură electorală”. În cazul lui Popa
Constantin Tiberiu s-a dispus de asemenea NUP (Parchetul de pe
lângă Judecătoria Pucioasa) deşi „În calitate de candidat pentru
funcţia de Primar al Oraşului Pucioasa, Popa Constantin Tiberiu a
oferit unui alegător suma de 100.000 de lei pentru a-l vota. Din
descrierea „situaţiei de fapt”, rezultă, în fiecare din cele trei cazuri
că legea a fost încălcată în mod flagrant, neavând nici o relevanţă
împrejurarea, reţinută în cazul Oprişan Marian, că „făptuitorii” au
discutat sau nu „aspecte de natură electorală” cu persoanele
cărora le-au dat alimente, bani sau băutură. IPP consideră că
Parchetul a dat dovadă în toate aceste cazuri de o clemenţă
deopotrivă contrară textelor textelor de lege şi afectând caracterul
liber şi corect al competiţiei electorale.
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serbărilor populare „izvorâte” din folclorul politic al filialelor PSD
din zona Moldovei pe care l-au dezvoltat şi asezonat cu sumele de
bani aruncate publicului asistent, formaţii de muzică, focuri de
artificii, tombole. Pe perioada campaniei, dar şi înainte de
începerea acesteia, exemplul cel mai elocvent a fost seria
nesfârşită de petreceri oferite în parcurile bucureştene de către
primarii PSD de sectoare. În aproape toate parcurile de pe raza
Bucureştiului, la fiecare sfârşit de săptămână au avut loc astfel de
„festivaluri”. S-a mers până acolo încât oferta a fost diversificată şi
s-au organizat petreceri cu specific pentru diferite categorii de
alegători. Au existat până şi concerte pentru votanţii PSD
manelişti la care a fost anunţată participarea numelor „grele” ale
genului.
O formă agravată a acestei mite electorale a fost reprezentată de
folosirea banilor publici pentru acest fapt. Unul dintre modurile de
exprimare al acestei metode l-a reprezentat continuarea de către
Guvern a unor aşa zise reclame la programele guvernamentale,
pe perioada campaniei electorale şi chiar în ziua votării.
Prezentarea de exemplu a unor spoturi prin care se comunica
faptul că Guvernul PSD asigură copiilor lapte şi corn prin
instituţiile de educaţie (Programul „Cornul şi laptele”) nu poate să
aibă nici o altă raţiune decât una electorală. Este evident că
difuzarea acestui gen de spoturi promoţionale care s-au petrecut
chiar şi în ziua votării nu aveau alt scop decât să influenţeze
opţiunile alegătorilor nehotărâţi.

partea a V-a

Folosirea resurselor publice în campanie s-a transformat dintr-un
lucru obişnuit într-un adevărat abuz. Deşi practica este în mod
deosebit folosită în cazul unor oraşe mari (Bacău, Braşov,
Bucureşti, Cluj, Constanţa, Focşani, Iaşi, Ploieşti) avem semnale

48

PSD, Dan Darabont, Popescu
„Piedone” şi Adrian Minune invită la
Super Manele Show
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care ne fac să credem că fenomenul este uniform distribuit la
nivelul întregii ţări.
Dintre cele mai celebre forme de folosire a resurselor publice
amintim:
— folosirea funcţionarilor şi a altor oficiali în campanie
— folosirea sediilor publice pentru campanie
— folosirea logisticii pentru campanie (mijloace de transport,
comunicaţii, sedii, birotică ş.a.m.d.)
— folosirea informaţiilor avute la dispoziţie fie pentru interesul
campaniei fie pentru atacarea adversarilor
— transformarea unor evenimente publice în evenimente
electorale
— distribuirea diverselor sume, indemnizaţii, ajutoare (ex. ajutorul
social) cu menţionarea celui care „a făcut posibil” aceasta şi
îndemnul de a fi votat
— concentrarea cheltuielilor bugetare de pe capitole cum sunt cele
de cultură/sport, social în prima parte a anului şi în special în al
doilea trimestru pentru a putea fi speculate electoral
— apariţia unor rapoarte de activitate dublate de o publicitate a
acestora în presă pe bani publici a aleşilor în funcţie în
campanie
— promovarea unor servicii sau simple acţiuni în presă fără nici o
justificare economică sau logică, alta decât de susţinere a
candidaţilor aflaţi în funcţie.

Prevederile legale privind materialele publicitare conform cărora
„partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi
sunt obligaţi să imprime pe toate afişele şi materialele de
propagandă electorală denumirea partidului sau a alianţei care lea editat, denumirea agentului economic care le-a tipărit şi să
declare Curţii de Conturi, prin mandatar financiar, numărul de
afişe electorale tipărite”, au fost în multe cazuri ignorate. Aceasta
a dus la apariţia unor grave situaţii din perspectiva controlului

partea a V-a

Materialele publicitare
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legalităţii. Unul dintre aceste cazuri a fost cel legat de campania
publicitară a candidatului PSD la Primăria Generală, Mircea
Geoană al cărui teaser (material pregătitor/premergător altor
mesaje) „Bucureşti, acum ai cu cine să votezi” a stârnit atât
curiozitatea faţă de autor din partea alegătorilor, dar şi din partea
IPP care nu a putut în faza iniţială - când PSD nici nu nega nici nu
admitea ca fiind autorul, contractantul şi beneficiarul respectivului
teaser - să atribuie publicitatea respectivă PSD în cadrul
programului său de monitorizare a publicităţii politice. Acelaşi
lucru s-a întâmplat cu o serie întreagă de teasere, o parte dintre
ele rămânând neidentificate până în prezent. O altă serie de
reclame care au încălcat prevederile amintite sunt constituite de
reclama negativă. O serie de asemenea reclame nu numai că au
fost realizate fără a putea identifica cine este autorul, dar unele
dintre acestea erau atât de brutal contrafăcute încât au fost
considerate de mulţi alegători ca fiind ale candidatului respectiv
ce se autocritica pe el şi echipa sa (ex. seria de articole publicitare
„Băsescu nu garantează pentru Călin Cătălin Chiriţă”).
Discuţia care a rămas fără nici o rezolvare până la urmă privind
inscripţionarea anumitor materiale promoţionale nu a convins
însă partidele să imprime pe toate materialele de propagandă
informaţiile de identificare menţionate mai sus. Deşi IPP
consideră că din punct de vedere tehnic, acolo unde se poate
scrie un mesaj electoral se pot scrie la fel de bine şi informaţiile de
identificare.

partea a V-a

Chiar şi în această situaţie în care partidele au înţeles prevederile
respective ca aplicându-se restrâns, doar pentru afişe, nici pe
acestea nu erau menţionate datele prevăzute de lege. Au existat
şi cazuri de-a dreptul comice în care la o dezbatere a IPP
mandatarul financiar al unui partid a spus că partidul său va
respecta prevederile prin imprimarea acestor informaţii pe verso,
adică pe partea pe care urmau să fie lipite afişele, spunând că
astfel nu încalcă legea sau cazul anumitor materiale pe care
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Pe panourile stradale cu mesajul
„Bucureşti, acum ai cu cine să votezi”
au fost lipite ulterior autocolante prin
care PSD Bucureşti revendica
panourile
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aceste informaţii apăreau imprimate cu o cerneală de culoare
aproape identică cu fondul pe care se tipărea. O altă situaţie
interesantă a fost aceea a URR care pe o parte a afişelor sale a
aplicat un colant care conţinea aceste informaţii. Acelaşi lucru s-a
întâmplat cu panourile stradale ale PSD cu teaserul „Bucureşti,
acum ai cu cine să votezi”, pe care, după scandalul izbucnit,
organizaţia PSD Bucureşti a lipit un autocolant prin care îşi asuma
aceste panouri.

În privinţa afişajului stradal putem să spunem, şi în baza opiniei
unor specialişti din publicitate, că aceste alegeri nu au fost atât de
agresive ca în alegerile anterioare. Dacă în anul 2000, cu ocazia
alegerilor, au existat multe cazuri în care firmele care aveau spaţiu
publicitar sau doreau să obţină spaţiu publicitar pe panourile
stradale au fost blocate de afişarea cu prioritate a clienţilor politici,
în aceste alegeri nu au existat decât situaţii singulare în care
clienţii comerciali au fost „deranjaţi” de clienţii politici. Deşi, la fel
ca şi în cazul publicităţii din presă, publicitatea stradală deţine o
pondere semnificativă din cheltuielile electorale, din nefericire nu
se poate face o estimare profesionistă a acestora, la fel ca în cazul
publicităţii din presă sau radio-tv, pe care IPP a efectuat-o. Atât
timp cât o estimare de acest fel se face fără sprijinul unei firme
specializate în acest domeniu, din nefericire inexistente la acest
moment pe piaţa romanescă, rezultatele obţinute pot avea abateri
negative consistente precum şi în cazuri punctuale abateri
pozitive serioase datorate fie incapacităţii şi lipsei de experienţă în
efectuarea unei monitorizări profesioniste, fie datorate unor
supraevaluări de ratecard sau de expunere. Experţii din domeniul
publicităţii au concluzionat însă că raportul partidului de
guvernământ în panotaj a fost de 9/1 faţă de oponenţi. În plus, s-a
constatat o creştere exponenţială a unor asemenea panouri în
alte oraşe din ţară. Exemplul cel mai relevant îl constituie
Constanţa. Apreciem că expunerea şi densitatea panourilor în
Constanţa au fost net superioare celor din Bucureşti.

partea a V-a

În urma verificărilor întreprinse am constatat că o mare parte
dintre societăţile comerciale care apăreau pe materialele
promoţionale aveau obiecte de activitate dintre cele mai atipice ca
obiect de activitate: întreţinerea şi curăţarea clădirilor, producţia
de aparatură şi instrumente optice şi fotografice, comerţ cu
amănuntul de băuturi, intermedieri în domeniu cu material lemnos
şi de construcţii, editare cărţi. În timpul campaniei electorale IPP a
dat publicităţii cu asemenea date.
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Cât priveşte prezenţa afişelor, s-a putut constata o prezenţă mai
scăzută, provenită şi din înţelegerea de către partide a faptului că
„inundarea” spaţiilor publice cu afişe, mai ales prin afişajul
practicat oriunde şi oricum, şi prin urmare ilegal, nu le aduce un
avantaj, ci dimpotrivă.

2.638.764

Totuşi, datorită prevederilor legale ce impun partidelor să declare
numărul de afişe putem să spunem că, de această dată, avem o
imagine mai precisă asupra acestui aspect. Nu putem însă afirma
cu certitudine că partidele au declarat toate afişele, deşi putem
aprecia începutul făcut în acest sens. Vă prezentăm mai jos
situaţia declarării acestora la Curtea de Conturi.

2.500.000

0

0

0

0

0

PRR

PRSD

UUR

100
PCD

PSU

200
PMR

PPPS

450

240
PAS

510
CRL

UER

3.100

560

URR

FDGR

PNDC

22.050

18.952

PND

PER

PNŢCD

PD

PNL

PSD

PRM

0

PSDCTP

61.730

30.000

PUNR

72.805

69.912
PAP

FDR

DA PNL-PD

90.352

76.600

PNG

193.819

130.956

315.144

280.174

500.000

PUR

1.000.000

UDMR

799.849

1.500.000

749.468

1.278.661

2.000.000

Numărul afişelor declarate la Curtea de Conturi a României
de către partidele politice în campania electorală
pentru alegerile locale 2004
sursa: CCR

partea a V-a

Publicitatea electorală în presă
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Institutul pentru Politici Publice în demersul său îndreptat spre o
mai mare transparenţă a partidelor politice în general şi cu un
accent special asupra modului în care funcţionează acestea din
punct de vedere financiar, a realizat o analiză a publicităţii pe care
partidele au angajat-o în campania electorală. În acest sens, cu
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ajutorul unei companii specializate în monitorizarea publicităţii Alfa Cont SRL - binecunoscută în mediul profesioniştilor din media
şi publicitate, IPP a realizat o bază de date completă cu
materialele publicitare ale partidelor şi candidaţilor independenţi
apărute pe parcursul campaniei electorale. Astfel, am avut la
îndemână o metodă eficientă şi exactă pentru a obţine informaţii
despre calitatea şi cantitatea publicităţii electorale. Trebuie
menţionat faptul că în cazul publicităţii radio şi Tv de pe durata
campaniei electorale, identificată ca atare, preţul acesteia este
considerat 0 conform noilor reglementări introduse de Legea nr.
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
prin art. 60, alin 5: „Este interzisă cumpărarea de spaţii de emisie
în vederea difuzării de clipuri sau de emisiuni electorale.” Chiar şi
în aceste condiţii, există posibilitatea de a difuza publicitate
politică înainte de începerea campaniei electorale.

Conferinţă de presă la sediul IPP.
Prezentarea bazei de date online cu
informaţiile referitoare la publicitatea
politică
20 mai 2004

partea a V-a

S-a putut observa o creştere semnificativă a publicităţii în presa
scrisă faţă de aceeaşi perioadă în anul 2000. Aceasta se
datorează în primul rând interdicţiei de a cumpăra publicitate la
radio şi Tv. O altă explicaţie se referă la durata mai scurtă a
campaniei decât cea din anul 2000. Creşterea totală a publicităţii
(pentru toţi candidaţii, pe toate mediile) faţă de perioada similară
din campania pentru alegerile locale din 2000 a fost de aproape 3
ori. Imprecizia reglementărilor legale privind identificarea
publicităţii în Legea nr. 43/2003 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale a fost o altă sursă
generatoare de nereguli. Interpretarea art. 20, alin. 2 („Partidele şi
alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi
să imprime pe toate afişele şi materialele de propagandă
electorală denumirea partidului sau a alianţei care le-a editat,
denumirea agentului economic care le-a tipărit şi să declare Curţii
de Conturi, prin mandatar financiar, numărul de afişe electorale
tipărite.”) duce la confuzii în identificarea anumitor reclame (ex.
Bucureşti - Acum ai cu cine să votezi). Spre deosebire de anul
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2000 când, prin Legea nr. 27/1996 a partidelor politice nu se
prevedea necesitatea înregistrării donaţiilor în bunuri şi servicii,
acest aspect a fost soluţionat prin art. 5, alin. 5 din Legea nr.
43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale („Valoarea bunurilor mobile şi imobile
donate partidului, precum şi a serviciilor prestate acestuia se
include în valoarea donaţiilor, plafonată conform alin. (1)-(4).”).
Această reglementare are implicaţii asupra tuturor contractelor de
publicitate încheiate la alt preţ decât cel de rate card. Astfel,
partidele trebuie să îşi înregistreze în evidenţele contabile
diferenţele dintre sumele contractuale şi valorile de rate card ca
donaţie.

partea a V-a

Situaţia spoturilor electorale gratuite de la Tv a arătat o
discrepanţă serioasă între PSD şi celelalte partide. Aceasta se
datorează atât algoritmului de alocare a timpului dar mai ales
lipsei resurselor financiare necesare realizării spoturilor
electorale la nivelul unor partide. Trebuie menţionat că această
situaţie nu se întâlneşte şi în ceea ce priveşte spoturile difuzate la
radio. În acelaşi timp s-a observat o creştere a publicităţii
mascate, dublată de publicitatea negativă şi teasere. A fost
surprinzătoare prezenţa pe primele 15 locuri la numărul de
reclame apărute în presa scrisă a unor ziare locale, până la locul
40 fiind incluse doar patru ziare centrale. Situaţia publicităţii
angajate de către partide este prezentată mai jos (cifrele sunt
exprimate în USD). Pentru mai multe detalii, vizitaţi
http://www.ipp.ro/aleg.php?cod=start&an=2004.
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Publicitatea angajată de partide în campania electorală
sursa: Alfa Cont Mediatrack
16 iunie 2004
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Publicitatea angajată de partide în campania electorală, în presa scrisă
în stânga:
în dreapta:
cheltuielile partidelor/candidaţilor
veniturile publicaţiilor
sursa: Alfa Cont Mediatrack
16 iunie 2004

Publicitatea partidelor în campania electorală la Tv
în stânga:
în dreapta:
timpul partidelor/candidaţilor
timpul pe staţii Tv
sursa: Alfa Cont Mediatrack
16 iunie 2004

partea a V-a

Pentru că cea mai mare parte a publicităţii s-a concentrat aşa cum
aminteam mai înainte în presa scrisă vă prezentăm în continuare
aceste detalii în format grafic.
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De asemenea, considerăm utile şi cifrele privind apariţia pe staţiile
Tv a partidelor/candidaţilor, chiar dacă acestea nu au avut
implicaţii financiare.
Mai jos sunt prezentate şi o serie de date pe care IPP le-a
prelucrat din rapoartele depuse de candidaţi la Curtea de Conturi
a României şi respectiv camerele de conturi judeţene. La o primă
privire asupra datelor se nasc uşor bănuieli că acestea nu
reprezintă fidel realitatea. Totuşi, având în vedere lipsa totală
până la aceste alegeri a unor astfel de date, se poate aprecia
apariţia acestor informaţii ca o îmbunătăţire semnificativă atât din
punct de vedere legislativ, cât şi din punctul de vedere al
respectării legii - în cazul acelor formaţiuni politice şi candidaţi
care au înţeles să se conformeze acestor prevederi.

partea a V-a

Raportările prezentate constituie prima imagine, aşa cum doresc
partidele să o zugrăvească, a costurilor unei campanii electorale.
Declararea încă de la acest prim exerciţiu a unor sume de ordinul
zecilor şi chiar sutelor de miliarde de lei, ceea ce se transpune în
milioane de USD reprezintă un prim pas pe calea sincerităţii şi
transparenţei. Rămâne însă de văzut în ce măsură aceste
rapoarte se apropie într-o măsură semnificativă de adevăr. Avem
îndoieli că acestea se apropie de valorile reale, deşi trebuie sa fim
în acelaşi timp realişti şi să luăm în calcul faptul că mare parte din
cheltuielile ce se efectuează în campania electorală pe plan local mai ales la alegerile locale - scapă înregistrării, datorită lipsei
disciplinei financiare. Nu de puţine ori asemenea cheltuieli se fac
fără ştirea sau consimţământul mandatarilor financiari care sunt
puşi în situaţia fie de a nu avea nici o informaţie despre anumite
cheltuieli, fie le sunt comunicate acestora după efectuarea lor,
astfel încât intervenţia pentru împiedicarea unor eventuale
ilegalităţi în efectuarea acelor operaţiuni financiare devine tardivă.
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O altă concluzie la care am ajuns analizând datele de mai jos este
aceea că, lucrând independent, cele două mari forţe politice, PSD
pe de o parte şi PNL, PD şi candidaţii comuni sub sigla D.A., pe de
altă parte, au investit sume aproximativ egale de bani în
campanie. Acest raport a fost cumva mai apropiat decât cel
rezultat din compararea sumelor cheltuite în publicitate în care
PSD apărea cu un raport de doi la unu faţă de opoziţia formată din
PNL-PD.
În încheiere putem spune că există motive de optimism în ceea ce
priveşte progresul aplicării şi respectării unor standarde privind
finanţarea campaniilor electorale, aceeaşi lege, prin anumite
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partea a V-a

prevederi ale sale ce ne-au permis să avem acces la mai multe
informaţii, deschizându-ne la rândul lor mari semne de întrebare
asupra altor aspecte.
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Partide

Rapoarte primite
pentru consilieri

Total
venituri

Total
cheltuieli

nr.
candidaţi

nr.
rapoarte

nr.
candidaţi

nr.
rapoarte

nr.
candidaţi

mil. lei

PNL

2.672

45.032

1.528

2.795

1.280

42.237

23.969

29.706

PSD

3.599

48.697

1.612

2.776

2.057

45.921 103.337

113.756

PD

2.452

38.490

1.532

2.622

937

35.868

21.203

27.120

PRM

1.927

38.798

1.042

2.426

903

36.372

11.453

11.914

PUR-SL

1.205

34.513

717

2.157

577

32.356

12.533

15.570

PNŢCD

683

19.549

374

1.150

325

18.399

3.601

3.991

PND

47

2.089

28

128

23

1.961

184

198

PCD

26

787

11

33

19

754

25

24

PAP

358

9.837

207

598

167

9.239

4.063

3.635
30

mil. lei

20

1.894

6

98

19

1.796

29

PTR

0

0

0

0

0

0

0

0

PSD-CTP

4

176

2

4

3

172

24

21

PSR

2

104

2

5

2

99

0

0

PER

172

4.427

70

181

111

4.246

1.023

1.106

PUNR

295

6.810

176

385

191

6.425

576

567

PSU

55

1.319

27

83

29

1.236

503

503

PPC

0

0

0

0

0

0

0

0

PPPSDTR

0

0

0

0

0

0

0

0

PNDC

3

38

1

1

2

37

0

0

PPR

0

0

0

0

0

0

0

0

URR

83

1.546

43

61

59

1.485

776

879

PNG

885

17.272

445

913

454

16.359

5.559

7.128

UDMR

192

6.065

83

283

129

5.782

5.428

5.954

PRR

6

272

5

9

2

263

14

14

PDN

0

0

0

0

0

0

0

0

PMR

13

110

6

7

10

103

35

32

PAS

4

309

4

10

1

299

186

186

D.A. PNL-PD

24

647

15

24

16

623

18.568

29.573

FDGR

44

594

18

18

28

576

2.318

2.258

PMIII

0

0

0

0

0

0

0

0

FDR

399

9.969

220

511

241

9.458

1.044

1.326

PPP

2

25

1

1

2

24

2

2

426

7.341

29

36

553

7.305

66

66

CRL

12

133

3

3

9

130

24

24

UER

0

0

0

0

0

0

0

0

UUR

5

80

3

3

4

77

17

13

AMR

4

35

1

1

4

34

0

0

UBR

1

49

1

1

1

48

0

0

ALA

2

2

0

0

2

2

0

0

UPR

0

0

0

0

0

0

0

0

USR

1

76

0

0

1

76

0

0

475

476

119

119

366

368

7.184

6.967

PRSDR

partea a V-a

Rapoarte primite
pentru primari

nr.
rapoarte

PPPS
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Rapoarte primite
pentru candidaţi

Independenţi

Principalii indicatori extraşi din rapoartele depuse de partidele politice
sursa: CCR
6 iulie 2004
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partea a VI-a

alegerile locale şi
reprezentarea minorităţilor

Tendinţe de monopolizare a reprezentării
politice a minorităţilor

La iniţiativa (iniţial) a Deputatului Varujan Pambuccian, lider al
Grupului parlamentar al minorităţilor, în propunerea legislativă
privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale au fost
introduse prevederi noi în ceea ce priveşte condiţiile în care
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot
depune candidaturi în alegerile locale. Astfel, organizaţiile
minorităţilor naţionale, altele decât cele deja reprezentate în
Parlament, trebuie să prezinte la Biroul Electoral Central o listă de
membri care să reprezinte, numeric, cel puţin 15% din populaţia
acelei minorităţi conform ultimului recensământ (sau cel puţin
25.000 de semnături, în cazul minorităţilor pentru care 15%
înseamnă mai mult de 25.000, respectiv maghiarii şi romii). Mai
mult, aceste semnături trebuie să provină din cel puţin 15 judeţe,
cu câte cel puţin 300 de semnături în fiecare judeţ. Organizaţiile
minorităţilor naţionale deja reprezentate în Parlament nu trebuie
să se supună acestor condiţii. Noile prevederi sunt: (1)
discriminatorii pentru cetăţenii aparţinând unor organizaţii ale
minorităţilor naţionale care nu sunt reprezentate în Parlament,
încălcând dreptul acestora de a fi aleşi; (2) neconstituţionale,
venind în contradicţie cu sistemul constituţional de protecţie a
minorităţilor.
În timpul dezbaterii proiectului actualei Legi nr. 67/2004 privind
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, Institutul
pentru Politici Publice, împreună cu Fundaţia pentru o Societate

partea a VI-a

În opinia IPP, aspectul cel mai important al participării
organizaţiilor minorităţilor naţionale la alegerile locale 2004 se
referă la încercarea de a obţine un monopol politic asupra
comunităţilor din care provin, susţinută prin toate pârghiile
(legislative, birocratice, juridice) de către organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care reprezintă aceste
comunităţi în actualul Parlament. Aceste organizaţii s-au folosit de
poziţia pe care o au în actualul Parlament, pentru a se asigura că
nu vor avea competitori la alegerile locale din 2004.
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Deschisă şi alte organizaţii neguvernamentale au iniţiat un protest
public şi o scrisoare deschisă adresată tuturor membrilor Camerei
Deputaţilor, în care erau semnalate caracterul discriminatoriu şi
neconstituţional al prevederilor din proiectul de lege. Textul
acestei scrisori este ataşat în Anexa 1. Câţiva deputaţi (printre
care Mona Muscă, Szilagyi Zsolt, Pecsi Ferenc, Ioan Oltean) au
preluat recomandările formulate în această scrisoare şi au depus
amendamente de respingere a art. 7 din proiectul de lege, în care
erau detaliate condiţiile de participare la alegerile locale pentru
organizaţiile minorităţilor naţionale. Amendamentele au fost
respinse, Comisia pentru elaborarea propunerilor privind legile
electorale oferind următoarele motivaţii: (1) „este necesar ca
înlesnirile de natură electorală să fie acordate exclusiv
minorităţilor naţionale (fără a include etniile provenite din
imigraţie”) şi (2) „organizaţiile reprezentate în Parlament au făcut
deja dovada forţei şi reprezentativităţii lor”. Motivele însele sunt o
expresie îngrijorătoare a principiilor nedemocratice care au stat la
baza redactării acestei propuneri legislative.

partea a VI-a

Legea a fost adoptată cu includerea prevederilor mai sus
menţionate, a căror existenţă a împiedicat organizaţiile
minorităţilor naţionale nereprezentate în Parlament să depună
candidaturi pentru alegerile locale 2004. Cele mai susţinute
eforturi au fost depuse de către Uniunea Civică Maghiară, ale
cărei liste au fost respinse de către Biroul Electoral Central (prin
Hotărârile nr. 7/2004 şi nr. 13/2004). După ce i s-a interzis
depunerea de candidaturi în alegeri, Uniunea Civică Maghiară a
adoptat strategia de a susţine candidaţi independenţi la funcţii de
primari. Astfel, s-au înscris în cursă Szasz Jeno, la Odorheiu
Secuiesc, Papp Elöd, la Miercurea Ciuc, Pecsi Ferenc, la Satu
Mare, Zsolt Szilagyi, la Oradea, precum şi alţi candidaţi, în mai
multe localităţi din judeţele Covasna şi Harghita. Unii dintre aceşti
candidaţi independenţi au fost contestaţi de către UDMR, iar
Birourile Electorale Judeţene au decis, în două cazuri (Papp Elöd
şi Pecsi Ferenc) că ei nu pot participa în alegeri.
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Mátis Jeno, Szilágyi Zsolt şi Toró
Tibor, trei dintre reprezentanţii
Uniunii Civice Maghiare (Magyar
Polgári Szövetség)
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Contestarea internă a reprezentativităţii UDMR şi eforturile unor
lideri şi grupări de a crea o opoziţie în cadrul comunităţii maghiare
sunt mai ample decât ne propunem să detaliem în acest raport.
Aspectul cel mai important se referă la modul în care liderii UDMR
au încercat şi, în cea mai mare măsură au reuşit, să suprime
această opoziţie, conform opiniei larg împărtăşite la nivelul
conducerii acestei formaţiuni că maghiarii din România trebuie să
fie reprezentaţi politic de o singură organizaţie. Presa românească
şi internaţională a criticat „mijloacele prin care autorităţile
electorale au împiedicat participarea la alegeri a Uniunii Civice
Maghiare”24, modul în care UDMR „a tras concurenţa pe dreapta”25
sau, în opinia unei editorialiste a ziarului Cotidianul „a vânat
candidaţii din opoziţie”26. De asemenea, Partidul Popular
European a luat poziţie în Parlamentul European, acuzând
România că „nu respectă pe deplin criteriile politice, în special
când vine vorba despre libertatea alegerilor”27.
Alte organizaţii ale căror liste au fost respinse de Biroul Electoral
Central au fost Uniunea Secuilor din România, Asociaţia Italienilor
din România şi Alianţa pentru Unitatea Romilor. Precizăm că IPP şi
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) au adresat Biroului Electoral
Central o cerere de informaţii publice, înainte de primul tur al
alegerilor locale, în care se solicita lista tuturor organizaţiilor ale
căror liste de semnături au fost respinse, precum şi motivaţia
respingerii acestora. BEC nu a răspuns acestei cereri până la data
întocmirii acestui raport. La alegerile din 6 iunie 2004 au participat
numai organizaţiile cetăţenilor minorităţilor naţionale reprezentate
în Parlament.

partea a VI-a

În ciuda semnalelor referitoare la fragilitatea democraţiei interne în
cadrul comunităţilor, aceasta nu pare să fi afectat performanţa
electorală, cel puţin a UDMR, care în opinia liderului său, Marko
Bela, a obţinut la aceste alegeri locale rezultate foarte bune, mai
bune decât cele înregistrate pentru alegerile locale 2000, mai ales
în ceea ce priveşte numărul de mandate de primari. Situaţia
voturilor obţinute de organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale este prezentată în tabelul de mai jos.
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Nr. de voturi
obţinute
pentru
consilieri
judeţeni

Nr. de
mandate
de
consilieri
judeţeni
obţinute

Nr. de
voturi
obţinute
pentru
consilieri
locali

Nr. de
mandate
de
consilieri
locali
obţinute

Nr. de
voturi
obţinute
pentru
funcţii de
primari

Nr. de
mandate
de
primari
obţinute

513.165

112

455.625

2.481

377.073

186

Forumul Democrat al
Germanilor din România

76.843

11

77.573

96

100.706

9

Partida Romilor Social
Democrată din România

62.175

Nu a
obţinut

69.293

189

4.497

Uniunea Ucrainenilor din
România

6.815

Nu a
obţinut

5.448

29

2.690

2

Uniunea Democrată a
Slovacilor şi Cehilor din
România

6.756

Nu a
obţinut

3.048

20

419

Nu a
obţinut

Uniunea Culturală a Rutenilor
din România

5.808

Nu a
obţinut

1.369

Nu a
obţinut

106

Nu a
obţinut

Uniunea Democrată a Tătarilor
Turco-Musulmani din România

5.642

Nu a
obţinut

5.589

3

1.221

Nu a
obţinut

Uniunea Elenă din România

5.641

Nu a
obţinut

4.036

Nu a
obţinut

Comunitatea Ruşilor Lipoveni
din România

5.340

Nu a
obţinut

4.309

21

745

1

Uniunea Polonezilor din
România „Dom Polski”

3.438

Nu a
obţinut

533

2

Uniunea Bulgară din Banat
România

2.927

Nu a
obţinut

1.645

6

2.089

1

Uniunea Armenilor din România

2.540

Nu a
obţinut

1.118

Nu a
obţinut

Asociaţia Macedonenilor din
România

1.772

Nu a
obţinut

923

Nu a
obţinut

183

Nu a
obţinut

Formaţiune

Uniunea Democrată Maghiară
din România
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Situaţia voturilor obţinute de către organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale
sursa: INSSE
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Tabelul nu pune în evidenţă rezultatele obţinute de Uniunea
Civică Maghiară. Formaţiunea de opoziţie la UDMR nu a reuşit,
aşa cum s-a precizat, să depună candidaturi în aceste alegeri. Cu
toate acestea, unii dintre liderii săi au obţinut câteva victorii sau au
obţinut rezultate apropiate de cele ale candidaţilor UDMR. Cea
mai reprezentativă victorie este probabil cea a Primarului
Odorheiului Secuiesc, Szasz Jeno, care a obţinut cel de-al treilea
mandat al său. În judeţul Harghita, 9 fotolii de primari au fost
câştigate de candidaţi independenţi, sprijiniţi de Uniunea Civică
Maghiară. Situaţii de competiţie strânsă s-au înregistrat şi în
judeţul Covasna. În localitatea Baraolt, de exemplu, lupta s-a dat
între candidatul UDMR şi candidatul independent Nagy Istvan. La
Sfântu Gheorghe, Primarul UDMR Albert Almos a fost nevoit să
intre în turul doi pentru a obţine cel de-al patrulea mandat al său,
ceea ce indică o scădere a încrederii electoratului său maghiar.
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Alegerile locale 2004 au ridicat serios şi problema relaţiei
organizaţiilor minorităţilor naţionale cu partidul de guvernământ,
PSD. Această relaţie a devenit una tot mai contestată şi sunt
semnale, în cazul UDMR, că electoratul este pregătit să o
sancţioneze. Deputatul Tibor Tóró a fost de părere că nereuşita
UDMR în depăşirea pragului de 5% în judeţul Timiş se datorează
protocolului semnat de către formaţiunea sa cu PSD, o mişcarea
pentru care UDMR Timiş a fost acuzată că „s-a aliat cu
comuniştii”28. De asemenea, faptul că la Cluj a câştigat Emil Boc,
în pofida susţinerii oficiale de către UDMR a candidaturii lui Ioan
Rus poate avea două interpretări: (1) fie au fost hotărâtoare
voturile fostului primar Gheorghe Funar, care s-a îndreptat mai
ales către candidatul Alianţei PNL-PD; (2) fie o parte din
electoratul maghiar nu a votat conform protocolului Uniunii.
Partida Romilor a făcut de asemenea un gest de independenţă
faţă de PSD, Preşedintele său decizându-se, după mai multe
ezitări la începutul campaniei electorale, că formaţiunea sa nu va
sprijini la Bucureşti candidaţii PSD şi anunţându-şi, în cele din
urmă, candidatura pentru fotoliul de Primar al sectorului 5.

Îndemnat de candidatul PRM
Gheorghe Funar, Emil Boc (PD) a
jurat pe Biblie că nu va face alianţă cu
UDMR în campania electorală pentru
alegerea Primarului la Cluj Napoca

partea a VI-a

Totuşi, în cazul reprezentării politice a romilor, principala
problemă continuă să fie incapacitatea de a-şi mobiliza
electoratul. O situaţie reprezentativă în acest sens este cea de la
Galaţi, unde, deşi există o populaţie semnificativă de romi, nici un
candidat din partea Partidei Romilor nu a fost ales pentru consiliul
local sau judeţean. În cazul celorlalte minorităţi (sârbi, croaţi,
italieni, bulgari, albanezi, polonezi, ucrainieni, armeni,
macedoneni, greci, lipoveni, turci şi tătari, cehi şi slovaci), se
poate afirma că cetăţenii aparţinând acestor minorităţi naţionale
au votat în general prea puţin cu organizaţiile care au candidat
pentru a îi reprezenta politic. Aceste rezultate pun în discuţie
gradul de reprezentativitate al actualelor organizaţii ale
minorităţilor naţionale pentru comunităţile pe care le reprezintă.
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Participarea femeilor la competiţia pentru alegerile locale
2004: misoginism în haine de atitudini politic corecte

partea a VI-a

Alegerile locale 2004 au arătat că politicienii români şi-au însuşit
limbajul „politic corect” european, dar sunt încă departe de a
susţine în mod real politici care să ofere soluţii pentru
subreprezentarea femeilor în viaţa politică. În ceea ce priveşte
participarea femeilor la competiţia electorală pentru alegerilor
locale 2004, partidele politice româneşti au încălcat promisiuni, au
aplicat strategii pe care ele însele le-au considerat mai apoi
incorecte şi nu în ultimul rând au învinuit femeile pentru ceea ce au
considerat rezultate nesatisfăcătoare. Astfel, Vice-preşedintele
PSD Viorel Hrebenciuc a promis în cadrul dezbaterii din plenul
Senatului a Propunerii legislative priving alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale că partidul său va promova un
procent de cel puţin 30% femei pe listele de candidaţi pentru
consilieri locali şi judeţeni. Această promisiune nu a fost
respectată, PSD având la aceste alegeri locale mai puţin de 500
de candidate pe listele pentru consiliile locale şi judeţene. Într-un
interviu acordat postului BBC, după încheierea turului doi al
alegerilor, Traian Băsescu a recunoscut că, deşi „PD şi PSD, ca
partide membre ale Internaţionalei Socialiste, au avut împreună
peste 600 de candidaţi femei” (un număr care reprezintă
procentual doar 0,01% din candidaţi), cel puţin partidul său nu a
avut şi o „strategie pentru femei” şi „nu a valorificat cum trebuie
ideea de femeie candidat”29. Chiar şi PUR, care şi-a construit
imaginea electorală în jurul strategiei de promovare a femeilor a
interpretat rezultatele pe care le-a considerat nesatisfăcătoare ca
fiind preţul pe care partidul l-a plătit pentru că a oferit o şansă
femeilor. În lipsa unei analize aprofundate care să arate în ce fel a
contat sexul candidaţilor pentru formarea opţiunii de vot a
electoratului, nu există motive pentru a prefera o astfel de
interpretare şi nu alta, de exemplu cea care susţine că procentul
de 6% pentru primari şi consilii locale obţinut de PUR este
rezultatul (pozitiv) tocmai al strategiei de promovare a femeilor.
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„Buna ziua doamnelor si domnilor, sunt
Mona Nicolici si m-am hotarât sa candidez
la primarie pentru copiii mei, pentru
dumneavoastra, pentru mine, pentru toti
bucurestenii din Sectorul 1”. Mona Nicolici
la prima conferinta de presa în postura de
candidat la primarie partea PUR
29 martie 2004
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În contextul dezbaterilor parlamentare referitoare la proiectul de
Lege privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, au
existat iniţiative de promovare a unor politici reale de combatere a
subreprezentării femeilor în viaţa politică. Senatorul UDMR
Eckstein Kovács Peter a depus un amendament referitor la
introducerea de cote pentru femei în alcătuirea de către partide a
listelor de candidaţi pentru consiliile locale şi judeţene.
Amendamentul, respins de către Comisia electorală, avea
următoarea formulare: „Este interzisă depunea de liste de
candidaţi pentru consiliile locale şi judeţene de către partide,
alianţe electorale sau organizaţii ale minorităţilor naţionale, în
care, pe trei locuri consecutive, figurează candidaţi de acelaşi
sex"30. Acest sistem de cote este sau a fost practicat, de exemplu,
în ţările scandinave pentru a corecta subreprezentarea femeilor în
poziţii decizionale în cadrul administraţiei publice locale sau la
nivelul instituţiilor politice centrale. Este de menţinat un aspect
amuzant, dar sugestiv, pentru situaţia actuală a raportului dintre
femei şi bărbaţi în politică. În dezbaterea din plenul Senatului a
proiectului de lege al alegerilor locale, Senatorul Eckstein Kovacs
Peter a remarcat faptul că la prezidiul şedinţei, din cele 13
persoane doar una era femeie: grefiera care redacta stenograma
şedinţei.
În absenţa unor astfel de prevederi, a acţionat dur selecţia de gen
(negativă pentru femei) în alcătuirea listelor şi în depunerea de
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Un incident destul de serios privitor la atitudinea faţă de femeile
candidate a fost cel în care împotriva Paulei Ivănescu, candidata
PD la Primăria Municipiului Ploieşti, a fost concepută o strategie
de discreditare de o duritate fără precedent în campaniile
electorale din România. Într-o conferinţă de presă, Paula
Ivănescu a arătat că, imediat după aflarea candidaturii sale,
„laboratoarele” PSD locale, au şi produs o strategie de
contracarare care se baza aproape în exclusivitate pe faptul că
este femeie şi, prin urmare, incapabilă să conducă administraţia
locală. Dintre „argumentele” ce urmau a fi utilizate cităm: „nu se
poate să vină o fustă să conducă Ploieştiul şi nici ploieştenii nu pot
fi atât de uşor duşi de nas ca să fie de acord cu femei
dezechilibrate la cârma Primăriei”; „femeie scandalagioaică, care
vociferează tot timpul şi nu vine cu nici o soluţie”; „nu putem
încredinţa ceea ce ţine de viitor, copiii, unui candidat care nu a stat
măcar o noapte la căpătâiul unui copil bolnav, o femeie care s-a
ferit să aibă copii şi nu a vrut să fie mamă”; „o femeie nu poate
avea forţa şi rezistenţa fizică şi psihologică a unui bărbat, prin
urmare nu poate face faţă funcţiei”.
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candidaturi pentru funcţiile de primari.
Numărul candidatelor la funcţiile de primari în localităţile din ţară a
fost de numai 6% din numărul total de candidaţi. Aceeaşi gravă
subreprezentare este valabilă şi pentru numărul de femei propuse
de partide pe listele de candidaţi pentru consiliile locale şi
consiliile judeţene.

partea a VI-a

Pentru a avea o imagine cât mai fidelă a modului în care
candidatele însele, precum şi contracandidaţii lor, bărbaţi, au
perceput participarea femeilor la competiţia electorală, IPP a
inclus în chestionarul adresat competitorilor pentru funcţiile de
primari întrebări referitoare la (a) modul în care candidaţii cred că
sexul influenţează şansele lor în competiţia electorală şi (2) dacă
şi cum aceeaşi candidaţi cred că mai buna reprezentare a
femeilor în structurile de decizie ale Primăriei ar influenţa
administrarea comunităţii. Chestionarul, conţinând aceste
întrebări specifice a fost trimis tuturor candidaţilor pentru Primăria
Generală a Municipiului Bucureşti şi pentru Primăriile de sectoare
din partea PSD, ai Alianţei D.A. PNL-PD, ai PUR şi ai PRM. IPP a
trimis 22 de chestionare în Bucureşti şi a primit 7 răspunsuri.
Majoritatea respondenţilor au considerat că sexul nu este relevant
în competiţia electorală. Există diferenţe între răspunsurile
bărbaţilor şi răspunsurile femeilor la această întrebare. Astfel,
candidaţii au răspuns că sexul nu este relevant formulând un
principiu al nediscriminării: „sexul, vârsta, religia nu sunt elemente
de diferenţiere între candidaţi” (Adrian Inimăroiu, actual Primar
PNL-PD al Sectorului 4). Pe de altă parte, candidatele femei au
răspuns că „pentru mine ca persoană nu este relevant” (Graţiela
Iordache, candidată PUR Sectorul 6), sugerând că mediul este
încă permeat de stereotipuri în ceea ce priveşte candidatura unei
femei. De altfel, Monica Tatoiu afirmă explicit că „eu nu cred [că
este relevant], alţii însă sunt convinsă că nu agreează candidatura
unei femei la şefia oraşului”.
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Monica Tatoiu, contracandidata din
partea PUR a lui Mircea Geoană, este
descrisă într-o publicaţie de
propagandă a PSD ca o „spectatoare"
- în opoziţie cu „învingătorul" Geoană
în urma unei dezbateri la Pro TV
28 mai 2004
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La a doua întrebare, dacă participarea femeilor ar influenţa modul
în care este administrată comunitatea, toţi respondenţii au
răspuns că da, ar influenţa şi că această influenţă ar fi pozitivă.
Răspunsurile detaliate sunt diferite pentru femei şi pentru bărbaţi.
Bărbaţii au considerat că influenţa ar fi pozitivă pentru că femeile
„sunt bune gospodine, bune administratore ale casei şi familiei”
(Adrian Inimăroiu, actualul Primar al sectorului 4), „aplică legea cu
mai multă graţie” (Cristian Poteraş, actual Primar PNL-PD, pentru
sectorul 6) sau „sunt mai responsabile” (Călin Cătălin Chiriţă,
candidat PNL-PD la Sectorul 5) şi ar „asigura o administrare mai
apropiată de problemele femeilor din sector” (Andrei Chiliman,
actualul Primar al sectorului 1). Femeile au considerat că ele vor fi
„mai puţin încrâncenate” (Monica Tatoiu), „ar încuraja promovarea
femeilor şi în alte domenii” (Tatiana Croitoru, candidata PUR,
sectorul 5) şi ar avea mai multă „grijă faţă de cetăţean” (Graţiela
Iordache, candidata PUR, sectorul 6).

partea a VI-a

Femeile care au ajuns să candideze s-au confruntat în general cu
un mediu neamical, în care sexismul nu s-a manifestat explicit
(cum spuneam, politicienii noştri şi-au însuşit lecţia „politicii
corecte”), ci mai degrabă ascuns în formula cavalerismului faţă de
candidatele femei, care fiind tratate ca „doamne” au fost excluse
din „bătălia” politică, a bărbaţilor. Un exemplu în acest sens este
dezbaterea găzduită de postul de televiziune Antena 1, în ultima zi
de campanie electorală pentru primul tur al alegerilor (joi, 3 iunie).
Dezbaterea s-a desfăşurat între candidaţii Traian Băsescu,
Mircea Geoană, Dumitru Dragomir şi Monica Tatoiu. Atitudinea
candidatului Traian Băsescu faţă de Monica Tatoiu a fost una de
respingere cavalerească, pe formula „Haideţi, doamnă!” (în
subtext, lăsaţi-ne pe noi bărbaţii să vorbim despre lucruri
serioase). De altfel, candidata Monica Tatoiu, răspunzând
întrebărilor din chestionarul IPP a declarat că „misoginismul,
discriminarea nu sunt exprimate direct, nu sunt formulate deschis,
ci iau înfăţişarea subtilă a ignorării premeditate".
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partea a VII-a

procesul de votare şi
observarea acestuia

Alegerile locale din 6, respectiv 20 iunie 2004 au fost monitorizate
de o serie de observatori interni şi străini, acreditaţi în
conformitate cu prevederile art. 76 din Legea nr. 67/ 2004, alin.
(2), (3) „pot fi acreditaţi ca observatori interni reprezentanţi ai
organizaţiilor neguvernamentale care au ca unic scop apărarea
drepturilor omului şi sunt legal constituite”.

Rapoartele observatorilor străini nu indică abateri flagrante pe
parcursul celor două zile în care s-au desfăşurat alegerile.
Reprezentanţii Congresului Puterilor Locale şi Regionale din
Europa apreciază chiar că scrutinul s-a desfăşurat corect, că s-au
asigurat şanse egale tuturor candidaţilor şi s-a respectat principiul
transparenţei democratice. Nemeth Zsolt, secretarul comisiei de
observatori ai Partidului Popular European, a declarat că acest
grup de lucru s-a constituit la sesizările UCMR referitoare la
prevederile discriminatorii ale Legii nr. 67/ 2004 în ceea ce
priveşte accesul minorităţilor în forurile locale.35
Observatorii interni au semnalat o serie de nereguli referitoare la
modul de desfăşurare a alegerilor. Cele mai frecvente sesizări din

partea a VII-a

Principalele organizaţii interne care au delegat observatori la
aceste alegeri au fost Asociaţia Pro Democraţia (APD) - 2.488
observatori în 33 judeţe31, în parteneriat cu Agenţia de
Monitorizare a Presei „Academia Caţavencu” şi Romani Criss32,
Liga Pro Europa - 70 de observatori voluntari la nivel zonal (Târgu
Mureş) şi Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADO). Din
partea forurilor internaţionale interesate de modul de desfăşurare
a alegerilor din România au participat delegaţi ai Congresului
Puterilor Locale şi Regionale din Europa - 8 observatori (Braşov,
Brăila, Bucureşti, Buzău, Cluj şi Prahova)33, o comisie a partidului
Popular European condusă de Ilkka Suominen, trei observatori
din partea Consiliului Judeţean Bekes (Ungaria), doi
reprezentanţi ai USAID şi câte unul de la Ambasada Republicii
Ungare în România, ai Reseau Citoyennette Developpement şi ai
National Democratic Institute for International Affaires. Au mai fost
acreditaţi, de asemenea, reprezentanţi ai presei interne şi
străine34.
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Capitală au fost legate de nerespectarea regulilor cu privire la
amplasarea panourilor publicitare ale candidaţilor în vecinătatea
secţiilor de votare, proasta sigilare a urnelor, numărul mai mare de
buletine de vot date alegătorilor, votul doar pe baza cărţii de
alegător. La Constanţa, observatorii APD din Năvodari şi Agigea
au fost supuşi la presiuni, unul dintre aceştia fiind ameninţat cu
desfacerea contractului de muncă. La Târgu Mureş reprezentanţii
Ligii Pro Europa (LPE) au constatat lipsa unei ştampile de vot (fapt
nedeclarat de membrii comisiei), continuarea campaniei lui Dorin
Florea pe parcursul scrutinului, transferul de buletine de vot între
cabine alăturate şi refuzul Preşedintelui de comisie de a le anula.
Istvan Haller, reprezentantul LPE a declarat la încheierea primului
tur de scrutin: „Cu toate că s-au constatat multe nereguli, acestea
nu au influenţat semnificativ scorul obţinut de fiecare candidat”.36
În ceea ce priveşte observatorul ca instituţie de control a
corectitudinii procesului alegerilor, IPP doreşte să atragă atenţia
asupra unor practici tot des întâlnite care sunt de natură să
afecteze obiectivitatea actului de monitorizare sau chiar încalcă
legea cu privire la statutul observatorilor.

partea a VII-a

Bunăoară, uşurinţa cu care sunt acreditaţi jurnaliştii ca delegaţi în
secţiile de votare se dovedeşte a fi un subterfugiu profitabil pentru
partide, care pot avea astfel mai mult de un reprezentant în secţia
de votare. Au existat, de asemenea, şi situaţii concrete în care
observatori ai unor organizaţii interne fie aveau legături de
rudenie cu membrii de partid delegaţi în secţii (în secţia de votare
Nireş, comuna Mica, judeţul Cluj a fost acreditată ca observator
Vereş Elisabeta, fiica reprezentantului PNL; o situaţie similară a
fost semnalată în Bucureşti, sectorul 2, unde la secţia de votare nr.
180, unul dintre observatori era fiica unui consilier PD) , fie erau ei
înşişi membri de partid, fapt care încalcă în mod flagrant
prevederile art. 76, alin. 3 din Legea nr. 67/ 2004.
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Ultimele alegeri au fost marcate de apariţia a tot mai multe
organizaţii asupra cărora planează suspiciunea că interesul de aşi trimite observatori în secţiile de votare este comun cu acela al
unor partide. Acest fenomen, coroborat şi cu capacitatea tot mai
slabă a organizaţiilor care monitorizează alegerile în mod
tradiţional de a recruta observatori competenţi, fac ca însuşi
procesul de observare să devină o potenţială sursă de conflict.
Echilibrul pare să vină mai degrabă din partea reprezentanţilor
partidelor politice în secţiile de votare, care, prin natura
apartenenţei lor, sunt mai motivaţi să semnaleze eventualele
nereguli.
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Situaţia nu trebuie privită însă ca o dezvoltare în sens negativ a
procesului electiv. Dimpotrivă, experienţa democraţiilor mature
indică faptul că tendinţa este aceea ca întregul proces al alegerilor
să se regleze per se, prin intermediul forţelor politice angajate în
competiţie, fără a mai fi nevoie de mecanisme de control
independent, externe mediului politic. Ultimele experienţe
electorale au arătat tocmai această sporire a competenţei
partidelor de a supraveghea procesul electoral la un nivel tot mai
profesionist, care să lase tot mai puţine nereguli să apară în ziua
alegerilor sau să le semnaleze şi să le oprească la timp.
În ceea ce priveşte corectitudinea la nivel general al alegerilor
trebuie spus că anularea în două localităţi (Costineşti, judeţul
Constanţa şi Costuleni, judeţul Iaşi) a rezultatelor alegerilor din
cauza descoperirii în urma numărării voturilor a mai multor
buletine de vot decât numărul de alegători care se prezentaseră la
urne, constituie un semn pozitiv, de maturizare a procesului de
organizare şi desfăşurare a votării. Asemenea evenimente s-au
petrecut şi în trecut însă ele nu au fost tratate cu aceeaşi
seriozitate de autorităţile electorale. Faptul că de această dată
BEC a reuşit să privească aceste două evenimente cu naturaleţe,
şi să aleagă decizia de anulare, denotă un semn de intrare în
normal. Avem cu atât mai mult încredere în puterea de autoreglare
a acestui mecanism, cu cât cele două cazuri au fost sesizate de
două partide (PSD şi PNL).
În privinţa greutăţii cu care s-au centralizat rezultatele de această
dată trebuie să menţionăm că, în opinia noastră, aceasta a fost
determinată de doi factori:

La aceste alegeri, Biroul Electoral
Central s-a „mişcat” mai lent cu
anunţarea rezultatelor

partea a VII-a

— iniţial, procesul a fost îngreunat de lipsa de experienţă a
preşedinţilor secţiilor de votare. Mare parte din cei care iniţial au
fost desemnaţi ca preşedinţi de secţii de votare au renunţat la
această funcţie când au aflat că vor fi retribuiţi cu o sumă sub
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aşteptări. Astfel, ei au fost înlocuiţi cu o serie de oameni fără
experienţă care nu au putut să desfăşoare procesul de
numărare şi centralizare a voturilor în ritmul în care am fost
obişnuiţi în trecut.
— în faza a doua, întârzierea a fost produsă de faptul că BEC a
aşteptat soluţionarea tuturor contestaţiilor pentru a putea
prezenta datele finale şi completate ale fiecărui tur.

partea a VII-a

Un element de noutate, menit să crească transparenţa procesului
de votare, a fost decizia ca la centralizarea voturilor la nivel de
circumscripţie, pe lângă introducerea datelor în calculator de
către personalul Institutului Naţional de Statistică şi a direcţiilor
sale judeţene detaşate pe lângă birourile electorale să se scaneze
şi procesele verbale existând astfel, pe lângă datele în format
electronic, şi copia-martor a procesului verbal (în întregime, cu
toate paginile sale, inclusiv cea cu semnăturile membrilor biroului
secţiei de votare) din care au fost acestea copiate. Astfel, se
deschide posibilitatea ca într-un mod destul de facil, pentru cei
care cred sau au suspiciuni că ceea ce rezultă din alegeri poate fi
modificat cu lejeritate la centralizarea voturilor „din calculator” sau
cu ajutorul legendarelor „programe speciale de deturanare a
voturi”, orice persoană să poată compara datele electonice cu
cele din procesul verbal al uneia din miile de secţii de votare din
orice localitate a ţării.
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La aceste alegeri cererea de
preşedinţi ai secţiilor de votare a
depăşit oferta
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partea a VIII-a

creşterea calităţii competiţiei politice prin
calitatea discursului public - Europa în
discursul candidaţilor pentru alegerile
locale din 2004

Capitolul de faţă este dedicat exclusiv felului în care candidaţii şi
partidele care i-au susţinut în alegerile locale din 2004 au asumat
mesaje de tip european în programele şi declaraţiile lor electorale.
Acest lucru este foarte important întrucât, pe de o parte, ne arată
gradul de preocupare al elitelor politice româneşti faţă de
chestiunea integrării europene a României şi, pe de altă parte, ne
arată cât de sensibili sunt cetăţenii României la acest tip de mesaj
electoral „de tranziţie”. Câteva consideraţii de ordin teoretic,
făcute în susţinerea acestui capitol, propunem în Anexa 4 a
Raportului.
De la început, trebuie să subliniem faptul că avem în vedere
competiţia pentru posturile elective din administraţia locală, adică
o administraţie cu rol secundar în procesul propriu-zis de
integrare (unicul partener de negociere al Comisiei Europene
rămâne Guvernul) şi că, într-o asemenea competiţie electorală,
candidaţii îşi concentrează mesajele pe problemele de zi cu zi ale
comunităţilor precum starea drumurilor, a transportului în comun,
a şcolilor şi spitalelor, curăţenia oraşului, încălzirea, iluminatul
public etc.

Congresul Puterilor Locale şi
Regionale din Europa - aparent,
instituţia cea mai conectată cu
autorităţile locale din România

partea a VIII-a

Totuşi, procesul de integrare europeană este unul general,
cuprinde toate nivelurile societăţii româneşti şi toate palierele
administraţiei noastre. Procesul de integrare europeană, privit din
prisma autorităţilor locale, ar putea fi reprodus prin parafrazarea
unui slogan cunoscut în mediile globaliştilor „Gândeşte european
şi acţionează local!”.
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Pentru atingerea scopului acestei cercetări, am ales două metode
principale de studiu:
1. Analize de conţinut ale programelor electorale, ale mesajelor
electorale şi ale declaraţiilor electorale ale candidaţilor37
2. Chestionare38.
În cadrul campaniei electorale, substantivul „Europa” şi derivatul
său adjectival sau adverbial „european”, a fost folosit de candidaţi
cu mai multe înţelesuri. De fiecare dată, contextul în care au fost
folosite cele două cuvinte a devoalat sensul clar al mesajului. Am
desprins trei feluri în care această referinţă a fost folosită şi, pe
cale de consecinţă, putem spune că există trei sensuri „politice”
pe care candidaţii le-au dat acestor cuvinte în lupta electorală din
alegerile locale din iunie 2004.
Europa ca promisiune

partea a VIII-a

Europa apare în mesajele cvasi-unanimităţii candidaţilor.
Apropierea anului 2007, când România este aşteptată să devină
membră a Uniunii Europene, a făcut candidaţii să fie foarte atenţi
ca în mesajele lor electorale să introducă referirea la Europa.
Presiunea acestei date a fost uşor de sesizat, cu atât mai mult cu
cât durata mandatului pentru care s-au organizat acum alegeri
(2004 - 2008) presupune că integrarea europeană a României se
va produce cu aceşti aleşi locali.
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Astfel, aceste formule au fost utilizate într-o manieră generală ca
în cazul sloganului de campanie al candidatului Emil Calotă de la
Ploieşti („Împreună pentru un Ploieşti European”). Acest slogan
urmăreşte să transmită alegătorilor convingerea că acest
candidat este extrem de ataşat valorilor europene, dar, mai ales,
stilului european de administraţie publică, având în vedere faptul
că ne aflăm într-o campanie electorală pentru alegeri locale. Pe
tot cuprinsul ţării, candidaţii au folosit din plin alăturarea calităţii
„european” cu numele oraşului unde au candidat. Avantajul
acestei formule este că poate fi decriptată de alegători atât în
cheie populistă (un oraş european înseamnă un oraş în care
nivelul de trai al locuitorilor săi este european), cât şi ca un proiect
adminstrativ (un oraş european înseamnă un oraş în care
serviciile publice funcţionează la un înalt nivel de calitate, în care
comunitatea locală este autonomă, în care democraţia locală
funcţionează şi în care calitatea de contribuabil este respectată ca
atare).
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De asemenea, Europa s-a regăsit şi în conţinutul programelor
electorale, precum „Strategia de dezvoltare a Bucureştiului”
propusă de candidatul Mircea Geoană şi intitulată „Bucureşti
2007, oraş European”, în care candidatul aparţinător partidului
aflat la putere dă, pe de o parte, mesajul că partidul său va integra
România în UE în 2007, ocazie cu care Bucureştiul va deveni un
oraş european şi, pe de altă parte, încearcă să oţină un avantaj
electoral din faptul că în poziţia sa guvernamentală are o
contribuţie importantă la această integrare. Punctul al 5 - lea din
platfoma candidatului independent la Primăria Generală a
Municipiului Bucureşti, Raj Tunaru, se intitulează „Bucureşti - oraş
turistic european, port la Dunăre şi la Marea Neagră”. Astfel,
alegătorilor li se transmite mesajul că acest candidat are o viziune
asupra Bucureştiului în care acest oraş devine legat de Europa
prin conexiunea sa la Dunăre şi la Marea Neagră (elemente
geografice definitorii pentru conturul Europei) dar şi prin
deschiderea oraşului spre turism, deci spre cosmpolitism. În
aceste două situaţii calitatea de „european” se proiectează în
viitor (ceea ce presupune că acum, sub actuala sa administrare,
Bucureştiul nu este un oraş european) şi că acest lucru se va
întâmpla numai dacă respectivul candidat va fi ales.

Mesaj electoral pro-integrare la
sectorul 6 din Bucureşti

partea a VIII-a

Cel mai adesea, Europa s-a regăsit în programele electorale ale
candidaţilor ca un etalon, ca un standard care va fi atins sub
conducerea candidatului care poartă mesajul, ca un model. De
pildă, candidatul PSD Ioan Rus a anunţat în campania sa
electorală că Clujul trebuie să devină un oraş european şi
consideră că pentru aceasta e necesară „punerea în practică a
proiectului de administraţie publică depolitizată, europeană”
alături de „extinderea aeroportului local, punerea în practică a
autostrăzii Transilvania”39. În cazul acestui candidat, este de
menţionat că susţinătorii săi îl prezentau ca pe un candidat de
factură europeană, de vreme ce la lansarea candidaturii sale una
din scandările susţinătorilor săi a fost „Cluj european/Rus -
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primar”40. Mesajul european al candidatului Rus a fost extrem de
pregnant. Alianţa politică locală dintre partidul său şi UDMR l-a
îndreptăţit să folosească un asemenea mesaj şi candidatul a
făcut-o pe tot parcursul campaniei electorale. La ieşirea de la
urne, după ce a votat în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin al
alegerilor pentru primăria Clujului, competiţie în care dl. Rus a
rămas alături de candidatul Alianţei D.A., candidatul PSD a
declarat „Am votat pentru transformarea Clujului în oraş
european”41. În aceeaşi gamă de a promite Europa în planul
comunităţilor locale româneşti, menţionăm şi mesajul electoral al
candidatului URR la Primăria Generală a Municipiului Bucureşti,
Mircea Alexandru Baciu: „Misiunea mea este să creez un cadru
coerent de dezvoltare a Bucureştiului în următorii 4-8 ani, în
scopul intrării sale reale în Europa”42.
La rândul său, contracandidatul dlui. Rus, dl. Emil Boc a
contracarat acest mesaj, amintind clujenilor că „Rus face parte din
guvernul care a lăsat România în afara UE”43. Tot în aceeaşi
viziune politică a Europei ca model, se înscriu şi mesajele
electorale ale reprezentanţilor politici ai organizaţiilor minorităţilor
naţionale. Astfel, la deschiderea campaniei electorale,
Preşedintele UDMR, Marko Bela, a precizat că una din marile
provocări ale perioadei următoare se referă la modul în care
maghiarii din România ar putea să ajungă în Uniunea Europeană
ca învingători44. În acelaşi spirit, candidatul UDMR la funcţia de
Primar al Municipiului Miercurea Ciuc, Robert Raduly, a apreciat
că „trebuie să ne pregătim pentru integrarea europeană, astfel
incât să fim câştigători cu toţii în cursa pentru integrare
europeană” şi că obiectivul său este acela de a face din Miercurea
Ciuc „o locomotivă în acest proces de integrare, mai ales din punct
de vedere economic”45.
În general, mai toţi candidaţii au subliniat că înţeleg procesul de
integrare europeană ca pe un proces economic şi că, în cazul în
care vor deveni aleşi locali, vor acţiona pentru deschiderea
mediului de afaceri local spre investiţii europene.
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Aceasta a fost, poate, dovada cea mai clară a infantilismului politic
al unor partide şi candidaţi, dar şi a slăbiciunii mediului politic
autohton, în general. Ideea că autoritatea conferită de o
recunoaştere europeană poate aduce voturi este destul de
răspândită printre politicienii români, având două explicaţii: fie
este vorba despre nevoia de legitimare, un certificat de calitate
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european, o probare a unei identităţi politice europene şi, deci,
perfect acceptabile, fie este vorba despre nevoia unei aprobări din
partea unei autorităţi indiscutabile, superioare şi puternice. În
ambele situaţii este vorba despre declaraţii de simpatie ale unor
politicienii europeni mai mult sau mai puţin reprezentativi. În
campania electorală pentru alegerile locale, am putut întâlni
ambele motivaţii.
Astfel, în campania candidatului PSD pentru Primăria Generală a
Bucureştiului a fost adus în sprijin Luis Ayala, secretarul general al
Internaţionalei Socialiste care, în plină campanie electorală (1618 mai) a efectuat o vizită la Bucureşti. Dl. Ayala l-a susţinut
deschis pe candidatul PSD (formaţiune care este membră a
Internaţionalei Socialiste), plimbându-se cu acesta prin diverse
cartiere bucureştene, ascultând şi comentând laudativ programul
electoral al acestui candidat. Purtătorul de cuvânt al PSD, Titus
Corlăţean, a spus: „actuala vizită a secretarului general al IS, la
iniţiativa conducerii PSD, demonstrează solidaritatea
Internaţionalei cu candidaţii PSD în alegeri, precum şi faptul că
partidul nostru constitutie partenerul privilegiat al IS în
România”46. Scopul electoral al vizitei este, deci, de netăgăduit,
după cum de netăgăduit este şi mesajul pe care PSD a vrut să-l
transmită electoratului social-democrat, conform căruia doar PSD
este recunsocut de comunitatea social-democrată europeană şi
nu contracandidatul său social-democrat în alegeri, PD, şi el
membru al Internaţionalei.

Ziua Europei la PSD Timiş - mici şi bere
pentru alegători
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În altă parte a spectrului politic, PNŢCD s-a bucurat de sprijinul
europarlamentarului Peter Junger, Preşedintele Consiliului
pentru Politici Economice al Partidului Popular European, care pe
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data de 26 mai a declarat sprijinul formaţiunii sale politice pentru
candidaţii PNŢCD, având cuvinte de apreciere pentru oferta
electorală a acestui partid.
În general, simbolistica europeană este considerată de către
competitorii politici români ca având un important magnetism
electoral. Astfel se explică împrumutarea „inocentă” sau chiar
asumată a simbolisticii europene de către forţe politice sau
candidaţi. În timpul acestei campanii electorale a fost mediatizat
cazul candidatului PSD la funcţia de Primar al oraşului Turnu
Măgurele, care a folosit o fotografie electorală în care apărea şi
Jonathan Scheele, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene la
Bucureşti, principalul partid contra-candidat sesizând chiar
autorităţile judiciare în legătură cu acest caz. Reacţia
reprezentantului Uniunii Europene la Bucureşti a fost promptă,
biroul său difuzând chiar a doua zi un comunicat în care acesta îşi
reafirmă neutralitatea în cursa electorală, şi cere să nu i se mai
exploateze numele în campania electorală. În alt registru, mai
diafan, dar nu mai puţin sugestiv, merită remarcat şi faptul că
steagul Alianţei Populare, formaţiune participantă la alegerile
locale, este foarte asemănător cu steagul UE (steluţe galbene pe
fond albastru) şi acest simbol „împrumutat” a fost folosit în toate
manifestările electorale şi pe toate afişajele publice ale acestei
formaţiuni politice.
De asemenea, simbolurile europene au fost des întrebuinţate în
scop electoral. Ziua Europei a fost „confiscată” de formaţiunile
politice majore pentru scopuri electorale şi multe din manifestările
artistice cu scop electoral au purtat titluri în care era amestecată
Europa, precum spectacolul „Împreună pentru Europa” organizat
la Slobozia de PSD Ialomiţa pentru promovarea candidaţilor
proprii la alegeri, în data de 10 mai 2004.
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O experienţă europeană este, de asemenea, o garanţie pentru
competenţa administrativă şi politică, dacă analizăm felul în care
s-au prezentat candidaţii în faţa electoratului. Aproape toţi
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Sigla Partidului Acţiunea Populară, o
trimitere la simbolurile Uniunii Europene
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candidaţii au subliniat că au urmat diverse stagii de pregătire în
ţări europene sau, dacă era cazul, că au pus direct umărul la
procesul de integrare europeană a României. Dintre toţi, s-a
detaşat în acest sens candidatul PSD la Primăria Capitalei care şia transformat în capital electoral nu doar experienţa diplomatică şi
apartenenţa la actualul guvern care este principalul partener al
Comisiei Europene în negocierea integrării europene a României,
dar şi diversele stagii de studii şi experienţe administrative din
domeniul integrării europene. Tot în aceeaşi strategie de a
acumula capital electoral prin inducerea ideii conform căreia
candidatul este direct conectat la Europa, o constituie şi
ambiguitatea intenţionat indusă a candidatului PSD la Primăria
Capitalei în privinţa continuării activităţii sale de Ministru de
externe. Astfel, odată cu lansarea sa în cursa electorală, s-a
anunţat că dl. Mircea Geoană a intrat în concediu din calitatea sa
de Ministru de externe. Totuşi, dl. Geoană a continuat să participe,
în calitatea sa de şef al diplomaţiei, la întâlniri susceptibile ca, prin
mediatizarea lor, să argumenteze teza anvergurii europene a
personalităţii sale. De pildă, în data de 11 mai, dl. Geoană s-a
întâlnit la sediul MAE cu euro-parlamentarul Michel Rocard
spunând că „am ţinut sâ-l întâlnesc pe dl. Michel Rocard pentru că
a venit în România cu o misiune foarte importantă în cadrul
programului Sigma privind reforma administraţiei publice” şi „am
ţinut să ascult sfatul unui om politic şi al unui profesionist de
excepţie cu privire la reforma administraţiei publice locale şi să
vedem cum anume am putea avea un proiect în perioada
următoare, inclusiv pentru Primăria Bucureştiului”47.

Nu o dată, în competiţia politică românească, Europa este folosită
pe post de sperietoare. Europei, reprezentată fie de state din
vestul continentului, fie de instituţii paneuropene, i se conferă nu
de puţine ori o poziţie de arbitru, de judecător şi se aşteaptă de la
ea o sancţionare a adversarului politic care, pe cale de
consecinţă, urmează să aibă efect electoral. În context, cităm
declaraţiile candidatului Emil Boc la care se referă organizaţia Cluj
a PSD din preajma turului II al alegerilor pentru funcţia de primar al
oraşului Cluj. „Emil Boc a declarat că după alegeri se va adresa
forurilor internaţionale pentru a reclama modul în care PSD Cluj îşi
face campanie electorală. El a explicat că nu recurge acum la
acest demers pentru a nu se interpreta”. La rândul său,
organizaţia locală PSD Cluj anunţa că „va protesta la organizaţiile
internaţionale împotriva extremismului promovat de către
democraţii clujeni. Protestul va fi înaintat Consiliului Europei,
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Internaţionalei Socialiste şi altor organizaţii pentru apărarea
drepturilor omului”48.
Pe fondul speculaţiilor şi acuzaţiilor publice formulate de opoziţie
conform cărora actuala putere ar pregăti o fraudă majoră în
alegerile locale, Preşedintele Biroului Electoral Central, Petre
Similean, s-a întâlnit în data de 26 mai cu diplomaţi acreditaţi la
Bucureşti ai ţărilor UE şi SUA pentru a le prezenta sistemul de
numărătoare a voturilor şi a-i asigura că alegerile se vor desfăşura
corect. Europa trebuia liniştită pentru ca rezultatele alegerilor să
fie indiscutabile.
Pe de altă parte, faptul că partidul de guvernământ a decis ca doi
dintre miniştrii săi să intre în cursa electorală pentru ocuparea
unor fotolii de primari, fără să-i înlocuiască din funcţiile
ministeriale, a făcut ca opoziţia să reacţioneze tot în numele
Europei. Pe data de 12 mai, PD a solicitat şefului Delegaţiei
Comisiei Europene la Bucureşti, Jonathan Scheele, „un punct de
vedere” în legătură cu candidaturile celor doi miniştri implicaţi în
procesul de negociere a integrării României în UE. Pe 27 mai,
liderul Alianţei Populare, fostul Preşedinte al României, Emil
Constantinescu, aprecia că „îndeplinirea criteriilor politice
necesare integrării României în UE este încălcată prin
participarea în campania electorală a doi miniştri responsabili cu
încheierea unor importante capitole de negociere”49.
Importanţa acordată de electorat acestor mesaje
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A devenit Europa un brand de succes pentru politcienii angrenaţi
în alegerile locale sau nu? Putem consideră că mesajul european
a fost câştigător în aceste alegeri locale? În ce măsură opţiunile
electorale ale alegătorilor au fost influenţate sau chiar
determinate de prezenţa ideei europene în oferta electorală a
candidaţilor? Datorită faptului că nu există o cercetare specifică
pe această temă, e greu de dat răspunsuri la aceste întrebări.
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Pe de-o parte, toţi candidaţii s-au prezentat ca fiind candidaţi
europeni, preocupaţi de integrarea europeană a României şi de
europenizarea administraţiilor şi comunităţilor pentru a căror
conducere au candidat. O diferenţiere între cei care au un
program european şi cei care nu au elemente europene în
programul lor a fost imposibilă. Pe de altă parte, discursul proeuropean este atât de general, de vag, de flexibil şi de aplicabil
oricărei împrejurări, încât e greu de stabilit în ce măsură unele
măsuri cu caracter european propuse de candidaţi au sedus
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electoratul tocmai pentru că sunt europene. Răspunzând
chestionarelor IPP, unii candidaţi au spus că se consideră
„europeni” pentru că vor construi locuinţe, vor semaforiza traficul
rutier sau vor face spaţii verzi în intravilan. În aceste condiţii, în
care, pe de o parte, pedigree-ul european a fost clamat de toţi
candidaţii şi, pe de altă parte, mesajul european a fost lipsit de
precizie şi individualitate, e imposibil să se poată spune în ce
măsură un program electoral a fost preferat altuia pentru că a
convins cetăţenii prin dimensiunea sa europeană.
Ceea ce se poate spune, însă, este că cele trei ipostaze în care a
apărut Europa în discursul electoral al localelor din 2004,
identificate mai sus, au avut destinatari diferiţi. „Europa ca
promisiune” este un mesaj adresat exclusiv electoratului. „Europa
ca susţinere” este un mesaj adresat deopotrivă electoratului şi
adversarilor politici. „Europa ca sperietoare” este un mesaj
adresat numai adversarilor politici. S-a putut constata, de
asemenea, că pe parcursul campaniei electorale aceste trei
mesaje au avut ponderi diferite. La începutul campaniei, „Europa
ca promisiune” a dominat, „Europa ca susţinere” a avut un ecou
mai pregnant în mijlocul campaniei, în vreme ce „Europa ca
ameninţare” s-a făcut auzit spre finalul campaniei.
Europenitatea candidaţilor
Răspunsurile50 pe care candidaţii le-au oferit întrebărilor deschise
din chestionarul IPP au constituit principalele informaţii pe baza
cărora IPP a apreciat europenitatea candidaţilor.
a. Caracterul multietnic şi multiconfesional al comunităţilor

Precizăm că, în conformitate cu datele ultimului recensământ,
toate comunităţile ai căror candidaţi ne-au răspuns, adică oraşele
Bucureşti, Cluj, Constanţa şi Ploieşti, au caracter multietnic şi
multiconfesional. Din cei 9 candidaţi care au afirmat că
comunităţile lor sunt fie multietnice, fie multiconfesionale, fie şi
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La întrebarea din chestionarul IPP referitoare la caracterul
multietnic şi multiconfesional al comunităţilor pe care doresc să le
conducă administrativ, cei 11 respondenţi au răspuns astfel:
comunitatea are caracter multi-etnic: 1 răspuns; comunitatea are
caracter multiconfesional: 2 răspunsuri; comunitatea are atât
caracter multi-etnic cât şi caracter multiconfesional: 6 răspunsuri;
comunitatea nu are nici caracter multietnic, nici caracter
multiconfesional: 2 răspunsuri.
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multietnice şi multiconfesionale, la întrebarea referitoare la felul în
care programul lor reflectă această realitate, au răspuns astfel: 2
- urmăresc în mod special asigurarea tratamentului egal al tuturor
grupurilor entice şi confesionale; 2 - vor asigura prezenţa
reprezentanţilor acestor grupuri în structurile administraţiei şi vor
organiza un dialog structurat cu reprezentanţii lor; 2 - vor aloca
sume pentru diferitele activităţi specifice acestor comunităţi; 1 - nu
are un program special în acest sens, dar crede că dezvoltarea
economică a comunităţii va duce la rezolvarea tuturor
problemelor specifice ale grupurilor etnice şi confesionale; 1 (care
s-a referit exclusiv la situaţia romilor din comunitatea sa) - investiţii
în lucrările de asigurare a necesităţilor de canalizare, electricitate,
termoficare, asfaltare etc. în cartierele locuite de romi.
Pe de o parte, constatăm că ideea normalităţii multietnicităţii şi a
multiconfesionalismului nu este, încă, unanim împărtăşită.
Împotriva realităţilor şi a spiritului de respectare a diferenţelor
etnice şi confesionale, ideea că un primar va conduce o
comunitate multietnică şi multiconfesională nu este, încă,
asumată de toţi candidaţii.
Pe de altă parte, sesizăm o diferenţiere în modul în care candidaţii
abordează multietnicitatea şi multiconfesionalitatea, acolo unde
se admite existenţa lor. Sunt două categorii de poziţii în această
chestiune: 1. sunt candidaţi care cred că problemele grupurilor
entice şi confesionale se rezolvă dacă acestora li se asigură
egalitate de tratament între ele (o viziune nediscriminatoare) şi 2.
sunt candidaţi care cred că datorită simplului fapt al prezenţei lor,
grupurile etnice şi confesionale considerate minoritare trebuie
sprijinite administrativ, mai ales prin mijloace financiare (o viziune
apropiată de „teoria discriminării pozitive”). Cum aceste două
viziuni se regăsesc în dezbaterile de idei europene în materie cu
egală legitimitate, considerăm că existenţa unei asemenea
diferenţieri şi între candidaţii pentru primăriile marilor oraşe la
alegerile din 2004 este în concordanţă cu spiritul european actual.
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b. În privinţa deosebirilor dintre administraţia oraşelor pe care
urmează să le conducă şi administraţia locală europeană,
candidaţii au păreri diferite
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Comună este doar constatarea că administraţia locală
românească este la un nivel inferior în privinţa relaţiei cu
cetăţeanul, a calităţii serviciului public şi a gestionării resurselor
comunităţii faţă de cel al administraţiilor locale din Uniunea
Europeană. Cauzele acestei stări de inferioritate sunt, în viziunea
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candidaţilor, foarte diferite. Astfel, cei mai mulţi dintre ei au
susţinut că principala diferenţă între administraţia noastră locală
şi administraţia locală europeană constă în relaţia defectuoasă
între funcţionarul public şi contribuabil, în nivelul salariilor (aici
făcându-se referire la disponibilitatea spre acte de corupţie a
funcţionarilor români) şi la „mentalitate”. De asemenea, diferenţe
se regăsesc în nivelul de pregătire profesională al funcţionarilor,
în absenţa unei cariere în serviciul public, în absenţa sau
ambiguitatea cadrului legal în care funcţionează administraţia
noastră, în eficienţa funcţionarilor, în moralitatea lor şi în faptul că
administraţiile occidentale aplică legea, în vreme ce
administraţiile noastre nu aplică legea.
În general, candidaţii văd diferenţa dintre administraţia locală
românească şi cea europeană la nivelul resurselor umane.
Diferenţa, cu alte cuvinte, vine de la funcţionari.
c. Întrebaţi dacă se consideră primari europeni, toţi respondenţii
au răspuns afirmativ

În general, dominanţa trăsăturilor legate de management şi de
eficienţa financiară dovedeşte că, în mintea candidaţilor, ideea
europeană este o idee mai degrabă pragmatică. Europa ţine tot
mai puţin de domeniul valorilor înalte, culturale şi etice şi tot mai
mult de domeniul administrării banilor şi al managementului
resurselor comunităţii. Candidaţii cred că primăria unui oraş
trebuie condusă ca o afacere - ceea ce vrea să spună că Europa
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Motivele pentru care ei consideră acest lucru sunt multe. Cele mai
des întâlnite sunt: capacitatea de a identifica şi atrage surse
financiare extrabugetare, inclusiv europene şi transparenţa în
folosirea lor (acest argument se regăseşte la 8 din cei 11
respondenţi); capacitatea de a implica cetăţeanul în decizia
administrativă, experienţa europeană dobândită în unele poziţii
cu expunere europeană deţinute anterior în cadrul administraţiei
noastre centrale sau locale, în cadrul unor burse europene sau
prin studii şi călătorii de studii; capacitate managerială şi
cunoştinţe urbanistice; solidaritate socială şi programe sociale
prioritare; ataşamentul la ideea de dezvoltare durabilă;
ataşamentul la ideea parteneriatului cu societatea civilă. În
general, candidaţii au considerat că orice punct din programul lor
îi recomandă ca fiind viitori primar europeni. Printre răspunsuri,
remarcăm faptul că unele puncte concrete ale programului
electoral precum semaforizarea rutieră, amenajarea de spaţii
verzi în intravilan, construirea de locuinţe sunt socotite drept
argumente ale caracterului european al candidatului.
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apare tot mai mult ca un mod de gestiune şi tot mai puţin ca un
spaţiu cultural în sens larg.
Analiza din capitolul de faţă relevă faptul că discursul proeuropean s-a putut regăsi în acţiunile electorale ale tuturor
candidaţilor la alegerile locale din 2004. Pe de o parte, acesta este
un fapt pozitiv, căci universalitatea acestui tip de discurs
dovedeşte o dată în plus că integrarea europeană a ţării este un
deziderat naţional şi că se regăseşte în preocupările tuturor
forţelor politice. Pe de altă parte, acesta este un fapt negativ,
deoarece Europa tinde să devină un fel de paleativ bun la orice şi
se descarcă de însemnătate, îşi pierde rezonanţa.
Nu toţi candidaţii care au primit chestionare pentru acest studiu,
au răspuns. De remarcat lipsa oricărui raspuns din partea
candidaţilor PSD, ceea ce dovedeşte o dată în plus că acest partid
nu este deschis către dialogul cu organizaţiile independente ale
societăţii civile.
Europa a fost prezentă în discursul candidaţilor în trei ipostaze:
Europa ca promisiune - candidaţii promit că vor duce comunitatea
la un nivel de viaţă european
Europa ca susţinere - candidaţii se prezintă ca fiind susţinuţi de
personalităţi ori structuri europene sau îşi pun în evidenţă
legăturile cu Europa prin momente profesionale sau politice ale
propriei biografii
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Europa ca sperietoare - candidaţii se ameninţă unii pe alţii cu
represalii europene pentru incorectitudinile campaniei electorale.
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Europa ca promisiune - Ziua Europei sărbătorită
„cum se cuvine” la Bucureşti: focuri de artificii
9 mai 2004, Bucureşti
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validarea candidaţilor aleşi şi
constituirea consiliilor
judeţene şi locale

Pentru că au avut indicii că validarea candidaţilor aleşi se face în
unele cazuri fără respectarea prevederilor legale în materie,
reprezentanţii IPP au documentat un număr de cazuri de validare
a primarilor şi de constituire a consiliilor locale şi judeţene.

La data de 17 iunie 2004, reprezentanţii IPP s-au interesat,
telefonic, de cazuri de validare a primarilor aleşi în primul tur de
scrutin, din 6 iunie, în localităţi de pe raza judeţului Gorj52. Pentru a
constata dacă partidul celor şase primari validaţi a depus raportul
finaciar cerut de lege, la data de 14 iunie 2004, IPP a adresat
Camerei de Conturi a Judeţului Gorj, în temeiul Legii nr. 544/2001
a liberului acces la informaţiile de interes public, o solicitare scrisă
în acest sens. Solicitarea IPP a fost soluţionată cu operativitate de
către Camera de Conturi, în conformitate prevederile legii
amintite. Din răspunsul primit a rezultat că în nici unul din cele 6
cazuri nu fusese depus raportul financiar, ceea ce înseamnă că şi
în acest caz validările s-au făcut cu încălcarea legii.
Deşi deciziile instanţelor de judecată din cele două judeţe au fost
în toate aceste cazuri vădit nelegale, IPP nu a putut să conteste în
justiţie hotărârile respective din cauza unei grave deficienţe a
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La data de 16 iunie 2004, reprezentanţii IPP au constatat, la
judecătoria Buftea din judeţul Ilfov, că la data de 14 iunie 2004
această instanţă, prin Preşedintele său, judecătorul Florea Muha,
a validat toţi cei 19 primari aleşi pe raza judeţului la primul tur de
scrutin, din 6 iunie 200451. Validarea s-a făcut cu încălcarea
prevederilor art. 25, alin. 2 al Legii nr. 43/2003 privind finanţarea
partidelor politice şi a campaniilor electorale, potrivit căruia
validarea candidaţilor aleşi este condiţionată de depunerea în
termen, de către partide şi candidaţii independenţi a rapoartelor
financiare din campania electorală. În nici unul din cele 19 dosare
de validare nu a existat vreun act din care să rezulte că fuseseră
depuse rapoartele cerute de lege. Mai mult, Preşedintele
judecătoriei s-a interesat la reprezentanţii IPP în legătură cu actul
normativ care impune drept o condiţie a validării depunerea
rapoartelor financiare, fapt care arată că legea nu este cunoscută
chiar la nivelul instanţelor de judecată.
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Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, prin care pot fi
atacate în justiţie numai hotărârile de invalidare a alegerii
primarilor, şi nu şi cele de validare, chiar dacă acestea au fost
luate cu încălcarea evidentă a legii.

partea a IX-a

La data de 23 iunie 2004, reprezentanţii IPP au constatat că
validarea consilierilor locali din Comuna Afumaţi, Judeţul Ilfov, a
fost făcută cu încălcarea aceloraşi prevederi legale care stabilesc
drept o condiţie a validării depunerea raportului financiar. Din
dosarul consultat la sediul consiliului local a rezultat că validarea
aleşilor locali a fost făcută, la data de 18 iunie, fără a exista vreo
dovadă că partidele ale căror membri erau cei 15 consilieri ar fi
depus rapoartele financiare cerute prin lege53. Validarea s-a făcut
şi în acest caz cu încălcarea prevederilor art. 25, alin. 2 al Legii nr.
43/2003 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale, potrivit cărora validarea candidaţilor aleşi este
condiţionată de depunerea în termen, de către partide şi
candidaţii aleşi a rapoartelor financiare din campania electorală.
Deşi prin Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale era
stabilit că hotărârile de validare sau invalidare a mandatelor
consilierilor pot fi atacate în justiţie, prin Ordonanţa Guvernului
României nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale s-a dispus - art. 9, alin. 4 - că respectivele hotărâri „nu pot
forma obiectul unor acţiuni în justiţie”. Ordonanţa nr. 35/2002 este
neconstituţională întrucât a fost adoptată într-un domeniu care
face obiect al legilor organice, contrar art. 114, alin. 1 al
Constituţiei României din 1991. Potrivit art. 72, lit. o) al aceleiaşi
Constituţii, prin lege organică se reglementează „organizarea
administraţiei locale”. Or, este evident că reglementând
„organizarea şi funcţionarea consiliilor locale”, Ordonanţa nr.
35/2003 a reglementat, contrar dispoziţiilor constituţionale în
vigoare la acea dată, într-un domeniu care făcea obiectul legilor
organice.
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La data de 23 iunie 2004, IPP, asistat de Centrul pentru Resurse
Juridice (CRJ), au atacat în justiţie hotărârea de validare a
mandatelor celor 15 consilieri locali, solicitând Secţiei de
contencios administrativ a Tribunalului Bucureşti (TB) anularea ca
nelegală a Hotărârii nr. 18 din 18 iunie 2004 a Consiliului local al
Comunei Afumaţi. Totodată, în legătură cu această situaţie, a fost
sesizat Prefectul Judeţului Ilfov, în considerarea prerogativelor
legale pe care acesta le are în materia controlului legalităţii actelor
consiliilor locale. În răspunsul său, Prefectul a comunicat că
partidele din care fac parte consilierii aleşi ar fi depus la Camera
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de Conturi Ilfov rapoartele financiare. IPP consideră că
îndeplinirea acestei cerinţe legale ar fi trebuit verificată de comisia
de validare, fapt care, aşa cum rezultă din procesul verbal de
validare a consilierilor aleşi, nu s-a întâmplat. Pentru a justifica
faptul că nu a atacat în justiţie hotărârea nelegală de validare a
consilierilor, Prefectul a invocat dispoziţiile Ordonanţei de Guvern
nr. 35/2003, dispoziţii vădit neconstituţionale, în opinia autorilor
Raportului de faţă.
Din monitorizările realizate cu privire la constituirea consiliilor
judeţene şi locale s-a constatat că un număr semnificativ de
consilii s-au constituit ulterior termenului imperativ prevăzut în
acest sens de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Astfel la data de 29
iunie 2004, după 23 de zile de la data desfăşurării alegerilor, nu
fuseseră constituite 15 consilii judeţene: Arad, Bacău, Braşov,
Brăila, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Ialomiţa,
Maramureş, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vâlcea.
Un caz asemănător, documentat de autorii raportului, a fost cel al
Consiliului local al Sectorului 5 Bucureşti, care s-a constituit la
data de 29 iunie 2004, deşi constituirea ar fi trebuit să se facă până
cel mai târziu la 26 iunie 2004. Spre deosebire de toate celelalte
cazuri documentate de IPP, Consiliul local al Sectorului 5 a refuzat
să pună la dispoziţia reprezentanţilor IPP hotărârea prin care au
fost validaţi consilierii locali. Mai mult, sugerând a fi vorba despre
o atitudine sfidătoare, o solicitare scrisă pe care reprezentanţii IPP
au adresat-o Consiliului local al Sectorului 5 a fost returnată
expeditorului prin fax.

În legătură cu procesul de validarea a candidaţilor aleşi, presa a
semnalat un caz în care Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu
Turcului şi Poliţia din comunele Stănişeşti şi Dealu Morii, judeţul
Bacău au efectuat cercetări cu privire la comiterea de către cinci
candidaţi în alegerile locale a infracţiunii de fals în declaraţii.
Falsul a constat în înscrierea simultană pe listele de candidaturi la
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În principal din relatările de presă a reieşit că, în cele mai multe
cazuri, constituirea consiliilor a fost amânată din cauza
aranjamentelor pe care partidele au căutat să le facă pentru a
obţine poziţii cât mai importante în cadrul consiliilor. O asemenea
practică, însemnând în fapt o încălcare a unor dispoziţii legale
imperative, este posibilă din cauza unei serioase lacune a Legii nr.
215/2001, aceea că nu stabileşte nici o sancţiune în cazul
nerespectării termenului de 20 de zile.
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consiliul local şi cel judeţean sau pe lista a două partide diferite.
Primarul ales al comunei Dealu Morii, validat de Judecătoria Podu
Turcului, a fost cercetat pentru că şi-ar fi declarat domiciliul în
comuna în care a candidat fără a avea înscrisă în buletinul de
identitate mutaţia cerută prin lege. La data monitorizării,
cercetarea în acest caz era în curs de desfăşurare.
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Din toate cercetările pe care IPP, în timpul scurt avut la dispoziţie,
le-a putut documenta rezultă o necunoaştere a legii în primul rând
de către cei care au mandat să o aplice.
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partea a X-a

observaţii privind rezultatele
alegerilor

Rezultatele celor trei scrutinuri locale (primării, consilii judeţene şi
consilii locale) au condus la o articulare inedită a scenei politice
româneşti.

Aşa cum se poate observa din Anexa 5, privind rezultatele
alegerilor, o primă dimensiune a a acestor rezultate o constituie
dominaţia consistentă a Partidului Social Democrat (PSD) la
nivelul primăriilor: astfel, PSD a obţinut 1.695 de primării (adică
54% din totalul de 3.137), un procent ce-i drept inferior celui al
primăriilor controlate de PSD înainte de aceste alegeri54, dar
semnificativ mai mare decât primăriile câştigate de acest partid la
alegerile din 2000; adversarii cei mai proeminenţi ai PSD, din
această perspectivă, au fost Partidul Naţional Liberal (PNL) cu
442 primari), Partidul Democrat (PD) cu 376 aleşi, Uniunea
Democrată Maghiară din România (UDMR) cu 181 de primari,
Partidul Umanist din România (PUR) cu 121 şi Partidul România
Mare (PRM) cu 81 de aleşi; Alianţa Dreptate şi Adevăr (D.A.), PNL
- PD - a obţinut alte 6 posturi de primari. Împreună, aceste 6 forţe
politice au cucerit 2.906 primării, adică 93% din total, ceea ce
înseamnă că partidele parlamentare şi-au adjudecat aproape
toate primăriile. Stabilizarea câmpului politic este datorată într-o
bună măsură dezavantajării nete a partidelor extra-parlamentare
în competiţia electorală. În genere, aşa cum s-a putut remarca şi
în discuţia pe marginea reglementării electorale referitoare la
formaţiunile minorităţilor naţionale, politica românească tinde să
consacre cartelizarea actorilor care au reuşit intrarea în
Parlamentul din 2000. Însă doar alegerile generale din toamnă vor
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Primul element care trebuie menţionat este creşterea ratei
prezenţei la vot pe ţară (de la circa 50% în 2000 la circa 54% în
2004). În cifre absolute, circa 10 milioane de alegători au fost
prezenţi la urne. Este, pe de altă parte, surprinzător nivelul foarte
ridicat al voturilor anulate la două dintre scrutinurile organizate în
iunie 2004: astfel, la alegerile pentru consiliile judeţene, au fost
anulate 8,64% din voturi, iar la cele pentru desemnarea
consilierilor locali aproape 6,5%. Reamintim că „recordul” de după
1989 al voturilor anulate a fost atins în 1992, când 12% din voturile
de la scrutinul parlamentar au fost anulate.
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putea confirma ipoteza potrivit căreia scrutinul din 2000 a fost
decisiv pentru articularea sistemului de partide din România.
Pe de altă parte, alegerile au condus la crearea aparenţei unui
echilibru bipolar la nivelul voturilor pentru consiliile judeţene şi
respectiv locale: astfel, la votul pentru consiliile judeţene (care
poate fi interpretat ca votul „cel mai politic” dintre cele de la locale),
PSD a obţinut circa 33% din voturi (în cifre absolute: cca. 3
milioane de voturi); principalii adversari ai PSD, adică PNL şi PD
au obţinut 16%, respectiv 13%; aceste două forţe politice au
participat la alegeri şi în cadrul Alianţei electorale D.A., obţinând
(la Cluj şi la Bucureşti) alte 5 procente din totalul voturilor
exprimate. Vorbim de aparenţa unui echilibru bipolar în măsura în
care PNL şi PD, extrem de reticente înainte de alegerile locale în
perfectarea alianţei electorale, s-au descoperit puternic
solidarizate după anunţarea rezultatului scrutinului din 6 iunie.
Aparenţa acestui echilibru se regăseşte aproximativ în aceeaşi
parametri şi la nivelul opţiunilor pentru consiliile locale.
Trebuie remarcat, de asemenea, că şi în cazul consilierilor
judeţeni, şi în cel al consilierilor locali, doar actualele partide
parlamentare au obţinut - la scară naţională - performanţe care le
situează peste pragul electoral de 5%. La alegerile pentru
consiliile judeţene, PSD, PNL, PD, PUR, PRM, UDMR au obţinut
împreună 86,35% din voturi şi 98,18% din mandate, fapt care
evocă acelaşi fenomen ca şi în cazul primăriilor, şi anume
adjudecarea opţiunilor de către actualele partide parlamentare.
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Dintre acestea, PRM s-a situat la puţin peste 8%, cu mult sub
aşteptările sale, care erau definite mai degrabă de performanţa de
la alegerile generale din 2000 decât de scorurile obţinute de acest
partid la alegerile locale în 1992, 1996 şi 2000.
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Ediţia Gazetei de Cluj după primul tur al
alegerilor - un lucru era cert: Clujul spunea adio
Primarului PRM Gheorghe Funar
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UDMR a reuşit să adune 5,67% la votul pentru consiliile judeţene,
confirmând o aşteptare care a fost pusă sub semnul întrebării în
cadrul conflictului ce a opus această formaţiune alternativei sale
Uniunea Civică Maghiară (UCM). Aceasta din urmă a fost
împiedicată în tentativa sa de a depune candidaturi şi nu a făcut-o
până la urmă decât la câteva primării, candidaţii săi având, de
fapt, statutul de independenţi.
PUR a depăşit cu puţin pragul de 5 procente la scară naţională,
reuşind să impună imaginea unui partid capabil să acţioneze
singur, după ce în campaniile din 1996 şi 2000 a fost aliat cu
diverse forţe politice.
Performanţa celor 6 partide parlamentare se distinge în chip
frapant de performanţa obţinută de celelalte patru partide care au
obţinut mandate de consilieri judeţeni (PNŢCD, PUNR, Acţiunea
Populară şi Forumul Democrat al Germanilor). Toate cele patru
partide enumerate au strâns la scară naţională circa 1% din voturi,
fiind astfel foarte departe de pragul electoral de 5%, care va
funcţiona şi la alegerile legislative din noiembrie 2004.
Efectul cel mai mediatizat al alegerilor locale din acest an a fost
constituit de negocierile de la nivelul consiliilor judeţene. Presa a
insistat asupra caracterului „imoral” al negocierilor, prelungind
astfel ecourile unei dezbateri pre-electorale în cadrul căreia
câteva partide au propus să-i constrângă prin lege pe aleşii locali
să renunţe la mandat dacă părăsesc partidul pe listele căruia au
fost aleşi. Dincolo de grila etică de lectură a situaţiei politice,
aceste negocieri au pus în evidenţă două fenomene politice foarte
interesante:
— o autonomie semnificativă a organizaţiilor locale de partid faţă
de centru

Reacţia - întâlnită la PSD, PNL, PRM sau PD - de pedepsire a
„trădătorilor din teritoriu” care nu au respectat înţelegeri în
prealabil stabilite/dorite de conducerile centrale reflectă doar
incapacitatea centrului de a se impune în faţa organizaţiilor locale
altfel decât prin măsuri ale birocraţiei/birocraţiilor de partid.
O menţiune specială se cuvine făcută în cazul PSD, care a reuşit
să maximizeze efectele rezultatelor de la consiliile judeţene,
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— o capacitate de negociere/o flexibilitate locală mai mare decât a
centrului în negocierea majorităţilor.
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printr-o capacitate de negociere mult superioară celei dovedite de
celelalte partide ce au obţinut posturi în consiliile judeţene. Astfel,
PSD a finalizat în chip foarte avantajos negocieri cu PRM, PUR
sau UDMR, în diferite zone ale ţării, în vreme ce „aliaţii” din PNL şi
PD au avut dificultăţi mult mai mari în găsirea unor parteneri care
să fie de acord să constituie majorităţi în jurul Alianţei D.A.
Interpretări şi efecte ale rezultatelor de la locale
Cum efectele alegerilor pentru primării, respectiv pentru consiliile
judeţene şi locale au fost foarte diferite (în cazul primăriilor, avans
semnificativ al PSD, în celelalte două - cvasi-echilibru bipolar PSD
versus PNL - PD), interpretările au fost foarte variate. Se adaugă
un fapt care ţine de strategia mai degrabă mediatică decât politică
a partidelor: multe formaţiuni au fost tentate să ascundă eşecul
înregistrat în atingerea obiectivelor propuse pentru alegerile
locale prin referinţe comparative cu situaţiile electorale din 2000
sau de la alegerile anterioare.
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Deşi PSD a câştigat cele mai multe mandate de primar, acest
partid a pierdut primării cu valoare simbolică însemnată, în
măsura în care dispunea în acele locuri de o implantare solidă.
Două cazuri elocvente, diferit percepute public: Municipiul Bacău
din Moldova şi Municipiul Slatina din Oltenia. Liberalii şi
democraţii au câştigat alegerile pentru primari din nu mai puţin de
20 de reşedinţe de judeţ.
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PSD a pierdut două competiţii electorale cărora el însuşi le-a
ridicat foarte mult miza, trimiţând în luptă două „piese grele” ale
partidului: este vorba despre Mircea Geoană, candidat la Primăria
Bucureştiului şi Ioan Rus, candidat la Primăria Clujului. Trebuie
menţionat că nici una dintre cele două primării nu a fost câştigată,
din 1992 încoace, de PDSR/PSD. Dar cele două victorii ale lui
Traian Băsescu (la Bucureşti) şi a lui Emil Boc (la Cluj) au
semnificaţii diferite: dacă Băsescu, adversarul cel mai înverşunat
al actualei puteri în anii 2000-2004 a reuşit nu doar să-şi păstreze
funcţia, dar să şi câştige din primul tur, competiţia electorală de la
Cluj a dus până la urmă la dislocarea reprezentantului PRM în
funcţia de primar, Gheorghe Funar, victoria lui Emil Boc fiind nu
doar o victorie împotriva Ministrului Administraţiei şi Internelor,
Ioan Rus, trimis de la centru, ci şi o victorie împotriva primarului
extremist din Cluj.
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Rezultatul de la consiliile judeţene a lăsat majorităţii
comentatorilor impresia că scena politică s-a echilibrat în mod
semnificativ, în măsura în care voturile pro-PSD şi voturile
cumulate date PNL, PD şi - acolo unde a fost cazul - Alianţei D.A.
au avut valori absolute şi procentuale comparabile; justificate
emoţional de pesimismul pre-electoral, aceste aprecieri trebuie
temperate, dacă sunt luate în seamă următoarele elemente:
— Alianţa D.A. a căpătat consistenţă de-abia după (primul tur al)
alegerile locale, Mircea Geoană şi Ioan Rus putând fi
consideraţi „salvatori” fără voia lor ai pactului Băsescu - Stolojan
— alianţa liberalo-democrată a părut oarecum depăşită de
evenimentul electoral, fiind într-o oarecare măsură incapabilă
să convertească votul de protest al cetăţenilor într-un mesaj
coerent politic
— articularea unei alternative la PSD pe plan local este foarte
diferită de crearea unui „pol” cu o pondere semnificativă în cursa
naţională, aceasta din urmă depinzând de foarte mulţi factori
(negocierea listelor comune, relaţia dintre alegerile legislative şi
cele prezidenţiale, participarea la urne etc.).

După anunţarea rezultatelor:
„Dragi concetăţeni, [...] vom dubla salariile,
vom dubla pensiile, vom da burse pentru
100.000 de elevi" - Adrian Năstase
6 iunie 2004
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Deruta postelectorală a PSD a fost mult mai semnificativă decât
comportamentul său la urne. Cauzele acestei derute sunt
explicate foarte probabil de aşteptările extrem de mari pe care le
avea PSD, mai ales în privinţa votului de la primării şi de la
consiliile judeţene. Trebuie amintit că în perioada 2000 - 2004, s-a
produs un fenomen deja pus în evidenţă de studiile IPP: PSD a
căutat să racoleze sistematic, în general prin presiuni de politică
bugetară, primari aleşi în 2000 pe listele unor formaţiuni politice
concurente; ajungând să controleze de două ori mai multe primării
decât cele câştigate la urne în urmă cu 4 ani, PSD s-a considerat
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probabil capabil să obţină în 2004 un scor apropiat de 2/3.
Asiguraţi în aşteptările lor de numeroasele sondaje de opinie
care-i dădeau câştigători detaşaţi ai scrutinurilor locale, liderii
PSD au fost derutaţi de performanţa obţinută, mai bună decât cea
din 2000, dar inferioară situaţiei pre-electorale.
Obişnuiţi cu cele 45-50 de procente pe care sondajele le
consemnau în dreptul partidului lor, liderii PSD au fost suprinşi să
constate că - la fel ca şi la alegerile generale din 2000 - au avut cu
13-15 procente mai puţin decât diversele măsurători preelectorale realizate de sociologi (avem în vedere votul de la
consiliile judeţene). În aceste condiţii, era inevitabil ca PSD să
traverseze o perioadă frământată.
Cum PSD a păstrat poziţii însemnate pe harta politică a României,
se poate spune că deruta de după locale vădeşte de fapt ambiţia
PSD, dorinţa lui de a avea „totul”. Tentaţia monopolistă a PSD se
vede infirmată - cel puţin parţial - de urne. Efectele secundare ale
acestui vot-sancţiune pot fi însă mai mari decât cele pe care
electoratul le-a decis în iunie, în măsura în care deruta de după
anunţarea rezultatelor locale s-a prelungit într-o criză
organizaţională, punctată de proiecte contradictorii şi abandonate
la scurt timp după formularea lor; au fost astfel avansate şi apoi
abandonate:
— proiectul organizării în sânul PSD, în vederea scrutinului
general, a unor „alegeri primare” - în alt sens totuşi decât în
cazul american
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— proiectul reorganizării PSD - programat mai întâi pentru luna
august, şi amânat, după doar câteva zile, până în februarie 2005
etc.
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Performanţa notabilă a PNŢCD la Timişoara - excepţie a creştindemocraţiei româneşti, este cu atât mai surprinzătoare cu cât
degringolada partidului istoric a fost accentuată la recentele
alegeri (comparativ cu scrutinul din 2000 şi mai ales cu cele din
1992 şi 1996). PNŢCD a câştigat doar circa 2 procente la votul
politic pentru consiliile judeţene şi are după aceste alegeri doar 34
de primari. Ca şi în cazul PSD, rezultatul alegerilor a dus la
reamenajări organizaţionale, primarul ales la Timişoara fiind
mandatat să „salveze” partidul la testul naţional din noiembrie
2004.
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Este notabilă performanţa PUR la „votul politic” şi mai ales în cazul
Primăriei din Bacău, unde un candidat cu o notorietate naţională
foarte slabă a învins unul dintre cei mai influenţi lideri locali PSD.
Nu este însă exclus ca PUR să repete evoluţia ApR din 2000.
Improvizaţiile la care a recurs conducerea partidului sugerează că
ar fi vorba mai degrabă de un proiect experimental decât de unul
cu şanse de stabilizare.
UDMR s-a distins prin blocarea extinderii democraţiei în sânul
comunităţii maghiare. După alegeri, UDMR a fost deschisă către
negocieri mai degrabă cu actualul partener de la guvernare
(PSD).
Trebuie, în sfârşit, semnalat eşecul unor partide noi sau care au
îmbrăcat „haine noi”, precum Forţa Democrată (FD), Acţiunea
Populară (AP) sau Partidul Noua Generaţie (PNG): dacă PNG a
fost departe de a crea surpriza pe care o profeţeau unii
comentatori sau unele sondaje de opinie, mult mai surprinzătoare
e performanţa modestă a FD şi a AP, formaţiuni dirijate de două
personalităţi cu experienţă în politica postdecembristă. Spre
deosebire de PNŢCD, AP şi FD nu au tras, după performanţa
modestă de la locale, concluzii care să conducă la o reorganizare
internă.
Alegeri locale şi alegeri generale

Primarul (încă) în funcţie Dumitru
Sechelariu părăseşte, în noaptea alegerilor,
sediul Primăriei Bacău flancat de politişti şi
jandarmi care îl protejează de oamenii
adunaţi să manifesteze în faţa instituţiei
20 iunie 2004

partea a X-a

În general, alegerile locale sunt considerate teste semnificative
pentru cele generale, mai ales atunci când cele două scrutinuri au
loc la intervale foarte scurte de timp. În România, ele au loc din
1992 încoace la doar câteva luni diferenţă. În mod cvasi-unanim,
politicienii români văd în alegerile locale un test, dar ei consideră
totuşi acest test la fel de relevant ca şi un sondaj de opinie. Acesta
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e motivul pentru care utilizarea acestui instrument de cercetare în
stabilirea candidaturilor (individuale sau de listă) a devenit deja o
constantă a funcţionării spaţiului politic din România.
Relaţia dintre alegerile locale şi cele generale a cunoscut totuşi
două configuraţii diferite: în 1992, victoria CDR de la locale nu a
fost prelungită de o victorie a aceleiaşi formaţiuni la alegerile
legislative şi prezidenţiale, în schimb, în 1996 şi apoi în 2000
alegerile locale au pregătit victoria de la generale, indiferent că a
fost vorba de CDR (în 1996) sau de PDSR (în 2000).
Alegerile locale din 2004 au creat aparenţa unui echilibru.
Alegerile generale fie vor confirma această situaţie de echilibru
(primul clasat reuşind să se impună la o diferenţă mică sau foarte
mică), fie, dimpotrivă, echilibrul precar va fi rupt în favoarea unuia
dintre competitori.

partea a X-a

Realizarea uneia sau alteia dintre cele două variante depinde nu
doar de actorii principali (PSD, respectiv Alianţa D.A.), ci şi de cel
puţin alţi doi factori: primul dintre aceşti factori e reprezentat de
perfomanţele actorilor de rang doi (actualele partide
parlamentare, care au reuşit să treacă la locale pragul de 5%), ca
şi ale actorilor de rang trei (partidele extraparlamentare, care vor
căuta să îşi îmbunătăţească perfomanţa de la locale, pentru a
pătrunde în Parlament). Scorurile acestor formaţiuni vor influenţa
distribuirea mandatelor. Majoritatea partidelor mizează pe
influenţa pe care aleşii locali (în special primarii) o vor avea în
organizarea scrutinului şi în articularea votului pe plan local. Dar
aspectul cel mai interesant al scrutinului din noiembrie va fi legat
de dimensiunea voturilor „irosite” (acordate partidelor ce nu vor
depăşi pragul electoral): la alegerile generale din 2000, acest
procent a depăşit 15%; la alegerile locale din iunie 2004, partidele
care nu au depăşit pragul (la nivel naţional pentru votul la consiliile
judeţene) au adunat circa 13,4% din opţiunile exprimate. O parte
din partide au avut aleşi consilieri judeţeni, depăşind pragul în
anumite zone, dar fiind departe de cota de 5% la nivel naţional
(intră în această categorie 4 formaţiuni: Forumul Democrat al
Germanilor, PNŢCD, AP şi PUNR).
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Al doilea factor care, spre deosebire de primul, e mai greu de
corelat cu alegerile locale, este reprezentat de relaţia dintre
alegerile parlamentare şi cursa prezidenţială. Tot ceea ce se
poate anticipa este că numărul competitorilor de la prezidenţiale
va fi mare, pentru că partidele de la noi consideră că vizibilitatea
competiţiei pentru Cotroceni le sporeşte şansele de a obţine
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partea a X-a

mandate de senatori şi deputaţi. Acest fenomen a fost anticipat „în
mic” de competiţiile pentru primării, în care s-au înscris foarte mulţi
candidaţi lipsiţi de orice şansă, dar care sperau ca în acest fel să
sporească şansele formaţiunilor care îi susţineau. Toţi aceştia au
eşuat.
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partea a XI-a

concluzii şi recomandări

Concluzii
1. Aprecierea generală a Institutului pentru Politici Publice este că
procesul electoral destinat alegerii autorităţilor administraţiei
publice locale a fost organizat şi s-a desfăşurat cu respectarea
principiilor de bază ale competiţiei electorale. Cu toate acestea,
IPP a constatat că se menţin încă un număr de carenţe serioase,
de natură să afecteze accesul universal la drepturile electorale
(dreptul de vot şi dreptul de a fi ales), respectarea, în derularea
campaniei electorale, a principiului competiţiei echitabile şi
transparente.

3. La nivelul instituţiilor cu prerogative în organizarea şi
desfăşurarea alegerilor, impresia generală este că activitatea
acestora suferă de inerţie, rutină şi lipsă de profesionalism şi că
transparenţa şi eficienţa sunt criterii cărora conducătorii lor nu le
acordă o insuficientă atenţie. Monitorizarea pe care IPP a făcut-o
a arătat că autorităţile competente legal au tratat cu o nepermisă
îngăduinţă abaterile de la lege. Mituirea alegătorilor,

partea a XI-a

2. Legislaţia electorală a fost, aparent, mai adecvată cerinţelor
unei competiţii electorale libere şi corecte decât cea de la alegerile
de până acum. Totuşi, prin noile reglementări legale au fost
introduse dispoziţii discriminatorii inacceptabile cu privire la
participarea la competiţia electorală a organizaţiilor minorităţilor
naţionale fără reprezentare parlamentară. În special din cauza
deficienţelor legislative, în procesul electoral sunt afectate unele
din drepturile şi libertăţile fundamentale, prevăzute în Constituţia
României, cum ar fi dreptul de a fi ales, libertatea de exprimare,
accesul liber la informaţiile de interes public etc. Legislaţia
electorală este, de asemenea, insuficient de precisă şi completă
în privinţa măsurilor şi sancţiunilor care ar trebui să descurajeze
faptele afectând caracterul liber, corect, echitabil, transparent şi
responsabil al competiţiei electorale. IPP constată lipsa de voinţă
şi incapacitatea clasei politice româneşti de a produce un cadru
legislativ electoral unitar şi coerent, apt să organizeze competiţia
electorală în concordanţă cu standardele internaţionale în
materie.

99

INSTITUTUL PENTRU POLITICI PUBLICE

nerespectarea dispoziţiilor legale privind finanţarea campaniei
electorale şi folosirea abuzivă în acţiuni cu caracter electoral a
unor resurse publice sunt numai trei tipuri de astfel de abateri
rămase practic nesancţionate.
4. Se menţine în continuare accesul privilegiat şi discreţionar, de
cele mai multe ori contrar legii, pe care partidul de guvernământ îl
are la resursele publice financiare şi umane, folosite în scopuri
electorale. La asemenea manifestări probate adesea cu evidenţe
de netăgăduit, instituţiile cu atribuţii de control rămân fără reacţie.
5. O altă concluzie majoră desprinsă de IPP se referă la deficitul
de democraţie în relaţia dintre candidaţi şi electorat, sub aspectul
transparenţei şi al posibilităţii alegătorilor de a-şi responsabiliza
reprezentanţii. Campania electorală pentru alegerile locale 2004
a fost aproape exclusiv una de imagine, de notorietate a
candidaţilor, şi nu una de poziţii faţă de teme concrete, de
importanţă pentru comunităţile locale.
6. IPP apreciază că democraţia românească nu şi-a consolidat în
suficientă măsură mecanismele pentru organizarea şi
desfăşurarea procesului electoral la standardele democraţiilor
consolidate. De asemenea, şansa de a asigura diversitatea
reprezentării politice este, încă, diminuată de lipsa de pe scena
politică românească a unor competitori cu şanse comparabile.
IPP consideră că votul pe care electoratul l-a dat în alegerile locale
a fost unul care a atenuat în mod semnificativ dezechilibrul politic
existent înainte de alegeri între partidul aflat la guvernare şi
partidele opoziţiei democratice.
7. IPP consideră că eliminarea deficienţelor constatate cu ocazia
alegerilor locale constituie o premisă foarte importantă pentru ca
alegerile legislative şi prezidenţiale din toamna acestui an să se
desfăşoare în condiţii care să confirme, şi nu să pună sub semnul
întrebării, evoluţiile democratice din România.
Recomandări

partea a XI-a

— de îmbunătăţire a legislaţiei
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1. În special din experienţa alegerilor pentru Primăria Municipiului
Bucureşti, rezultă că este necesară amendarea Legii nr. 67/2004
în sensul introducerii unor prevederi mai clare şi mai ferme,
inclusiv sub aspectul sancţiunilor, cu privire la interdicţia
desfăşurării de acţiuni electorale în şcoli; amendarea legii se
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inpune de asemenea şi în privinţa descurajării utilizării de către
partide şi candidaţi a resurselor publice, inclusiv a personalului din
instituţiile publice, în acţiuni de campanie electorală.
2. În alegerile locale din acesta an au existat cazuri în care unii
parlamentari, în general cu o popularitate mai ridicată, după ce au
candidat şi au fost aleşi consilieri locali sau judeţeni au demisionat
din această calitate şi s-au întors la activitatea parlamentară;
organizaţiile semnatare ale raportului consideră acest
comportament lipsit de onestitate şi de natură să înşele alegătorii,
fapt care ar trebui interzis prin lege.
3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ar trebui
amendată în sensul în care hotărârile de validare a primarilor aleşi
- şi nu numai cele de invalidare - ar trebui să poată fi şi ele atacate
în justiţie, în special în cazurile în care acestea au fost luate fără
respectarea cerinţelor legale în vigoare, astfel cum s-a arătat în
capitolul privind validarea candidaţilor; Legea nr. 215/2001 se
impune amendată şi din cauza faptului că nu prevede nici o
sancţiune în situaţiile în care constituirea consiliilor locale şi
judeţene se face cu depăşirea termenului prevăzut de acceaşi
lege - 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor.
4. Abrogarea Ordonanţei Guvernului României nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, neconstituţională în sensul în care a fost
adoptată într-un domeniu care face obiect al legilor organice.
5. Abrogarea dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/2004 prin
care a fost instituită, neconstituţional, obligaţia declarării averilor
de către persoanele care candidează în alegerile locale.

7. Reluarea dezbaterii despre necesitatea introducerii în legile
electorale a unor prevederi speciale privind obligativitatea
partidelor de a alcătui listele astfel încât să nu existe trei candidaţi
succesivi de acelaşi sex.
8. Este necesar ca prin lege să se stabilească mai precis şi mai
funcţional modul de gestionare a informaţiilor şi a întregului fond

partea a XI-a

6. Modificarea Legii nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, în sensul eliminării articolului 7, care
conţine prevederi discriminatorii cu privire la participarea
organizaţiilor minorităţilor naţionale, altele decât cele care sunt
deja reprezentate în Parlament.
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documentar rezultat în urma procesului electoral; este necesar să
se asigure accesul public neîngrădit la aceste informaţii.
— de îmbunătăţire a practicii
9. Experienţa alegerilor locale a arătat că se impune continuarea
trainingurilor pe care conducerea Curţii de Conturi le-a iniţiat cu
personalul propriu de la nivelul Camerelor de Conturi Judeţene,
dar şi cu reprezentanţii partidelor politice; se impune de
asemenea, ca la nivelul conducerii Curţii de Conturi, să fie
promovată cu şi mai mult curaj şi transparenţă în raporturile cu cei
care solicită informaţii legate de activitatea instituţiei.
10. Este necesară o preocupare mai constantă din partea
conducerilor partidelor politice pentru o mai bună pregătire
legislativă, teoretică şi practică a membrilor de partid din
organizaţiile teritoriale implicaţi în desfăşurarea alegerilor;
schimbul de expertiză şi popularizarea bunelor practici este foarte
importantă pentru participarea competentă a reprezentanţilor
partidelor la procesul electoral.
11. Este important ca organizaţiile minorităţilor naţionale,
decidenţii politici, ONG-urile care activează în domeniul
drepturilor omului şi în special al minorităţilor, jurnaliştii şi mediul
academic să aibă la dispoziţie o cercetare solidă referitoare la
consecinţele pe care le are actualul sistem de reprezentare
politică a minorităţilor pentru democraţia în interiorul
comunităţilor, dar şi pentru procesul democratic din România;
realizarea unei astfel de cercetări este o prioritate pentru
organizaţiile şi instituţiile preocupate de reprezentarea politică a
minorităţilor, în România.

partea a XI-a

12. Calitatea procesului electoral depinde în mare măsură de
nivelul democraţiei interne din cadrul partidelor politice; în
interiorul acestora este nevoie de un angajament mai ferm pentru
promovarea principiilor democratice de organizare şi funcţionare,
ceea ce ar determina o mai mare transparenţă în activitate şi ar
înlesni, de exemplu, participarea femeilor la viaţa politică.
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13. Este necesar ca Ministerul Justiţiei să dea o mai mare atenţie
pregătirii judecătorilor desemnaţi să valideze primarii aleşi.
14. Ministerul Administraţiei şi Internelor va trebui să urmărească
mai activ, cu mai multă operativitate şi eficienţă participarea
instituţiilor din subordine la buna organizare şi desfăşurarea a
procesului electoral.
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note

Încă de la înfiinţarea sa în primele luni ale acestui an (Hotărârea
Guvernului României nr. 279/4 martie 2004 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea aparatului
propriu de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente),
AEP a reuşit să trezească critici privind constituirea sa pe criterii
de imparţialitate. S-au făcut în acelaşi timp şi gafe de legiferare a
modului ei de organizare în teritoriu în timp ce i s-au dat şi cât mai
multe competenţe pe linie de colectare şi control a informaţiilor
cu caracter electoral, întârindu-se astfel influenţa sa în privinţa
controlului datelor de profil. Deşi trebuia să înceapă să
funcţioneze încă din ianuarie a.c. AEP şi-a anunţat deschiderea
activităţii foarte târziu, iar doi dintre cei trei reprezentanţi ce au
fost nominalizaţi, doi erau şi membrii PSD. În perioada alegerilor
locale 2004, AEP nu a dispus de personal executiv, practic
prezenţa sa fiind asociată cu intervenţiile din BEC şi din presă
ale fostului secretar de stat de la MAI, Ionel Fleşariu.
2
Jurnalul de Est, Tinerii de 18 ani şi două săptămâni nu au avut
voie la vot, 21 iunie 2004
3
Adevărul, Pixurile, brichetele şi găleţile electorale, subiect de
controversă în BEC, 13 mai 2004
4
IPP consideră că o discuţie asemănătoare se impune în viitor
inclusiv cu privire la obligaţia candidaţilor de a face declaraţii cu
privire la apartenenţa la fosta Securitate, ca poliţie politică.
5
Naţional, Sergiu Sechelariu ar putea pierde postul de secretar
de stat de la Transporturi, 25 iunie 2004
6
Informaţii în acest sens apar în cotidianul „Ziua” din 31 mai 2004
7
Cotidianul, Iliescu nu renunţă la pozatul cu primarii PSD, 19 mai
2004
8
Cotidianul, Iliescu nu cunoaşte sensul sintagmei campanie
electorală, 22 mai 2004
9
Evenimentul Zilei, Prefecţii, liberi să încalce legea, 24 mai 2004.
10
idem
11
ibidem
12
ibidem
13
În urma sesizării BEJ de către PNŢCD Sibiu, Prefectul Mircea
Silvestru a ameninţat cu judecata susţinând că materialele
filmate erau mai vechi (Evenimentul Zilei, Prefecţii, liberi să
încalce legea, 24 mai 2004)
14
idem

note
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15

Ziua, Prefecţii implicaţi în campania PSD, 22 mai 2004
Cotidianul, Prefectul de Suceava, în flagrant electoral, 31 mai
2004
17
Ziua, BEJ îl scapă pe prefect, 5 iunie 2004
18
Ziua, Dezlegare la prefecţi, 24 mai 2004
19
Evenimentul Zilei, Inspectorii PSD din primăriile de sector,
acuzaţi că fac presiuni asupra proprietarilor de buticuri pentru a
le plasa posterele electorale în vitrină. Afişezi sau o încasezi!, 12
mai 2004
20
Evenimentul Zilei, Artiştii şi sportivii se bulucesc pe scena
electorală, 8 mai 2004
21
Ziarul de Iaşi, Un loc pe listă = 10.000 de euro, 14 mai 2004
22
Naţional, Doi liberali susţin că li s-au cerut 10.000 de euro pentru
locuri pe liste, 20 mai 2004
23
Adevărul, Prefectul Galaţiului, de acord cu atragerea alegătorilor
prin mijloace ilegale, 18 mai 2004
24
Frankfurter Allgemeine Zeitung din 9 iunie 2004, citat de fluxul
RADOR, 9 iunie 2004
25
Cotidianul, UDMR trage concurenţa pe dreapta, 14 mai 2004
26
Cotidianul, Fragmentarea voturilor maghiarimii, 19 mai 2004
27
Cotidianul, PPE: Legea alegerilor locale contrară criteriilor de
aderare, 6 mai 2004
28
Declaraţie a deputatului UDMR Tóró Tibor, într-un interviu
acordat postului de Radio România Actualităţi (emisiunea în
limba maghiară, 9 iunie, ora 15:00) şi difuzat de RADOR
29
Fluxul RADOR, 22 iunie 2004, preluare BBC, 22 iunie, ora 8:00
30
Vezi Raportul Comisiei pentru elaborarea propunerilor
legislative privind legile electorale, depus la Senatul României,
la data de 16 februarie 2004 şi discutat în plenul Senatului, pe 19
februarie 2004, în cadrul dezbaterii propunerii legislative privind
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Amendamentul Senatorului Eckstein Kovács Peter a fost
respins de către comisia specială cu motivaţia că „nu poate fi
îngrădit dreptul nici unui cetăţean de a candida, pe criterii de sex,
nici dreptul partidului de a stabili ordinea pe listă”. Această
motivaţie arată că membrii Comisiei electorale nu şi-au însuşit
principiile discriminării pozitive şi confundă discriminarea cu o
modalitate larg acceptată şi considerată unica soluţie pentru
corectarea unei situaţii de discriminare structurală
31
Bună ziua, Ardeal, Observatori Pro Democraţia, 7 iunie 2004
32
În şapte din judeţele monitorizate (Arad, Botoşani, Braşov,
Cluj,Gorj, Ilfov şi Sălaj) APD a acreditat 26 cetăţeni de etnie
roma, parte din proiectul „Comunităţile rrome şi alegerile locale
din România - 2004”
33
Monitorul de Cluj, Alegerile din Cluj, sub lupa observatorilor
străini, 7 iunie 2004
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Associated Press, Reuters, Televiziunea Maghiară, BBC, Dow
Jones Newswires, Asociaţia Corespondenţilor ONU, Agenţia
France Press, radiodifuziunea Maghiară, SANAA şi European
Pressphoto Agency
35
Evenimentul Zilei (Ediţia de Transilvania), Alegerile din
România, în vizorul PPE, 21 iunie 2004
36
Zi de zi, Monitorizarea alegerilor, 9 iunie 2004
37
Am urmarit, pe parcursul campaniei electorale, să determinăm
ce pondere au mesajele care fac referire la Europa, la Uniunea
Europeană sau la alte ţări europene în ansamblul mesajului
electoral. Apoi, am urmărit să analizăm în ce măsură aceste
elemente de „europenitate” determină chiar esenţa mesajului
electoral sau se consumă doar la nivel retoric. Plecând de la
ideea că în discursul electoral se amestecă mesaje pe care
candidatul vrea să le transmită cu mesaje pe care candidatul
crede că electoratul vrea să le audă, am încercat să vedem
dacă problematica integrării europene i-a preocupat pe
candidaţii la alegerile locale din acest an şi dacă, în contactul lor
cu votanţii, aceştia au simţit că oamenii aşteaptă un mesaj
electoral care să conţină asemenea elemente.
38
Au fost selectate un număr de oraşe mari după următoarele
criterii: a) lupta electorală este relevantă pentru curentele de
idei existente în acest moment pe piaţa politică; b)
personalităţile aflate în lupta electorală sunt reprezentative atât
pentru partide şi tendinţe politice cât şi pentru curente de
simpatie majore în opinia publică; c) oraşe cu caracteristici
specifice şi relevante pentru o analiză din perspectiva
europenităţii lor (oraşe multi-etnice cu trecut tensionat din acest
punct de vedere, oraşe care sunt aparent patriarhale,
tradiţionaliste şi marcate de un fel neaoş de a face politică,
oraşe în plină dezvoltare a mediului de afaceri prin investiţii
europene majore, oraşe cosmpolite etc.). După considerarea
acestor criterii, s-a ajuns la o listă cu următoarele oraşe:
Bucureşti, Cluj Napoca, Constanţa, Ploieşti, Piatra Neamţ,
Craiova, Târgu-Mureş. În aceste oraşe, au fost identificaţi
candidaţii cu şanse reale la ocuparea poziţiei de primar. Au fost
elaborate chestionare care au fost transmise fiecărui candidat
astfel selecţionat. Aceste chestionare au cuprins un set de
întrebări generale, prin care am urmărit să cunoaştem poziţia
candidatului faţă de prezenţa mesajului european în propriu-i
discurs politic, dar şi felul în care candidatul apreciaza realităţile
administrative ale oraşului în care candidează, din punctul de
vedere al standardelor europene. În cazurile în care, de-a
lungul vremii, au fost semnalate în presă împrejurări care au
avut relevanţă pentru problematica asumată de acest studiu,
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am completat setul de întrebări generale cu întrebări specifice,
referitoare la aceste împrejurări, care au fost lansate către
anumiţi candidaţi.
39
Interviu la Radio România Actualităţi, 8 mai 2004, reprodus de
Agenţia de Presă RADOR
40
Adevărul de Cluj, Bătălia pentru Cluj-Napoca, 10 mai 2004
41
Evenimentul Zilei, Scădem, au început să voteze românii, 21
iunie 2004
42
Radio România Actualităţi, 26 mai 2004, reprodus de Agenţia de
Presă RADOR
43
Radio România Actualităţi, 28 mai 2004, reprodus de Agenţia de
Presă RADOR
44
DUNA TV, 9 mai 2004, reprodus de Agenţia de Presă RADOR
45
Radio România Actualităţi, 10 mai 2004, reprodus de Agenţia de
Presă RADOR
46
Gardianul, Corlăţean: Luis Ayala sprijină candidatura lui
Geoană la Capitală, 17 mai 2004
47
Radio BBC, 11 mai 2004, reprodus de Agenţia de Presă
RADOR
48
Jurnalul Naţional, Fotbal şi politică la Cluj Napoca, 17 iunie 2004
49
Radio România Actualităţi, 27 mai 2004, reprodus de Agenţia de
Presă RADOR
50
Din 38 de chestionare transmise candidaţilor la primăriile
oraşelor selecţionate, inclusiv la primăriile de sector ale
Bucureştiului, am primit răspuns la 11 dintre ele. Pe partide
politice, situaţia răspunsurilor la chestionarele IPP a fost
următoarea: PSD - 12 chestionare trimise, 0 răspunsuri ; Alianţa
D.A. - 7 chestionare trimise, 4 răspunsuri ; PUR - 7 chestionare
trimise, 3 răspunsuri ; PD - 4 chestionare trimise, 1 răspuns ;
PNL - 3 chestionare trimise, 1 răspuns; PRM - 3 chestionare
trimise, 2 răspunsuri ; UDMR - 1 chestionar trimis, 0 răspunsuri ;
Acţiunea Populară - 1 chestionar trimis, 0 răspunsuri.
Menţionăm că în preambulul chestionarelor, IPP a anunţat
candidaţii despre scopul lor şi despre relevanţa acestui studiu în
privinţa lămuririi electoratului asupra „europenităţii”
candidaţilor. Candidaţii PSD au refuzat în totalitate să răspundă
acestor chestionare, în vreme ce candidaţii Alianţei D.A. şi ai
PRM au răspuns în proporţie majoritară la chestionarele
noastre. O primă concluzie, referitoare la disponibilitatea spre
dialogul cu structurile societăţii civile şi la lămurirea propriului
program electoral se poate trage de aici. Candidaţii partidului
aflat la putere, care domină şi administraţia locală, au continuat
să aibă o atitudine arogantă şi sigură de sine, în vreme ce
candidaţii opoziţiei s-au dovedit mai deschişi spre societatea
civilă şi spre dialogul cu organizaţiile non-guvernamentale.
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51

note

Comuna Baloteşti - Ion Florin Dănuţ (PD), Comuna Ştefăneştii
de Jos - Rababoc Anghel (PSD), Oraşul Otopeni - Gheorghe
Constantin Silviu (PNL), Comuna Bragadiru - Brînzoi Marin
(PSD), Comuna Cernica - Apostol Gelu (PSD), Comuna Cornetu
- Stoica Gheorghe Adrian Eduard (PSD), Comuna Chiajna Minea Mircea (PNL), Comuna 1 Decembrie - Stan Ilie (PSD),
Comuna Gruiu - Samoilă Gheorghe Ion (PNL), Comuna Clinceni
- Budeanu Adrian (PNL), Comuna Afumaţi - Gheţu Gheorghe
(PSD), Comuna Moara Vlăsiei - Radu Ion (PSD), Comuna
Tunari - Anica Alexandru (PD), Comuna Dărăşti - Ticu Sorin
(PSD), Comuna Brăneşti - Tănase Florea (PSD), Comuna
Dragomireşti Vale - Socol Gheorghe (PD), Comuna Nuci - Vasile
Georgel (PSD), Comuna Chitila - Oprea Emilian (PNL), Oraşul
Voluntari - Pandele Florentin Constel (PSD).
52
În urma documentării a rezultat că, la localităţile de care
reprezentanţii IPP s-au interesat, au fost validaţi următorii
primari aleşi la primul tur de scrutin, astfel: Oraşul Ţicleni Mazilu Constantin (PSD), validat de Judecătoria Târgu
Cărbuneşti; Comuna Baia de Fier - Mihuţescu Constantin
(PSD), Judecătoria Novaci; Comuna Bălăneşti - Roşu Dorel
(PSD), Judecătoria Târgu Jiu; Comuna Bărbăteşti - Pătraşcu
Constantin (PSD), Judecătoria Târgu Cărbuneşti; Comuna
Cătunele - Tuilă Florinel (PSD), Judecătoria Motru; Comuna
Ţânţăreni - Vasilescu Maria, Judecătoria Târgu Cărbuneşti.
53
Cei 15 consilieri au aparţinut PSD (Coandă Victoria, Cristescu
Ion, Dobre Elena, Dogăreci Ioan Dorin, Gheorghe Stere, Ilie
Gheorghe, Nica Georgeta, Stancu Natalia şi State Gheorghe),
respectiv PNL (Camburu Ion, Camburu Tudor, Constantin
Felicia, Dumănică Gabriel, Marin Laurenţiu şi Niculae Costel).
54
Vezi studiile realizate de IPP pe această temă la www.ipp.ro
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Hotărârea Guvernului României nr. 503/2004 privind cheltuielile
necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor
pentru autorităţile administraţiei publice locale în anul 2004
Hotărârea Guvernului României nr. 504/2004 privind numerotarea
circumscripţiilor electorale judeţene şi a Municipiului Bucureşti pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în anul 2004

Hotărârea Guvernului României nr. 506/2004 privind aprobarea
modelului buletinelor de vot care se folosesc la alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale în anul 2004

bibliografie

Hotărârea Guvernului României nr. 505/2004 pentru aprobarea
modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei
electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală
permanentă sau suplimentară, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de
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autorităţilor administraţiei publice locale în anul 2004
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- Adevărul
- Bursa
- Capital
- Cotidianul
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- Jurnalul Naţional
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- România liberă
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24 ore, Flacăra Iaşiului, Jurnalul de Est, Lumea ieşeanului, Monitorul
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Târgu Mureş
24 ore mureşene, Cuvântul liber, Jurnal Express, Ziarul de Mureş, Zi
de zi
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Ploieşti
Gazeta Prahovei, Informaţia de Prahova, Monitorul de Prahova,
Prahova, Telegraful de Prahova
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anexe

Anexa 1
Scrisoare deschisă
Condiţiile în care organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale pot depune candidaturi în alegerile
locale
Organizaţiile semnatare ale acestei scrisori doresc să semnaleze
caracterul neconstituţional, nedemocratic si discriminatoriu al
condiţiilor în care organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale pot depune candidaturi în alegerile locale, aşa cum au
fost ele stabilite prin Proiectul de lege privind alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, adoptat de către Senat în şedinţa de
joi, 19 februarie 2004.

Art. 7. - (1) În sensul prezentei legi, prin minoritate
naţională se înţelege acea etnie care este reprezentată în
Consiliul Minorităţilor Naţionale.
(2) Pot depune candidaturi organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în
Parlament, precum şi alte organizaţii ale cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite care
prezintă la Biroul Electoral Central o listă cu membri.
Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 15% din
numărul total al cetăţenilor care la ultimul recensământ sau declarat ca aparţinând minorităţii respective.
(3) Dacă numărul membrilor necesari pentru îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la alin.(2) este mai mare de 25.000
de persoane, lista membrilor trebuie să cuprindă cel puţin
25.000 de persoane domiciliate în cel puţin 15 din judeţele
ţării şi Municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 300 de
persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi municipiul
Bucureşti.
(4) Lista membrilor se întocmeşte pe localităţi şi judeţe şi
trebuie să cuprindă: denumirea organizaţiei, numele şi
prenumele membrilor, data naşterii, adresa, seria şi

anexe

În actuala formă a proiectului, condiţiile la care ne referim sunt
conţinute în următorul articol:
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numărul actului de identitate şi semnăturile acestora. În
listă se vor menţiona, de asemenea, numele şi prenumele
persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit
lista este obligată să depună o declaraţie pe propria
răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii
susţinătorilor.
Aceste prevederi sunt neconstituţionale deoarece lezează
egalitatea în drepturi (Art. 16 din Constituţia României) şi dreptul
de a fi ales (Art. 37 din Constituţia României). În situaţia în care nu
se recunoaşte acum neconstituţionalitatea lor, organizaţiile
semnatare îşi propun ca, la apropiatele alegeri locale să ridice în
instanţă excepţia de neconstituţionalitate, în cazul în care unei
organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale i se va
refuza depunerea de candidaturi.
Prevederile reduc accesul egal, pe principii democratice la
competiţia electorală pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale. Ele sunt astfel nedemocratice şi lezează
principiul egalităţii de şanse prin:
1. Discriminarea care se face între cetăţenii organizaţiilor
minorităţilor naţionale deja prezente în Parlament şi cetăţenii
organizaţiilor care nu sunt prezente în Parlament. Organizaţiile
prezente în Parlament sunt derogate de condiţiile impuse
celorlalte organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale care candidează la alegerile locale.

anexe

2. Arbitrariul condiţiilor cerute pentru depunerea de candidaturi.
Cerinţa pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale să aibă un număr de membri minim de 15% din numărul
total al cetăţenilor care la ultimul recensământ s-au declarat ca
aparţinând respectivei minorităţi este nejustificată. Reamintim că
partidele politice, având ca membri cetăţeni aparţinând populaţiei
majoritare, trebuie să facă dovada unui număr minim de
simpatizanţi de sub 0,2% din electorat.
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3. Caracterul prohibitiv al celorlalte condiţii suplimentare pentru
cetăţenii aparţinând minorităţilor roma şi maghiară, minorităţi la
care 15% înseamnă mai mult de 25.000. Organizaţiile acestor
cetăţeni care nu sunt sau nu au fost prezente în Parlament trebuie
să prezinte liste de membri fondatori care să cuprindă cel puţin
25.000 de persoane domiciliate în cel puţin 15 judeţe ale ţării şi
municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 300 de persoane pentru
fiecare din aceste judeţe şi municipiul Bucureşti. Nu există nici un
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argument obiectiv în favoarea acestor amendamente, mai ales în
circumstanţele avute de legea analizată: alegerile locale.
Propunem
1. Eliminarea Articolului 7 din actualul Proiect de lege.
2. Modificarea conţinutului Art. 6, alin. (1) din actualul Proiect de
lege, astfel încât acesta să nu mai conţină trimiterea la Art. 7.
3. Introducerea în secţiunea Dispoziţii finale şi tranzitorii a
următorului articol: „În cazul alegerilor locale din anul 2004, pot
depune liste toate organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale”.

anexe

Subliniem că este necesară luarea în discuţie cât mai rapid a unui
Proiect de lege privind drepturile minorităţilor naţionale, care să
reglementeze şi drepturile electorale ale cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale. Societatea civilă a atras adeseori atenţia
asupra nevoii de a avea o lege în domeniu. Sperăm că absenţa
acestei legi şi presiunea determinată de necesitatea adoptării
pachetului de legi electorale, a căror elaborare societatea civilă a
cerut-o încă de la sfârşitul alegerilor din anul 2000, nu va duce la
adoptarea unor prevederi neconstituţionale şi nedemocratice.
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Anexa 2
Comunicat IPP
Observaţiile IPP privind derapajele instituţionale
în organizarea alegerilor
Bucureşti, 25 martie 2004 - La 3 luni întârziere faţă de data la
care trebuia să se înfiinţeze, Autoritatea Electorală Permanentă
(AEP) îşi începe activitatea pe premise care i-ar putea afecta
serios eficienţa. Institutul pentru Politici Publice (IPP) consideră
că planurile Guvernului de organizare a AEP prezintă deficienţe.
Pentru exemplificare atragem atenţia asupra a trei aspecte grave
petrecute odată cu adoptarea H.G. nr. 279/2004, care aprobă
regulamentul de organizare şi funcţionare al AEP:

1. prin H.G. nr. 279/2004 se înfiinţează patru filiale ale Autorităţii
Electorale Permanente: Filiala Vest, Filiala Sud, Filiala Est şi
Filiala Nord. Arondarea judeţelor la aceste filiale s-a realizat pe
criterii cel puţin discutabile (vezi harta 1), deşi legea prevedea la
Art. 23, ca aceste filiale de lucru să se înfiinţeze în fiecare din
regiunile de dezvoltare (adică opt filiale - harta 2).
2. judeţul Vrancea este pur şi simplu omis la împărţire, fiind în
afara jurisdicţiei oricărei filiale. În acest sens, considerăm că
modificarea H.G. 279/2004 se impune de urgenţă.

anexe

3. sediile filialelor AEP sunt amplasate în municipii marginale
geografic în respectivele regiuni. Astfel, Filiala Vest are sediul în
Municipiul Bistriţa, în detrimentul unor centre urbane puternice ca
Braşov, Sibiu, Cluj sau Timişoara; Filiala Est are sediul în
Municipiul Galaţi, în detrimentul unor municipii ca Piteşti, Ploieşti,
Constanţa sau Bucureşti; Filiala Sud are sediul în Municipiul
Râmnicu Vâlcea, iar Filiala Nord are sediul la Zalău (vezi harta 1).
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Alte prevederi legislative privind procesul electoral sunt
surprinzător de puţin corelate cu activitatea AEP. De exemplu,
săptămâna trecută Parlamentul a adoptat Legea privind alegerea
autorităţilor publice locale, fără nici o referire la rolul Autorităţii
Electorale Permanente, aşa cum era de aşteptat. Nici proiectul de
lege privind alegerea Preşedintelui României nu face referiri la
AEP. Mai mult, Ministrul Delegat al Administraţiei Gabriel Oprea,
pregăteşte prefecţii şi primarii pentru actualizarea listelor
electorale, trecând cu vederea faptul că aceasta este o atribuţie a
AEP.
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IPP consideră că o ultimă şansă de îndreptare a acestor deficienţe
organizatorice şi legislative o constituie discutarea Legii pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului.
Procesul electoral este un test pentru democraţia din România şi
de aceea este necesar ca instituţiile care asigură buna
desfăşurare a acestui proces să se coordoneze pentru aplicarea
unor politici electorale coerente şi eficiente atât din punct de
vedere al legislaţiei cât şi al resurselor folosite.

anexe

Harta 1
Reprezentarea filialelor AEP (în viziunea Guvernului)
- punctele reprezinta municipiile în care sunt sediile filialelor -
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anexe

Harta 2
Reprezentarea regiunilor de dezvoltare
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Anexa 3
Comunicat IPP
Campania şi primul tur al alegerilor locale 2004:
continuitatea unor carenţe
Bucureşti, 7 iunie 2004 - Conform misiunii lor de a contribui la
creşterea calităţii proceselor democratice în România, Institutul
pentru Politici Publice (IPP), Bucureşti, Fundaţia pentru o
Societate Deschisă (FSD) şi Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
au urmărit desfăşurarea alegerilor locale 2004, în ceea ce
priveşte derularea campaniei electorale şi măsura în care
autorităţile au asigurat exercitarea „în mod egal, fără privilegii şi
discriminări” (art.2, alin 1 din Legea nr. 67/2004) a drepturilor
electorale.
Alegerile locale 2004 au arătat că în competiţia electorală, există o
inegalitate semnificativă de şanse între partidul de guvernământ
şi contracandidaţii săi. Aceasta se datorează în primul rând
accesului privilegiat, şi de multe ori contrar legii, pe care partidul
de guvernământ îl are la resursele publice, financiare şi umane,
pe care le foloseşte în scopuri electorale.
O altă concluzie majoră desprinsă de IPP, FSD şi CRJ se referă la
deficitul de democraţie în relaţia dintre candidaţi şi electorat, sub
aspectul transparenţei şi al posibilităţii alegătorilor de a-şi
responsabiliza reprezentanţii. Campania electorală pentru
alegerile locale 2004 a fost aproape exclusiv una de imagine, de
notorietate a candidaţilor şi nu una de poziţii faţă de subiecte
concrete, cu impact asupra comunităţilor locale. Gradul de
informare al electoratului despre candidaţi a fost afectat şi de
modul de folosire a sondajelor, ale căror rezultate au fost deseori
difuzate trunchiat şi manipulate pentru scopuri electorale.

I. IPP, FSD şi CRJ semnalează următoarele încălcări ale
legislaţiei electorale româneşti, precum şi a principiilor
internaţional acceptate ca fiind standardele unor alegeri
democratice:

anexe

IPP, FSD şi CRJ consideră că procesul electoral pentru alegerile
locale 2004 a fost afectat în ceea ce priveşte accesul universal la
drepturile electorale (dreptul de vot şi dreptul de a fi ales),
respectarea, în derularea campaniei, a principiului competiţiei
echitabile şi transparenţa în organizarea şi derularea alegerilor.
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1. Maniera deficitară în care autorităţile şi instituţiile publice cu
prerogative în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral au
asigurat caracterul echitabil şi transparent al acestuia. Un
exemplu este cel al refuzului, contrar legii, al Biroului Electoral
Central şi al Societăţii Române de Televiziune de a furniza
informaţiile de interes public care le-au fost solicitate.
2. Cu toate că textul Legii nr. 67/2004 (art.114) prevede că prefecţii
şi subprefecţii nu pot participa la acţiuni de campanie electorală,
sub sancţiunea demiterii din funcţie, reacţia Biroului Electoral
Central faţă de unele cazuri în care aceste prevederi au fost
încălcate a venit foarte târziu. Hotărârea prin care se dă o
interpretare unitară prevederilor Legii nr. 67/2004, în sensul că
prefecţii şi subprefecţii nu pot participa la acţiunile din campania
electorală, nu fusese publicată în Monitorul Oficial nici până la
data de 28 mai 2004, cu numai o săptămână înainte de încheierea
campaniei electorale.
3. Afişele electorale stradale (de tip banner, billboard) au fost în
cele mai multe cazuri amplasate fără autorizaţie. De asemenea,
materialele electorale au fost tipărite şi publicate în presa scrisă,
încălcând în multe cazuri prevederile art. 20 din Legea nr.
43/2003, privind menţionarea denumirii partidului şi a agentului
economic care le-a tipărit.
4. Depăşirea substanţială a cheltuielilor permise de lege pentru
campania electorală, în special de către PSD.

anexe

5. Regulile pentru înscrierea în cursa electorală au fost
schimbate, după începerea perioadei de depunere a
candidaturilor, prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/2004
privind obligativitatea depunerii declaraţiilor de avere. Această
reglementare contravine dispoziţiilor constituţionale deoarece
afectează în mod nepermis regimul drepturilor electorale şi
restrânge exercitarea dreptului de a fi ales.
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6. Prevederile discriminatorii din Legea nr. 67/2004, art.7, în ceea
ce priveşte condiţiile în care organizaţiile nereprezentate în
Parlament ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot
depune candidaturi restrâng dreptul de a fi ales pentru cetăţenii
aparţinând minorităţilor naţionale. În pofida unor eforturi susţinute
(vezi cazul Uniunii Civice Maghiare), nici o organizaţie
neparlamentară reprezentând cetăţeni aparţinând minorităţilor
naţionale nu a reuşit să îndeplinească cerinţele pentru a depune
candidaturi la funcţiile de primari şi pentru consiliile locale.
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7. Deşi există recomandări din partea majorităţii instituţiilor
internaţionale pentru a creşte participarea politică a femeilor,
acestea sunt încă subreprezentate atât în ansamblul candidaţilor
înscrişi în cursa pentru funcţii de primari (6% femei), cât şi pe
listele depuse de partide pentru consilii locale şi judeţene.
II. De asemenea, IPP, FSD şi CRJ doresc să semnaleze
următoarele disfuncţionalităţi instituţionale, la nivelul autorităţilor
chemate să asigura buna desfăşurare a procesului electoral:
8. Slaba reacţie a reprezentanţilor Ministerului Public la
numeroasele sesizări privind oferirea de mită electorală şi, în
consecinţă, ineficienţa acestora în aplicarea sancţiunilor legale
pentru astfel de cazuri.
9. Monitorizarea făcută pe parcursul campaniei electorale a
arătat că Curtea de Conturi, autoritate publică având prerogative
legale exclusive în materia finanţării campaniilor electorale, s-a
dovedit complet ineficace în sancţionarea şi descurajarea
nerespectării legii de către partidele, alianţele politice şi candidaţii
lor (un exemplu a fost tipărirea şi afişarea materialelor de
propagandă electorală fără ca pe acestea să fie imprimate datele
cerute de Legea nr. 43/2003 privind finanţarea partidelor politice şi
a campaniilor electorale).
III. IPP, FSD şi CRJ au constat că desfăşurarea echitabilă a
campaniei electorale a fost afectată de:
10. Folosirea resurselor publice în scopurile campaniei electorale,
în mod dominant de către PSD, care deţine accesul cel mai larg la
aceste resurse, dar şi de către alte partide politice. IPP a identificat
următoarele mecanisme principale de abuz al resurselor publice,
umane şi materiale, în campania pentru alegerile locale 2004:

b. Folosirea de către membri în Parlamentul României a
maşinilor aflate în dotarea Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru a amplasa afişe şi/sau pentru diferite
deplasări în scopuri electorale.

anexe

a. Mobilizarea şi participarea la manifestaţii electorale, în
incinta instituţiilor de învăţământ, a elevilor şi profesorilor,
în timpul desfăşurării orelor de curs, sau chiar prin
întreruperea acestora. Astfel de acţiuni încalcă
prevederile art. 58, alin. 4 din Legea nr. 67/2004 privind
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
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c. Participarea la acţiuni de campanie electorală a
personalului (funcţionari publici) din instituţiile
conduse de candidaţi.
11. Organizaţiile semnatare au constatat şi dezaprobă implicarea
partizană politic şi neconstituţională a Preşedintelui României în
acţiuni de natură electorală avantajând PSD, implicare semnalată
inclusiv de presa internaţională.
IV. În ziua alegerilor, IPP, FSD şi CRJ a constatat următoarele
interferenţe negative în procesul de votare:
12. Guvernul a interferat cu procesul electoral prin unele iniţiative
care îi exced atribuţiile, cum ar fi înfiinţarea unei linii telefonice
directe la care să se primească, în ziua alegerilor, sesizări în
legătură cu nereguli privind procesul de votare. Astfel de iniţiative
s-au derulat în detrimentul organismelor guvernamentale cu
atribuţii legale în domeniu (Comisia Tehnică Centrală şi Comisia
pentru Transparenţă), a căror activitate a fost minimală. De
asemenea, ele au ignorat competenţele BEC în domeniu.
13. Datorită neprofesionalismului Prefecturii Olt în tipărirea
buletinelor de vot, s-a ajuns la situaţia acceptării ca valide a unor
buletine de vot în care listele de candidaţi continuă de pe o pagină
pe alta, în patrulatere deschise. Tolerarea acestei greşeli a
generat, mai departe, necesitatea de a considera valide buletinele
de vot cu două ştampile în interiorul aceluiaşi patrulater.
Validitatea unor astfel de buletine, pentru toate circumscripţiile din
ţară a fost stabilită prin Hotărârea BEC nr. 72 din 29 mai 2004.
Aceste hotărâri îngreunează şi creează confuzie în procesul de
constatare a voturilor, pentru care s-au consolidat deja unele
practici ce intră în contradicţie cu noile prevederi.

anexe

IPP, FSD si CRJ consideră că democraţia românească nu şi-a
consolidat încă pe deplin mecanismele pentru organizarea şi
desfăşurarea corectă a procesului electoral, la standardele
democraţiilor mature. De asemenea, şansa de a asigura
diversitatea reprezentării politice este mult diminuată de lipsa de
pe scena politică românească, a unor competitori cu şanse
comparabile, tendinţa în acest moment fiind cea către un sistem
cu partid dominant.
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Anexa 4
Europa în discursul candidaţilor pentru alegerile locale din
2004 - câteva consideraţii teoretice
Ultimul deceniu de politică românească a fost dominat de ideea
integrării euro-atlantice a României. Izolarea internaţională a
României, devenită politică de stat în anii `80, a avut o
magnitudine semnificativă care s-a resimţit în primii ani de
după1990 când, atât la nivelul mentalităţii publice, cât şi la nivelul
politicilor din diverse domenii, s-a putut constata o accentuată
atitudine autarhică şi o rezistenţă birocratică la occidentalizarea
mediului românesc. Ideea integrării euro-atlantice, la început
promovată de elitele intelectuale, preluată apoi de elitele politice
şi devenită, din a doua jumătate a anilor `90, parte a programului
politic al cvasi-unanimităţii forţelor politice din România, începe să
fie din ce în ce mai prezentă în ofertele electorale ale candidaţilor
şi ale forţelor politice începând cu alegerile (locale şi generale) din
1996 şi continuând tot mai accentuat în alegerile din 2000 şi 2004.

Conjuncturile internaţionale şi dinamica specifică celor două
organizaţii-ţintă a făcut ca obiectivul NATO să devină mult mai
apropiat decât obiectivul UE la începutul celei de-a doua jumătăţi
a anilor `90. Summiturile NATO de la Madrid (1997) şi de la
Washington (1999) au dat României sentimentul că aderarea la

anexe

Iniţial, obiectivul integrării României în structurile care consacră
apartenenţa la lumea occidentală (NATO şi UE) părea prea
indepărtat, aşa că, în prima sa fază, discursul despre
europenitatea României era unul paseistic şi se împletea, mai
ales, cu tema identitară: „suntem un popor european”.
Argumentele erau, mai ales, de natură istorică şi vizau, în
principal, epoca modernă, începând cu jumătatea secolului al
XIX-lea, până la instaurarea comunismului şi se completau cu
argumente de ordin cultural şi geografic. În context, trebuie
menţionat şi faptul că, pe lângă inerţia mentalităţilor româneşti şi
inadecvarea administrativă şi economică a ţării la realităţile
Europei finalului de secol XX, s-a putut constata şi o lipsă de
strategie în privinţa extinderii spre est a comunităţilor europene,
adunate începând cu 1992 în cea mai importantă organizaţie
paneuropeană, Uniunea Europeană. Această organizaţie nu a
elaborat o strategie de absorbţie a ţărilor din fostul lagăr socialist
decât începând cu anul 1995, după summitul de la Copenhaga,
când s-au formulat cunoscutele criterii de acceptare a noi membri
în Uniune.
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NATO este un obiectiv realizabil într-un interval de timp previzibil.
În 2002, România a primit invitaţia de aderare la NATO şi în cursul
anului 2003 formalităţile juridice ale acestei aderări au fost
rezolvate, astfel încât România a devenit membră de jure a
Alianţei Nord Atlantice.
În privinţa aderării la Uniunea Europeană, percepţia generală în
România a fost aceea că procesul este mult mai complex şi mai
dificil decât cel de aderare la NATO. De altfel, toate ţările fost
comuniste din Estul Europei au urmat acelaşi traseu - întâi NATO,
apoi UE. România a început negocierile de aderare la Uniunea
Europeană abia în 1999. Acum, anul 2007 este considerat, atât la
Bucureşti cât şi la Bruxelles, ca dată foarte probabilă pentru
aderarea României la UE. Din această foarte succintă trecere în
revistă, se poate deduce că, pe parcursul anilor '90, dar mai ales
din 1996 încoace, discursul pro-european şi, în general, prooccidental a căpătat greutate în România. Politicienii au fost
încurajaţi şi de reacţia populaţiei; sondajele de opinie arată cu
claritate şi constanţă faptul că cetăţenii aprobă integrarea în
NATO şi UE în proportie foarte mare, cu mult peste pragul
psihologic de 50%. În timp, discursul pro-european al
politicianului român a început să îşi schimbe substanţa, devenind
dintr-un discurs de tip identitar („noi suntem europeni”) un discurs
de tip teleologal („eu vă duc in Europa”).
Merită, de asemenea, să ne oprim puţin şi asupra felului în care
Europa este percepută în România. Această percepţie a evoluat
în paralel, dar în consonanţă, cu evoluţia discursului politic despre
Europa. Simplificând, am putea spune că s-a realizat, în ultimul
deceniu, o evoluţie a percepţiei asupra Europei trecând prin trei
stadii:

anexe

I. „Europa - spaţiul cultural căruia îi aparţinem în mod
natural” (discurs identitar, cultural-istoric, în care se
amestecau frustrări ale lipsei de recunoaştere internaţională a
statutului european al României şi frământări ale unei ţări în
căutare de identitate democratică după lungi decenii de
dictatură)
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II. „Europa - vitrină încărcată” (discurs care se referea la
bunăstarea europeană, la prosperitatea economică a Europei
şi la tipul de experienţe birocratice pe care cetăţeanul le are în
raport cu statul; acest discurs începea să fixeze un proiect
pentru România)
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III. „Europa - tipul de capitalism şi democraţie de care avem
nevoie” (discurs care asumă că tipul de dezvoltare european
şi, în consecinţă, că adoptarea aquis-ului comunitar şi
integrarea României în UE este singura opţiune raţională de
dezvoltare a României)

anexe

În paralel cu evoluţia acestei percepţii, s-a dezvoltat şi discursul
politic corespunzător. În ultimul deceniu, s-a putut constata o
deplasare de la primul tip de discurs către al doilea şi apoi către al
treilea. Precizăm că, în percepţia despre Europa, aşa cum se
desprinde ea din analiza discursului politic, se poate identifica
prezenţa simultană a tuturor acestor percepţii, identificate aici
separat din raţiuni analitice, dar ponderea importanţei lor în
economia generală a discursului politic despre Europa, s-a
modificat după cum am arătat.

125

INSTITUTUL PENTRU POLITICI PUBLICE

Anexa 5
Rezultatele pentru alegerea primarilor (mandate)

anexe
126

PSD
PNL
PD
UDMR
PUR
PRM
CI
PNTCD
PNG
PUNR
FDR
D.A. PNL-PD
FDGR
PER
PAP
PND
PAS
PSU
U-UCRAINENI
URR
C-LIPOVENI
U-BBR
U-CROATI
RR
PRSD
PPPS
U-SLOVACI
PSD - CTP
PCD
PNDC
PMR
PSR
U-TATARI
PPP
U-RUTENI
PPR
AMR
FD
PTR
MILENIUL III

TIP*
P
P
P
P
P
P
I
P
P
P
P
A
M
P
P
P
P
P
M
P
M
M
M
P
M
P
M
P
P
P
P
P
M
P
M
P
M
P
P
P

ALEGERI
2004
1702
443
380
186
124
82
82
35
23
14
11
10
9
9
8
5
4
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3137

Note
* tip candidat: P - partid, I - candidaţi independenţi, A - alianţă, M organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
** monitorizarea IPP privind migraţia primarilor
*** primari ai Convenţiei Democrate Române
**** aici sunt incluse partide cu scoruri mici dar şi partide care nu
mai există astăzi (ex. ApR)

IPP**
ALEGERI
2003
2000
1947
1050
206
251
307
483
159
148
76
32
37
66
115
159
57
147***

2975

ALTII 621****

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
PARTIDUL DEMOCRAT
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA (SOCIAL LIBERAL)
PARTIDUL ROMANIA MARE
CANDIDAT INDEPENDENT
PARTIDUL NATIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT
PARTIDUL NOUA GENERATIE
PARTIDUL UNITATII NATIUNII ROMANE
PARTIDUL FORTA DEMOCRATA DIN ROMANIA
ALIANTA "DREPTATE SI ADEVAR" PNL-PD
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN
PARTIDUL ACTIUNEA POPULARA
PARTIDUL NOUA DEMOCRATIE
PARTIDUL ALIANTA SOCIALISTA
PARTIDUL SOCIALIST UNIT
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMANIA
UNIUNEA PENTRU RECONSTRUCTIA ROMANIEI
COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMANIA
UNIUNEA BULGARA DIN BANAT - ROMANIA
UNIUNEA CROATILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL NATIONAL ANTITOTALITAR "RENASTEREA ROMANIEI"
PARTIDA ROMILOR SOCIAL DEMOCRATA DIN ROMANIA
PARTIDUL PENSIONARILOR SI PROTECTIEI SOCIALE
UNIUNEA DEMOCRATICA A SLOVACILOR SI CEHILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
PARTIDUL CRESTIN DEMOCRAT
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN
UNIUNEA DEMOCRATA A TATARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMANIA
PARTIDUL "PENTRU PATRIE"
UNIUNEA CULTURALA A RUTENILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
ASOCIATIA MACEDONENILOR DIN ROMANIA
FORTA DREPTATII
PARTIDUL TINERILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL MILENIUL III
TOTAL

COD

ALTII 71****

PARTID

2957
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Rezultatele pentru alegerea consilierilor locali (mandate)

PSD
PNL
PD
PRM
UDMR
PUR
PNTCD
CI
PUNR
PRSD
PNG
PER
FDR
PAP
D.A. PNL-PD
FDGR
PSU
PND
PAS
PPPS
URR
U-UCRAINENI
C-LIPOVENI
U-SLOVACI
PSD - CTP
PCD
PNDC
PMR
U-SARBI
PSR
U-BBR
U-CROATI
RR
U-TATARI
PPP
DOM POLSKI
U-RUTENI
PPR
AMR
FD
PTR
MILENIUL III
U-ELENA
U-ARMENI
ALAR
C-ITALIENI

TIP*
P
P
P
P
P
P
P
I
P
M
P
P
P
P
A
M
P
P
P
P
P
M
M
M
P
P
P
P
M
P
M
M
P
M
P
M
M
P
M
P
P
P
M
M
M
M

ALEGERI ALEGERI
2004
2000
14990
11380
7036
3978
5982
5463
2878
2105
2481
2451
2443
595
674
2767**
503
422
383
869
189
160
697
370
344
329
145
96
81
76
71
58
33
29
21
20
17
17
15
12
11
8
6
6
3
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40031
39718

Note
* tip candidat: P - partid, I - candidaţi independenţi, A - alianţă, M organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
** consilieri ai Convenţiei Democrate Române
*** aici sunt incluse partide cu scoruri mici dar şi partide care nu
mai există astăzi (ex. ApR)

anexe

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
PARTIDUL DEMOCRAT
PARTIDUL ROMANIA MARE
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA (SOCIAL LIBERAL)
PARTIDUL NATIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT
CANDIDAT INDEPENDENT
PARTIDUL UNITATII NATIUNII ROMANE
PARTIDA ROMILOR SOCIAL DEMOCRATA DIN ROMANIA
PARTIDUL NOUA GENERATIE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN
PARTIDUL FORTA DEMOCRATA DIN ROMANIA
PARTIDUL ACTIUNEA POPULARA
ALIANTA "DREPTATE SI ADEVAR" PNL-PD
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST UNIT
PARTIDUL NOUA DEMOCRATIE
PARTIDUL ALIANTA SOCIALISTA
PARTIDUL PENSIONARILOR SI PROTECTIEI SOCIALE
UNIUNEA PENTRU RECONSTRUCTIA ROMANIEI
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMANIA
COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMANIA
UNIUNEA DEMOCRATICA A SLOVACILOR SI CEHILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
PARTIDUL CRESTIN DEMOCRAT
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
UNIUNEA SARBILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN
UNIUNEA BULGARA DIN BANAT - ROMANIA
UNIUNEA CROATILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL NATIONAL ANTITOTALITAR "RENASTEREA ROMANIEI"
UNIUNEA DEMOCRATA A TATARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMANIA
PARTIDUL "PENTRU PATRIE"
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA "DOM POLSKI"
UNIUNEA CULTURALA A RUTENILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
ASOCIATIA MACEDONENILOR DIN ROMANIA
FORTA DREPTATII
PARTIDUL TINERILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL MILENIUL III
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMANIA
ASOCIATIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMANIA
COMUNITATEA ITALIANA DIN ROMANIA
TOTAL

COD

ALTII 12295***

PARTID
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Rezultatele pentru alegerea consilierilor judeţeni (mandate)

anexe

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
PARTIDUL DEMOCRAT
PARTIDUL ROMANIA MARE
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA (SOCIAL LIBERAL)
PARTIDUL NATIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT
PARTIDUL UNITATII NATIUNII ROMANE
PARTIDA ROMILOR SOCIAL DEMOCRATA DIN ROMANIA
ALIANTA "DREPTATE SI ADEVAR" PNL-PD
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL ACTIUNEA POPULARA
CANDIDAT INDEPENDENT
PARTIDUL NOUA GENERATIE
PARTIDUL FORTA DEMOCRATA DIN ROMANIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN
PARTIDUL NOUA DEMOCRATIE
PARTIDUL ALIANTA SOCIALISTA
PARTIDUL SOCIALIST UNIT
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMANIA
UNIUNEA PENTRU RECONSTRUCTIA ROMANIEI
COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI DIN ROMANIA
UNIUNEA BULGARA DIN BANAT - ROMANIA
UNIUNEA CROATILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL NATIONAL ANTITOTALITAR "RENASTEREA ROMANIEI"
PARTIDUL PENSIONARILOR SI PROTECTIEI SOCIALE
UNIUNEA DEMOCRATICA A SLOVACILOR SI CEHILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT "CONSTANTIN TITEL PETRESCU"
PARTIDUL CRESTIN DEMOCRAT
PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMAN
UNIUNEA DEMOCRATA A TATARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMANIA
PARTIDUL "PENTRU PATRIE"
UNIUNEA CULTURALA A RUTENILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA
ASOCIATIA MACEDONENILOR DIN ROMANIA
FORTA DREPTATII
PARTIDUL TINERILOR DIN ROMANIA
PARTIDUL MILENIUL III
UNIUNEA SARBILOR DIN ROMANIA
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA "DOM POLSKI"
UNIUNEA ELENA DIN ROMANIA
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMANIA
TOTAL
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COD
PSD
PNL
PD
PRM
UDMR
PUR
PNTCD
PUNR
PRSD
D.A. PNL-PD
FDGR
PAP
CI
PNG
FDR
PER
PND
PAS
PSU
U-UCRAINENI
URR
C-LIPOVENI
U-BBR
U-CROATI
RR
PPPS
U-SLOVACI
PSD - CTP
PCD
PNDC
PMR
PSR
U-TATARI
PPP
U-RUTENI
PPR
AMR
FD
PTR
MILENIUL III
U-SARBI
DOM POLSKI
U-ELENA
U-ARMENI

TIP*
P
P
P
P
P
P
P
P
M
A
M
P
I
P
P
P
P
P
P
M
P
M
M
M
P
P
M
P
P
P
P
P
M
P
M
P
M
P
P
P
M
M
M
M

ALEGERI ALEGERI
2004
2000
543
496
281
160
229
205
129
143
112
135
73
22
6
156**
3
37
0
4
43
11
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1436
1718

Note
* tip candidat: P - partid, I - candidaţi independenţi, A - alianţă, M organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
** consilieri ai Convenţiei Democrate Române
*** aici sunt incluse partide cu scoruri mici dar şi partide care nu
mai există astăzi (ex. ApR)

ALTII 360***

PARTID

anexe

21019

TOTAL

BARBATI
687
458
869
937
786
1400
2262
1189
2549
2677
2802
319
2875
1209

COD
PUNR
PER
CI
FDR
PAP
PNTCD
PUR
PNG
PRM
PD
PNL
UDMR
PSD

ALTII

PARTID
PARTIDUL UNITATII NATIUNII ROMANE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN
CANDIDAT INDEPENDENT
PARTIDUL FORTA DEMOCRATA DIN ROMANIA
PARTIDUL ACTIUNEA POPULARA
PARTIDUL NATIONAL TARANESC CRESTIN DEMOCRAT
PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA (SOCIAL LIBERAL)
PARTIDUL NOUA GENERATIE
PARTIDUL ROMANIA MARE
PARTIDUL DEMOCRAT
PARTIDUL NATIONAL LIBERAL
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

1549

130

FEMEI
69
46
85
90
75
129
197
97
189
168
136
14
124

22568

1339

TOTAL
756
504
954
1027
861
1529
2459
1286
2738
2845
2938
333
2999

6,9%

9,7%

% FEMEI
9,1%
9,1%
8,9%
8,8%
8,7%
8,4%
8,0%
7,5%
6,9%
5,9%
4,6%
4,2%
4,1%
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Proporţia de femei din totalul candidaţilor la funcţia de primari

129

anexe

PD

PD

130

PD

UDMR

PSD

PSD

PSD

PNL

UDMR

PSD

PNL

PNL

PUR

FDGR

PNL

PRM

PSD

UDMR

PSD

PSD

PSD

PNL

UDMR

PSD

PSD

PSD

PUR

UDMR

PSD

PUR

PSD

PSD

PNL

PSD

PSD

PSD

PSD

PUR

PRM

PSD

PRM

PSD
PNL
UDMR
PUR
PD
PRM
FDGR

(19 preşedinţi)
(6)
(5)
(4)
(3)
(3)
(1)

Apartenenţa politică
a preşedinţilor
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Culoarea politică a celor 41 de preşedinţi de consilii judeţene

ALEGERILE LOCALE 2004 - O LECŢIE POLITICĂ

AEP
Alianţa D.A.
AP/PAP
ApR
BCR
BEC
BEJ
BEM
CC/CCR
CD
CDR
CE
CI
CJ
CL
CMN
CNA
CPLRE
CRJ
CRL
CTC
FDGR
FDR
FSD
HG
ICCJ
INS/INSSE
IS
LADO
LPE
MAE
MAI
MJ
MO
NATO
NUP

Autoritatea Electorală Permanentă
Alianţa PNL - PD „Dreptate şi Adevăr”
Acţiunea Populară
Alianţa pentru România
Banca Comercială Română
Biroul Electoral Central
Biroul Electoral Judeţean
Biroul Electoral Municipal
Curtea de Conturi a României
Camera Deputaţilor
Convenţia Democrată Română
Consiliul Europei
Candidat independent
Consiliul Judeţean
Consiliul Local
Consiliul Minorităţilor Naţionale
Consiliul Naţional al Audiovizualului
Congresul Puterilor Locale şi Regionale din
Europa
Centrul pentru Resurse Juridice
Comunitatea Ruşilor Lipoveni
Comisia Tehnică Centrală
Forumul Democrat German Român
Forţa Democrată din România
Fundaţia pentru o Societate Deschisă
Hotărâre de Guvern
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Institutul Naţional de Statistică şi Studii
Economice
Internaţionala Socialistă
Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului
Liga Pro Europa
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Ministerul Justiţiei
Monitorul Oficial
North Atlantic Treaty Organisation
Neînceperea Urmăririi Penale

abrevieri

abrevieri
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ONU
OU
PAS
PCD
PD
PDN
PDSR
PER
PM III
PMR
PND
PNG
PNL
PNŢCD
PPE
PPP
PPPS
PRM
PRSD
PSD
PSD-CTP
PSU
PTR
PUNR
PUR-SL
RATC
SGG
SIGMA
SRI
SRR
SRTv
TB
UCM/UCMR
UDMR
UE
UER
URR
USAID

anexe

UUR

130

Organizaţia Naţiunilor Unite
Ordonanţă de Urgenţă
Partidul Alianţa Socialistă
Partidul Creştin Democrat
Partidul Democrat
Partidul Demnităţii Naţionale
Partidul Democraţiei Sociale din România
Partidul Ecologist Român
Partidul Mileniului III
Partidul Muncitoresc Român
Partidul Noua Democraţie
Partidul Noua Generaţie
Partidul Naţional Liberal
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat
Partidul Popular European
Partidul Pentru Patrie
Partidul Pensionarilor şi Protecţiei Sociale
Partidul România Mare
Partida Romilor Social Democrată
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat - Constantin Titel
Petrescu
Partidul Socialist Unit
Partidul Tinerilor din România
Partidul Unităţii Naţiunii Române
Partidul Umanist din România - Social Liberal
Regia Autonomă de Transport Constanţa
Secretariatul General al Guvernului
Program al Uniunii Europene şi OECD
Serviciul Român de Informaţii
Societatea Română de Radiodifuziune
Societatea Română de Televiziune
Tribunalul Bucureşti
Uniunea Civică Maghiară
Uniunea Democrată Maghiară din România
Uniunea Europeană
Uniunea Elenă din România
Uniunea pentru Reconstrucţia României
United States Agency for International
Development
Uniunea Ucrainienilor din România
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