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Lucrările seminarului au fost deschise de Jacques Roussellier,
asistentul Directorului Biroului pentru instituţii democratice şi drepturile
omului al C.S.C.E., care a urat bun-venit participanţilor la acest important
eveniment. Au mai rostit alocuţiuni domnul Doru Viorel Ursu, secretar de
stat În departamentul Administraţiei Publice; domnul Mihail Gondoş,
secretar general adjunct, Guvernul României; domnul Ovidiu Zărnescu,
Biroul Electoral Central; doamna Irina Moroianu ZIătescu, director adjunct al Institutului Român pentru Drepturile Omului; domnul Adrian
Moruzi, primarul oraşului Braşov.
Directorul programului I.F.E.S. pentru România, doamna Marta Maria
Villaveces, a explicat metodologia seminarului arătînd că materialele vor
fi prezentate de vorbitori În sesiunile plenare,după care participantii vor
discuta detaliat, pe ateliere, problemele ridicate În sesiunile plenare,
precum şi alte subiecte legate de acestea. De asemenea, s-a arătat că
fiecare atelier va avea un moderator şi un raportor care vor consemna şi vor
prezenta concluziile la sfîrşitul semilnarului.

SESIUNEA PLENARĂ 1
a) Directorul programului I.F.E.S., pentru America, Asia şi Europa,
doamna Juliana Geran Pilon a prezentatin cadrul Sesiunii Plenare 1 tema
Necesitatea, democraţiei şi analiza procesului politic.
b) Domnul Jacques Roussellier, reprezentant al C.S.C.E. a prezentat
tema Drepturile omului şi drepturile politice.
În urma acestor expuneri s-au purtat discuţii legate de cele două teme
şi despre modalităţile În care se poate construi şi mentine democratia În
România.
Apoi, participanţii au purtat discuţii pe ateliere.
SESIUNEA PLENARĂ 2
a) Domnul Charles Lasham, şeful biroului electoral al oraşului Liverpool,
a prezentat referatul intitulat Necesitatea alegerilor. Sint ele libere şi
corecte?
b) Domnul George Smith, şeful biroului electoral pentru districtul South
Somerset din Anglia, a prezentat referatul Activităţi din ziua alegerilor.
După susţinerea celor două referate participanţii au adresat vorbitorilor
numeroase Întrebări.
Apoi, au urmat dezbaterile pe ateliere.
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SESIUNEA PLENARĂ 3
a) Un organism electoral permanent şi sistemul de înregistrare al
Evaluarea rezultatelor şi formarea cadrelor , raport
prezentat de George Smith.
b) Rolul partidelor politice în procesul electoral, raport prezentat de
domnul Charles Lasham.
S-au adresat Întrebări şi, apoi, lucrările s-au desfăşurat pe ateliere.
alegătorilor;

SESIUNEA PLENARĂ 4
a) Particularităţi ale sistemului electoral românesc. Rolul
observatorilor, raport prezentat de domnul Charles Lasham.
c) Educaţie civică şi educaţia alegătorilor, raport prezentat de
domnul Charles Lasham.
S-au adresat Întrebări iar, apoi, lucrările s-au desfăşurat pe ateliere.
Raportorii au prezentat, fiecare, concluziile dezbaterilor din ateliere.
Doamna Marta Maria Villaveces a mu~umitdelegaţilorpentru participare.
De asemenea şi-a exprimat satisfacţia pentru faptul că participanţii au găsit
acest seminar folositor şi instructiv, deopotrivă, iar ocazia oferită de a se
Întîlni cu alţi reprezentanţi ai instituţiilor implicate În procesul electoral din
România binevenită, Întrucît le-a permis schimbul de informaţii despre
diversele aspecte ale alegerilor.
Scopul seminarului a fost să adune laolaltă grupuri implicate În procesul
democratic din România pentru a discuta liber şi deschis despre procesul
politic din ţară. Acest scop a fost realizat.
.
Vorbitorii s-au dovedit a fi interesaţi şi informaţi iar sesiunile plenare au
generat discuţii şi au oferit participanţilor ocazia să discute În detaliu, pe
ateliere, temele supuse dezbaterii În plen.
Participanţii au apreciat rapoartele prezentate, buna cunoaştere de
către vorbitori a procesului democratic În general şi a legii electorale din
România, În particular, precum şi informaţiile despre procesele democratice
din alte ţări ale lumii.
Nu se poate spune că, În cadrul atelierelor, a existat un consens de idei.
Totuşi, faptul că delegaţii au avut ocazia să-şi exprime opiniile, să fie sau
nu de acord asupra unor probleme naţionale şi internaţionale, să dezbată
probleme legate de Îmbunătăţirea legii electorale şi a procesului democratic, poate fi considerat un succes.
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ŞEDINŢA

DE DESCHIDERE

MANDATUL GUVERNULUI ESTE DE A ORGANIZA
ALEGERI LIBERE ŞI CORECTE
Cuvintul d-Iui DORU VIOREL URSU,
Secretar de Stat la Departamentul pentru Administratia

Publică Locală

Cuvmtul meu de salut se adresează deopotrivă organizatorilor şi
participantilor. Cu totii au depus eforturi deloc uşoare pentru ca intilnirea
noastră să fie benefică mai ales per:tru marele absent al manifestării:
electoratul român. Lui ii datorăm grijile şi preocupările noastre ca şi
răspunsurile la multe intrebări care se vor pune aici.
Convigerea noastră este că nici o restrictie inacceptabilă nu trebuie să
impiedice participarea cetătenilor la alegeri in calitate de candidati sau
alegători.

lncrederea noastră este că inclusiv cu sprijinul dumneavoastră, aici,
vom găsi acele criterii optime de organizare a votării şi deschiderea
buletinelor de vot astfel incit să Împiedicăm frauda şi ilegalitatea.
Departamentul pentru Administratie Publică Locală are atributiuni
importante şi exacte mpregătirea şi desfăşurarea alegerilordin 27septembrie

1992.
Ni le-am asumat, le

respectăm;

În

acelaşi

timp

controlăm

aplicarea lor

mteritoriu. Participarea efectivă a reprezentantilor autorităti/or publice la

acest seminar, va demonstra, sper, că organizatorii locali ai alegerilor ştiu
ce au de făcut şi cunosc legea in cele mai mici amănunte.
Nu doresc să mă opresc decit foarte putin asupra problemelor noastre
specifice; ele sint de natură tehnico-organizatorică şi - prin specificul lor smt aride. Vă pot asigura msă că se respectă ad litteram programul
calendaristic stabilit de Guvem.
Au fost delimitate şi numerotate toate sectiile de votare, au fost
reactualizate listele electorale, iar primarii solutionează mtermen de 3 zile
de la inregistrare (art. 12 alin. 1 şi 3 din Legea 68/1992) orice mtimpinare
la omisiunile, inscrierile greşite sau erorile cuprinse in listele electorale.
Se lucrează la tipărirea buletinelor de vot, la amenajarea sectiilor de
votare. S-au confectionat umele şi ştampilele de vot care vor fi predate
termenul stabilit (24 septembrie) preşedintilor birourilor electorale ale
sectiilor de votare.

m
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S-au asigurat deja toate cantitătile de materiale necesare: hÎrtie,
combustibili, plicuri, dispozitive de capsare.
ReÎnnoiesc afirmatia că, indiferent de costurile totale ale acestor
pregătiri, chiar dacă ele - În unele situatii justificate - vor fi depăşite,
executivul va asigura finantarea integrală a procesului electoral.
Aş dori să Închei cu ideea de Început: nici un efort nu este prea mare
dacă ne vom reaminti mereu că mandatul acestui guvern este de a organiza
alegeri libere şi corecte, de a da dreptul fiecărui cetătean român să participe
la guvernarea tării sale, ca premisă necesară, aşteptată, de aşezare a vietii
noastre politice, economice, sociale pe principiile statului de drept.

SISTEMUL ELECTORAL ROMÂN
SE CONSOLIDEAZĂ ŞI ADAPTEAZĂ
SISTEMELOR PROPRII MARILOR DEMOCRAŢII
CuvÎntul d-Iui judecător OVIDIU ZARNESCU,
membru al Biroului Electoral Central.
Este un privilegiu pentru mine În acest cadru distins al unui seminar cu

o tematică electrizantă - Sistemul Electoral Român" - să aduc participantilor
la această importantă reuniune salutul cordial ai Biroului Electoral Central.
Vă rog să-mi Îngăduiti să salut cu deosebire pe reprezentantii Fundatiei
Internationale pentru Sisteme Electorale şi ai Conferintei pentru Securitate
şi Cooperare În Europa.
Am spus, fără să exagerez, că tematica seminarului la care participăm
- Sistemul Electoral Român - este electrizantă.
Intr-adevăr, la ora de fată acest subiect fierbinte interesează Întreaga
noastră societate.
Noi cei prezenti aici sÎntem cu totii specialişti şi fără indoială că vom
căuta să descifrăm multitudinea de aspecte ale acestui subiect din
perspectiva unor specialităti precise: ştiinte juridice şi administrative,
psihologie şi sociologie, politologie şi structuri educationale.
După ce se vor fi epuizat cele trei zile de dezbateri vom pleca de aici mai
bine informati, cu un orizont mai larg de cunoştinte În materie, capabili să
Întelegem mai exact dimensiunile şi importanta unui sistem atit de complex.
Subiectul interesează Însă, cum arătam mai Înainte, masele mari de
specialişti.

SÎntem În plină campanie electorală, partidele şi formatiunile politice
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şi-au

intensificat actiunile publicitare, dezbaterile celor şase candidati la
au acaparat antena televiziunii la orele de virf şi toate acestea
au făcut să crească interesul oamenilor pentru sistemul electoral.
Nu putem să nu ne oprim o clipă asupra unui fapt relevant. Toti aceşti
oameni se raportează la fenomenul electoral dintr-un punct de vedere
subiectiv: cu patimi, cu pasiuni, cu dorinte personale şi in general cu tot
cortegiul de sentimente şi resentimente specific umane.
Poate este bine să spun că noi, aici, deşi tot oameni sintem, avem nobila
menire de a ne detaşa de această furtună a sufletelor şi a ne refugia, măcar
pentru aceste trei zile, in imperiul gindirii.
Noi ca specialişti sintem chemati să aducem lumina ratiunii pe un
teritoriu atit de blntuit de orgolii.
Doamnelor şi domnilor, am exprimat toate acestea cu gindul la un fapt
foarte concret: Sistemul Electoral Român se află la iRceputuriie sale intrun sistem democratic.
Acum doi ani, la 20 mai, au avut loc in România primele alegeri libere
de după cel de al doilea război mondial, alegeri care au avut rolul primei şcoli
de democratie.
ln iarna acestui an am avut alegeri locale, la care spiritul democratic a
fost mai accentuat. La 27septembrie, urmează al doilea scrutin liber pentru
desemnarea Preşedintelui României şi a noului Parlament.
Sintem ferm convinşi că vom merge inainte, că spiritul democratic al
acestor alegeri va creşte, iar corectitudinea şi onestitatea lor vor fi la
Preşedintie

inăltime.

Este bine să uităm festivismul alegerilor ce au avut loc timp de peste
patru decenii in România, cind practic nu am avut un sistem electoral, iar
alegătorul nu putea să dea curs vointei sale.
Acum sintem intr-o etapă nouă.
Nu este uşor şi lucrurile nu curg lin, Statul de Drept este o constructie
uriaşă, care presupune şi muncă şi luptă şi răbdare şi curaj.
Sistemul Electoral Român, care reprezintă tema seminarului nostru este o componentă importantă a Statului de Drept. Nici acest sistem nu se
construieşte uşor. Noi, la Biroul Electoral Central, ştim poate mai bine c1te
valuri inalte şi cite furtuni izbesc in corabia ce a pornit la drum. Dar ştim, in
acelaşi timp, că această corabie lnaintează şi nimic nu o mai poate opri din
drum.
Treptat Sistemul Electoral Român se consolidează, se perfectionează,
se adaptează sistemelor proprii marilor democratii.
Cu aceste ginduri am venit la acest seminar, pentru a-i reprezenta pe
colegii mei din Biroul Electoral Central şi am convingerea că reuniunea la
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care vom participa Împreună va fi ea Însăşi un "vÎnt bun" care să Împingă
mai departe această corabie, care este Sistemul Electoral Român.

AVEM POSIBILITATEA SĂ ÎMBUNĂTĂŢIM
METODOLOGIA DE EXERCITARE
A DREPTURILOR ELECTORALE
CuvÎntul d-nei IRINA ZLATESCU, Director adjunct al'.R.D.O
Aş dori, pentru Început, să vă adresez din partea Institutului Român
pentru Drepturile Omului mullumiri pentru faptul că ali răspuns invitaliei de
a participa la acest seminar organizat de Fundalia Intemaliona/ă. pentru
Sisteme Electorale din Washington şi Conferinla pentru Securitate şi
Cooperare În Europa.
Adresez, de asemenea, mullumiri organizatorilor pentru interesul
manifestat fală de nevoia de pregătire a celor implicali În buna desfăşurare
a procesului electoral În România.
7n ultimii doi ani şi jumătate, electoratul român a avut acces la o nouă
legislalie şipractică electorală, concretizată În modul În care s-au desfăşurat
alegerile ce au avut loc din mai 1990 pÎnă În prezent.
Ne aflăm Într-o nouă campanie electorală, de rezultatele căreia depinde
În măsură covÎrşitoare finalizarea procesului de tranzilie spre o autentică
vială democratică.

Institutul Român pentru Drepturile Omului este implicat În modul cel mai
direct În procesul amintit. Aceasta este poate şi explicalia invitării noastre
la lucrările Seminarului, alături de organizatori.
Institutul Român pentru Drepturile Omului -1. R. D. O. - este un organism
neguvemamental, independent, apolitic, Înfiilat prin Legea nr.9/1991 in
scopul unei bune cunoaşteri de către organismele publice, organizaliile
neguvemamentale şi celălenii români a problematicii drepturilor omului, a
modului În care drepturile omului sÎnt garantate În alte lări, Îndeosebi În
lările participante ale Conferinlei pentru Securitate şi Cooperare În Europa.
Pentru realizarea acestui scop, institutul nostru oferă documentare
privind legislalia străină şi intemă referitoare ia cunoaşterea şi respectarea
drepturilor omului; de asemenea, el desfăşoară o bogată activitate
publicistică, de organizare a unorprograme de formare destinate indeosebi
acelor categorii de persoane care au răspunderi speciale pentru proteclia
drepturilor omului - sau destinate cunoaşterii problematicii drepturilor
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omului În rÎndurile unor largi categorii ale populatiei; institutul efectuează
cercetări privind diverse aspecte ale promovării şi respectării drepturilor
omului În România şi pe plan intemational.
În acelaşi timp, Institutul Român pentru Drepturile Omului organizează
sondaje de opinie pe diferite aspecte privind protectia drepturilor omului. În
legătură cu acest ultim aspect al activitătii noastre, dorim să vă solicităm,
chiar cu prilejul prezentei dumneavoastră la acest seminar, ca În cadrul
atelierelor să ne recomandati - prin intermediarul moderatorilor, În pauzele
seminarului sau la sfÎrşitul lucrărilor din ateliere - teme pe care le considerati
foarte actuale, pe problematica drepturilor electorale, În vederea realizării
unui sondaj complet, postelectoral, ale cărui concluzii vor fi folosite de
specialiştii institutului nostru În programele de formare a celor direct
implicaţi În desfăşurarea procesului electoral- cadre din administraţie,jurişti,
cadre didactice - precum şi În continuarea educării electoratului.
Institutul Român pentru Drepturile Omului colaborează pentru realizarea
atributiilor stabilite prin actele sale constitutive cu organisme specializate
ale Organizatiei Natiunilor Unite şi ale Consiliului Europei, precum şi cu
institute similare din alte ţări cu fundaţii, cu organizatii neguvernamentale
din domeniul drepturilor omului din tară şi din străinătate.
Institutul nostru a organizat - Împreună cu acestea - seminare, reuniuni
ştiinţifice, simpozioane pe diferite probleme din domeniul drepturilor omului,
ceea ce ne-a permis să dobÎndim o experientă utilă, pe care dorim să o
transmitem celor interesaţi. Institutul acordă o atenţie deosebită lucrărilor
acestui seminar.
De aceea, vă rog să-mi permiteţi să vă adresez apelul de a ridica şi
dezbate În ateliere probleme reale ale procesului electoral. Avem cu toţii
posibilitatea de a Îmbunătăţi astfel metodologia de exercitare a drepturilor
electorale, pom ind de la standardele intemaţionale În materie, ce urmează
a fi prezentate În cele şase rapoarte din şedinţele plenare ale seminarului.

ROMÂNIA TRĂIEŞTE UN ANOTIMP AL SCHIMBĂRII
CuvÎntul domnului ADRIAN MORUZI - Primarul Braşovului
Tot ce părea ziditpentru etemitatea comunismului se destramă. Germenii
unei noi gindiri, ai descoperirii libertăţii şi limitelor ei, ne frămÎntă ca tot, şi
pe fiecare În parte.
Puterea socială este pusă periodic În licitaţie publică, pentru ca, prin
competiţia celor mai efecienţi dintre noi, ea să servească interesului
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majoritar:
Descoperirea regulilor şi constrîngerilor jocului democratic este o parte
a acestor schimbări, elementul său de nuc/eu.
Ca români şi pentru România, dorim ca această Înţelegere şi supunere,
să fie CÎt mai rapidă şi cÎt mai eficientă.
Şi CÎt mai morală!
De aceea, acest seminar, care strînge În jurul dezbaterii unor idei,
oameni de diferite orientări politice, din diferite compartimente ale puterii
sociale, nedă Încredere şi speranţă. Competenta şi disponibilitatea factorilor
de putere În Înţelegerea luminilor şi umbrelor procesului electoral, aşa cum
este el În cultura democraţiei româneşti, ne implică În accelerarea dinamicii
schimbării.
MUlţumesc organizatorilor pentru alegerea Braşovului drept gazdă şi
teren al disputei. Un echilibru alpasiunilorpolitice, dominatedepragmantism,
fac grupul nostru cetăţenesc tolerant şi activ În căutarea noii noastre
identităţi.

Prezenţa prieteniloreuropenişi americani, lîngă noi,

În aceste momente,
nu doar morală, ne scot din căderile noastre
susţinÎndu-ne voinţa de a lupta.
Tuturor vă mulţumim că sînteţi acum şi aici, participanţi şi organizatori.
Credinţa noastră este că ziua de mîine a democraţiei româneşti, va fi
aceea a valorilor morale comune, care ve va uni În această lume mică, din
ce În ce mai mică, spre noI înţelegeri a binelui uman.
Fie ca această întîlnire să fie o treaptă În parcurgerea acestui ideal!
efortul lor de

susţinere,

NECESITATEA DEMOCRAŢIEI ŞI
ANALIZA PROCESULUI POLITIC
JULIANA GERAN PILON
Vă mulţumesc

pentru permisiunea de a mă adresa dumneavoastră,
În cadrul acestei conferinţe atît de importante. Este o onoare
deosebită pentru mine sa iau parte la acest eveniment, nu În ultimul rînd
datorită faptului că mi-am petrecut o parte din copilărie În Braşov!
Trăim Într-adevăr Într-o epocă extrem de dificilă, aş numi-o nu atît postcomunistă cît proto-democratică. Procesul politic este mai important ca
oricînd Într-o perioadă de tranziţie datorită crizei sociale, În special anxietăţii
produse de incertitudine. O societatea nu poate supravieţui fără stabilitate,
fără ordine. Însă nu orice fel de ordine este binevenită. Şi În lagărul de
astăzi,
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concentrare exista un fel de ordine. Dar În lagăr trăieşte numai moartea...
Viaţa are nevoie de o ordine dinamică, elastică,legitimă, care urmăreşte un
scop creativ. Cu alte cuvinte, viaţa are nevoie de democraţie .
Tnsă, democraţia, după cum se ştie, este o noţiune ambiguă. Teoria
democraţiei implică cu necesitate anumite idei si principii care constituie
scopul acesteia - şi anume libertatea. Tn plus, de~ocraţia constă şi Într-un
număr de practici şi proceduri care s-au dezvoltat dealungul secolelor. Sar putea spune că democraţia este un proces care implică o metodă de
instituţionalizare a libertăţii. Această idee porneşte de la premiza că
demnitatea omului trebuie respectată fără compromis.
În altă ordine de idei, democraţia constă Înt-un set de valori. O societate
democratică este caracterizată de anumite principii: principiul toleranţei, al
respectului pentru om, al energiei şi Încrederii În menirea fiecăruia de a
contribui la conturarea imaginii unui Dumnezeu care iubeşte toate fiinţele
În mod egal.
Îmi propun să vorbesc la Început nu despre democraţie ca set de valori,
ci despre democraţie ca metodă de instituţionalizare a libertăţii, democraţia
ca proces politic.
Să revenim la ideea necesităţii democraţiei, aşadar că un anumit proces
politic este necesar. De ce? Pe scurt, pentru a evita violenţa. Democraţia
ca proces conţine instrumentul care legitimează autoritatea statului.
Necesitatea statului este firească, pentru evitarea haosului pe care il
produce anarhia pură. Legitimitatea creată de democraţie, la rindul său,
este rezultatul originii sau sursei autorităţii, voinţei fiecărui membru al
societăţii. Astfel spus, autoritatea obţinută voluntar este o autoritate
legitimă. Şi adaug, numai o autoritate care a fost obţinută voluntar este o
autoritate legitimă.
Deci, procesul politic al democraţiei trebuie analizat, in ultimă instanţă,
ca produsul fiecărui cetăţean, al fiecărui membru al societăţii, care işi poate
exprima dorinţele in mod liber, ordonat, şi deci predictibil. In acest fel, se
poate menţine nu numai ordinea, ci şi libertatea, prin garanţia categorică a
drepturilor inalienabile ale tuturor.
Aceasta este in fond principiul fundamental al sistemului democratic de
guvernămÎnt. Guvernele sint constituite pentru a apăra libertăţile fiecărui
om. Cine acordă aceste libertăţi omului? În nici un caz statul, care este
premiza teoriei autoritare. Ele există pur şi simplu În virtutea faptului că
OMUL există, că el este o fiinţă inteligentă şi sacră. Citam cuvintele lui
Thomas Jefferson scrise in 1776:
"Considerăm că aceste adevăruri sint incontestabile, că toţi oamenii se
nasc egali, iar Creatorul i-a inzestrat cu anumite drepturi inalienabile,
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precum viaţa, libertatea şi căutarea fericirii. Iar pentru a asigura aceste
drepturi, sînt instituite guveme a căror putere este dată de acordul celor
guvemaţi".

Drepturile enumerate de Jefferson sînt simple. Ele nu depind de locul
sau Împrejurările În care s-a născut un om, ele sînt drepturi universale
umane.
Guvernul democratic este un guvem al tuturor cetăţenilor pentru toţi
cetăţenii. De aici rezultă legitimitatea acestui guvern. Fără consimţămîntul
dat de actul electoral, În ultimă instanţă de vot, nu există legitimitate politică.
Filosoful John Locke, care l-a inspirat pe Jefferson, a explicat astfel
această concepţie În cartea sa, celebră "AI doilea tratat despre guvernul
civil" scrisă În 1690. Trăind Într-o vreme cînd oamenii credeau că universul
este frumos ordonat de un Dumnezeu a cărui operă poate fi Înţeleasă pe
deplin de raţiune, Lock a exprimat ideea că toţi oamenii sînt egali faţă de
Dumnezeu. Şi ei se Întîlnesc nu pentru a asupri majoritatea În interesul unei
minorităţi, ci pentru a-şi crea o existenţă armonioasă, prosperă, respectÎnduşi drepturile. Sau cum arăta Locke În tratat: "Scopul legii este nu de a
distruge sau de a limita, ci de a menţine şi Îmbogăţi libertatea. Pentru că
libertatea Înseamnă a nu fi Îngrădit şi violat de a~ii, ceea ce este imposibil
fără lege; pe de altă parte libertatea nu Înseamnă ca fiecare să facă ceea
ce vrea, căci cine este liber dacă oricine poate să-I domine? În schimb,
Înseamnă să-şi pună În acţiune persoana şi bunurile pe care le posedă În
măsura În care legile Îi permit, şi deci nu este la cheremul voinţei altuia, ci
Îşi urmează propria voinţ~'.
Nu este neapărată nevoie să crezi În Dumnezeu pentru a aprecia
Înţelepciunea ideii de libertate egală exprimată de Locke şi Jefferson, ci
numai de a crede În ordine şi În raţiune fără de care acţiunea umană este
imposibilă.

Scopul legii este de a menţine libertatea, căci aceasta permitefiecărui
membru al societăţii să-şi urmeze scopurile fără frică În armonie cu a~ii acesta este scopul guvernului. Libertatea are limite, anume de a nu viola
drepturile legitime ale altora vizavi de proprietate şi acţiunile proprii. La fel,
cum un om nu are dreptul să facă rău altuia - furînd, omorîndu-I, sau în
general privlndu-I de drepturile sale - nici un guvem nu poate să facă astfel
de rău. Nu are dreptul să îl facă, nu poate avea acest drept, fiindcă cei care
au creat statul nu au acest drept. Deci, ceea ce nu ai nu poţi da. Cum toate
drepturile statului, toate drepturile legitime ale unui stat provin strict şi
exclusiv din acordul cetăţenilor, statul nu poate poseda - subliniez din nou
- mai multe drepturi decît au cetăţenii înşişi. Aceasta este schiţa extrem de
sintetizată a teoriei democraţiei ca metodă.
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Pe cealaltă componentă a democratiei am mentionat-o la început şi
anume democratia ca set de valori. Toleranta. respectul pentru fiecare om
ca om. încrederea În sine şi În altii. spiritul optimist. energia reclamată de
inovatie şi creatie. toate aceste valori sînt necesare naşterii democratiei şi
mentinerii ei.
Marea dificultate întîmpinată de societatea protodemocratică este
aceea că valorile iau fiinţă mult mai greu decît procesul politic. Este mai
simplu să se tipărească un buletin de vot decît să se voteze. se emite mai
uşor o lege decît se implementează. Pînă cînd o constituţie nu este citită.
înteleasă şi respectată. rămîne o simplă foaie de hîrtie. Tnsă analiza
procesului politic privit ca un întreg include şi analiza procesului de valori.
iar valorile sînt promovate prin învăţămlnt. prin biserică. prin sectorul privat
în general.
Dar pentru ca aceasta să fie posibilă trebuie să existe un sector privat.
Unde începe ciclul? Din păcate ciclul va trebui să inceapă în timp din mers.

NECESITATEA ALEGERILOR,
SÎNT ELE LIBERE ŞI CORECTE?
CHARLES LASHAM
A vorbi într-o ţară. în care timp de multi ani s-a tînjit după alegeri libere
şi corecte.APoate fi periculos. dacă aş începe cu intrebarea "Este nevoie de

alegeri?". Intrebarea îşi are rostul numai pentru a ne pune problema utilitătii
procesului electoral.
Se poate discerne un număr de funcţii ale alegerilor:
• ele conferă legitimitate:
- sistemului politic
- sistemului guvernamental actual
- partidului sau partidelor de guvernămint
• ele selectează un lider şi un organism de guvernare:
- de exemplu alegerile prezidentiale. alegerile pentru adunările naţionale
şi pentru consiliile locale şi regionale.
• ele permit electoratului să-şi exprime opinia:
- asupra guvernului aflat la putere
- asupra opozitiei
- asupra unor probleme specifice sau a liniilor politice
• ele permit electoratului să aleagă reprezentanti:
- pentru o zonă
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- pentru un grup de persoane (respectiv candidaţi)
• ele pot da mandat de acţiune (un partid este mandatat să implementeze
o anumită linie politică; dacă ţine cont sau nu de acest mandat este o altă
chestiune)
Alegerile sînt prin urmare multifuncţionale.Totuşi, În statele cu partid
unic de guvernămÎnt şi În democraţiile liberale nu este suficient doar să se
ţină alegeri. PentrU a conferi cu adevărat legitimitatea la care ne-am referit
mai Înainte alegerile trebuie să fie libere şi corecte, iarÎn democraţiile În curs
de formare sau nou constituite ele trebuie să fie văzute ca fiind libere şi
corecte.
AŞADAR CUM SE REALIZEAZĂ ACEST LUCRU?
Observatorii din afară sînt folosiţi de guverne pentru a da mult căutatul
gir ulterior asupra procesului electoral. În Namibia În 1989 au fost prezenţi
peste 1 600 de observatori ai Naţiunilor Unite pentru a supraveghea
procesul. Eu, Împreună cu colegul meu (3eorge Smith am avut norocul de
a fi prezent la acest eveniment cu adevărat istoric. În Angola spre sfîrşitul
acestei luni şi s-a propus şi În Cambodgia la o dată ulterioară, Naţiunile
Unite vor fi prezente pentru a observa alegerile din aceste ţări pentru a
confirma sau infirma legitimitatea procesului. Gerge va fi În Angola şi nu
sper decît că va putea ieşi de acolo.
Nu Întotdeauna alegerile au În mod automat observatori, fie interni, fie
din afară. S-ar putea ca guvernul la putere să simtă că nu este necesar
deoarece experinţa anterioară, de bună credinţă şi conduită adecvată
rămîne În sistem. Mai Întîi de toate trebuie să existe o dorinţă la nivelul
statului care s-a angajat pe drumul democraţiei iar această dorinţă trebuie
percepută ca fiind sinceră. În plus comunitatea internaţională trebuie să fie
satisfăcută că anumite criterii au ·fost Întrunite Înainte de a se trimite
observatori În secţiile de votare.
Alegerile ţinute În Republica Federală Iugoslavia la 31 mai anul acesta
au cîştigat puţină credibilitate dacă a existat vreuna. Din dispoziţia
Preşedintelui Consiliului de Miniştri al Conferinţei pentru Securitate şi
Cooperare În Europa, biroul C.S.C.E. pentru instituţii democratice şi
drepturile omului a trimis o misiune de observare a stării de lucruri la Belgrad
şi Podgorica Între 18 şi 21 mai. După acea vizită C.S.C:E. a dat un
comunicat cerînd ca statele participante să nu trimită experţi ca observatori
la alegeri deoarece prezenţa lor ar fi putut fi interpretată greşit ca sprijin
pentru ceea ce era fundamental un proces electoral vicios.
De ce este aşadar nevoie pentru ca alegerile să fie libere şi corecte?
Pentru a fi cu adevărat libere şi democratice, competiţiile electorale
trebuie să Întrunească şapte condiţii de bază:
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1. Trebuie ca votul să fie universal: toţi adulţii, indiferent de rasă sau
religie, trebuie să se bucure de dreptul de a vota.(În general se acceptă că
la vîrsta de 18 ani o persoană este adultă şi prin urmare are dreptul de a
vota. Cu toate acestea un mare număr de democraţii continuă să insiste
asupra vîrstei de 21 de ani. Unele ţări au un punct de vedere diferit asupra
vîrstei minime la care se poate vota. Iată cîteva exemple: Brazilia, Cuba,
Iran şi Filipine - 16 ani: Guineea Bissau - 15 ani: Austria - 19. În Columbia
pînă nu de mult, dreptul la vot se prelungea la alegătorii căsătoriţi către o
vîrstă mai fragedă, 18 ani, cei necăsătoriţi, mai puţin responsabili, votînd la
21 de ani).
2. Desfăşurarea votării: buletinul de vot trebuie completat În mod liber
şi secret, În linişte, fără intimidare sau represalii ulterioare. (caracterul
secret al votului are o importanţă crucială. Alegătorul trebuie să fie convins
că votul său nu este cunoscut de nimeni altcineva decît el Însuşi sau de
persoana cu care doreşte din proprie iniţiativă să se sfătuiescă. Ar
reprezenta o Încălcare a legii dacă cineva ar Încerca să obţină informaţii
despre cum a votat o persoană. În Marea Britanie regulamentul electoral
prevede că "Nici unei persoane care a votat la alegeri, indiferent de
demersurile legale prin care s-ar contesta valabilitatea alegerilor, nu trebuie
să i se ceară să dezvăluie pentru cine a votat".
Aceasta este o prevedere importantă. Nimeni, nici măcar un judecător
al Curţii Supreme, nu trebuie să fie Împuternicit să ceară cuiva sa divulge
această informaţie).

3. Orarul alegerilor: alegerile trebuie ţinute regulat În limitele de timp
prescrise şi În conformitate cu regulamentele de desfăşurare a alegerilor.
(În Marea Britanie guvernul trebuie să se prezinte În faţa ţării pentru alegeri
În limita a 5 ani deşi are posibilitatea de a ţine alegerile şi mai devreme. Nu
există un termen fix, ceea ce face viaţa mai interesantă, mai ales În
momente de criză politică. În S.U.A., preşedintele este ales În functie
pentru un termen fix de 4 ani şi nu se poate să vă fi scăpat faptul că acest
lucru se Întîmplă anul acesta. Majoritatea adunărilor naţionale din lume au
termene de 4 sau 5 ani).
4. Regulilededepunereacandidaturilor:toatesegmentelecomunitătii
trebuie să fie libere de a Înainta candidaturi, de a forma partide politice şi
de a participa deschis la campania electoraIă.(Deşi au existat procese
electorale În Europa de Est Înainte de evenimentele din 1989 lipsea un
singur lucru - CE SĂ ALEGI? - Acesta este evident un factor important).
5. Campania: perioada campaniei trebuie să fie suficient de lungă
pentru a permite tuturor partidelor şi candidaţilor să-şi prezinte platformele.
Trebuie să existe posibilitatea unui acces echitabil la mass-media. Mituirea
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alegătorilor de către candidaţi şi partide trebuie să fie interzisă şi trebuie să
existe nişte limite impuse asupra cheltuielilor În vederea campaniei
electorale.("Perioada campaniei trebuie să fie suficient de lungă pentru a
permite tuturor candidaţilor şi partidelor să-şi prezinte platformele". Noile
democraţii sau cele În curs de dezvoltare nu pot respecta această cerinţă.
Dacă se prezintă În faţa tării pentru alegeri prea repede partidul aflat la
putere este acuzat că nu acordă suficient timp noilor partide pentru a se
organiza şi pentru a promova o campanie electorală eficientă. De exemplu
- România - decembrie 1989 - mai 1990 aşa cum s-a scos În evidenţă În
raportul Înaintat delegatiei internationale şi Întocmit În comun de către
Institutul National Republican şi Institutul National Democratic În urma
primelor alegeri; SeychellE;}s, decembrie 1991 - iulie 1992 aşa cum se
prezintă În detaliu În raportul preelectoral al Fundatiei Internationale pentru
Sisteme Electorale din iulie a.c. Pe de altă parte dacă Întîrzie alegerile,
partidul aflat la putere este acuzat că mentine puterea pentru prea mult timp
fără a avea un mandat corespunzător aşa cum este cazul În mod curent În
Tanzania).
6. Supravegherea unor alegeri impartiale: votarea şi numărarea
voturilor trebuie supravegheată de un personal administrativ imparţial, de
preferinţă o comisie electorală permanentă care are un organism independent, de natură juridică, care poate interveni În disputele electorale.(F rauda
electorală trebuie să reprezinte o Încălcare a legii cu amenzi aspre sau
Închisoare pentru cei care o săvîrşesc. Acest lucru trebuie să fie prevăzut
În legislaţia electorală).
7. Transferul de putere fără manifestări de violenţă: toate partidele
şi toti candidaţii trebuie să accepte rezultatele oficiale, trecînd puterea
partidului sau partidelor victorioase Într-un timp prestabilit. (Profesorul
Michael Pinto-Duschinski, cercetător În ştiinţe politice de la Universitatea
Bruel din Anglia compară democraţia acceptabilă cu un camion pentru
transportul mobilei. Da, cu un camion pentru transportul mobilei. La
alegerile din Marea Britanie, În cazul În care guvernul se schimbă, fostul
prim-ministru are În faţa uşii la numărul 1OÎn Dowing Street În dimineaţa de
după alegeri un camion pentru transportul mobilei şi obiectelor personale.
Odată Încărcat şi În drum spre adresa particulară, un alt camion pentru
transportul mobilei soseşte la co~ În Dowing Street Încărcat cu mobila şi
obiecte personale ale noului prim-ministru. Aceasta ar trebui să fie cea mai
bună ilustrare a acceptării rezultatelor, nu numai de către un politician
particular, cît şi de către partidul aflat la putere şi o Întreagă naţiune) .
Este demn de menţionat În acest punct că acceptarea rezultatului, În
unele tări este un proces educativ. Nevoia de educare a alegătorilor şi de
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educaţie civică În

noile democraţii sau cele În curs de dezvoltare nu trebuie

subestimată.
Să ne reamintim cele şapte criterii de bază Întrucît le consider importante:
1. votul universal; 2. desfăşurarea votării; 3. orarul alegerilor; 4. regulile de
depunere a candidaturilor; 5. campania; 6. supravegherea unor alegeri
impartiale şi 7. transferul de putere fără manifestări de violenţă.
Statele cu democraţii nou instituite din estul Europei ar trebui poate să
privească Îndeaproape criteriile de bază detaliate mai sus şi să hotărască
dacă condiţiile expuse sînt Întrunite.
Totuşi România şi alte state nu trebuie să fie prea critice. Să aruncăm
o privire asupra unora din aceste puncte şi să vedem cum democraţiile
consacrate le aplică.
1. Votul universal: Unul dintre principalii nedreptăţiţi În acest domeniu
au fost femeile. În fosta Uniune Sovietică femeile au avut acces la vot, in,
aţi ghicit, 1917. În 1920 În S.U.A.: În 1928 pentru toate femeile din Marea
Britanie şi abia in 1982 pentru toate femeile din Iordan ia. Fruntaşă În
domeniu arfi Noua Zeelandă care a acordat femeilor dreptul la vot Încă din
1893.
Persoanele de altă naţionalitate care rezidează În Marea Britanie de
zeci de ani nu au dreotulla vot.
Nici chiar persoanele apartinind naţionalităţilor din comunitatea
europeană nu pot vota. Această stare de lucruri se pare că totuşi se va
schimba pentru următoarele alegeri ale Parlamentului European. După
cum vă reamintiţi a doua condiţie ce trebuie Întrunită este
2. Desfăşurarea corespunzătoare a votării. Voturile trebuie acordate
Iiberfără intimidare. Violenţa fizică şi intimidarea atît În timpul campaniei cit
şi În ziua votării propriu-zise sÎnt o trăsătură de zi cu zi a alegerilor În
America de Sud şi Centrală. La alegerile parlamentare din EI Salvador din
1988, tactica de intimidare a uneia din părti a condus la o prezenţă slabă la
vot de numai 50%. Trebuie să vă spun că cifrele de prezentare la urne În
Statele Unite sînt supărător de scăzute iar pentru alegerile guvernamentale
locale din Marea Britanie şi cele parlamentare la nivel european cifrele de
prezentare la urne sint in medie mai mici de 40%. Aceasta nu are nimic dea face cu intimidarea ci denotă numai dezinteresul publicului. Revenind la
violenţă nu este nici un secret că la alegerile locale din Columbia ţinute tot
În 1988, grupuri de şoc ale ambelor părti ale spectrului politic au fost
răspunzătoare de 150 de asasinate.
5. Campania: "Acces echitabil la mass-media etc." Oriunde te-ai duce
aceasta este Întotdeauna o problemă. Am experienţa la prima mină a unor
astfel de Întîmpinări În statele cu democraţii nou constituite din Bulgaria
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(1990) şi Seychelles din iulie a.c. Fundaţia Internaţională pentru Sisteme
Electorale În baza unei varietăţi de rapoarte preelectorale a semnalat cam
aceleaşi probleme În Insulele Comore, noiembrie 1991; Sierra Leone,
decembrie 1991; Angola, martie 1992 şi Burundi, aprilie 1992.
În democraţiile consacrate din vest partidele mai mici se plîng În mare
de acelaşi lucru de care se plînge opoziţia aici, şi anume că "EI AU MAI
MULT ACCES LA MASS-MEDIA DECÎT NOI".
Raportul comun al Institutului Naţional Democrat şi Institutului Naţional
Republican publicat În 1991 şi menţionat anterior făcea referire la facilităţi
electronice de mass-media mai bune pentru Frontul Salvării Naţionale şi la
faptul că tipografiile proprietate de stat nu erau uşor accesibile partidelor de
opoziţie.

Rămînînd la campanii, se face referire la limitarea cheltuielilor destinate
campaniei. Prea puţin se face În acest domeniu În S.U.A. şi este imposibil
să se controleze acest lucru În Marea Britanie dată fiind legislaţia inadecvată
care este În mod curent În vigoare .
.Trecînd la condiţia nr. 6. Vegherea asupra imparţialitătii alegerilor.
Vegherea corespunzătoare asupra desfăşurării votării şi a numărării voturilor
este crucială. Au existat cazuri recente de fraudă electorală În Marea
Britanie şi sînt mulţumit să pot spune că poliţia a investigat problemele care
li s-au semnalat şi că cei ce au încălcat legea au fost deferiţi justiţiei şi
condamnaţi la Închisoare pe perioade de pînă la 6 luni chiar şi pentru cele
mai "minore" încălcări ale legii.
Punctul meu de vedere este că orice fraudă electorală este mai curînd
majoră decît "minoră".
Pentru a aduce o notă de destindere, în Irlanda de Nord se spune că
după ce a fost ales un candidat îi spune unuia dintre prietenii apropiaţi că
trebuie să meargă la cimitir pentru a aduce mulţumiri alegătorilor săi! În
Anglia morţii nu votează, spune povestea în continuare .. . ci doar îi alegem
În Parlament.

18

ACTIVITĂŢILE DIN ZIUA ALEGERILOR
GEORGE SMITH
Ca notă personală ar fi util să prezint cîteva amănunte legate de
contextul rolului meu. Sînt Însărcinat cu alegerile şi Înregistrarea electorală
pentru o zonă din sud-vestul Angliei şi am de a face cu patru tipuri de alegeri
- cele pentru comunităţi rurale cu o populaţie Între 500 şi 2 000; pentru 60
de membri reprezentînd 42 de circumscripţii electorale ale districtului care
are un electorat În număr de 115000; pentru aproximativ o treime din ţinutul
Somerset, din nou cu un electorat de 115000 care aleg 17 membri; pentru
două circumscripţii electorale parlamentare din Marea Britanie şi pentru o
parte a uneia din circumscripţiile electorale la nivel european din Marea
Britanie. Am lucrat În Namibia, Angola, Albania şi România În domeniul
alegerilor. Am fost În România În februarie pentru alegerile locale, ca
observator la Timişoara. Trebuie să accentuez faptul că am vizitat multe
secţii de votare din zona Timişoarei unde am urmărit desfăşurarea multor
numărări de voturi. Am fost foarte impresionat de calitatea şi angajarea
tuturor celor ce au lucrat În cadrul procesului electoral. Aş fi fost Încîntat
dacă unii din angajaţii oficiali din cadrul procesului electoral din Timişoara
ar fi putut lucra În Marea Britanie.
În acest raport mă voi referi la activităţile din ziua alegerilor. Sînt sigur
că se va vorbi mai tîrziu despre poziţia asupra Înregistrării şi mă voi referi
la ea În cadrul discuţiilor. Referitor la activităţile din ziua alegerilor, se poate
spune că sînt partea principală a oricărui proces electoral, atunci, cînd
alegătorii intră În secţia de votare şi Îşi Înregistrează votul apoi se face
numărarea voturilor după Încheierea votării. Legislaţia română, şi mă refe'r
la art. 18 la 22 din capitolul III al Legii nr. 68/1992 se ocupă de organizarea
secţiilor de votare. Reglementările pentru desemnarea secţiilor de votare
cu pînă la 2 000 de alegători par cît se poate de logice şi sînt comparabile
cu practica din multe alte părţi ale lumii. De asemenea, existenţa unor secţii
de votare separate pentru unităţile militare, spitale şi cămine pentru bătrîni
cum este prevăzut În articolul 19 este Încă un lucru util. Am unele rezerve
În privinţa faptului că se organizează secţii de votare speciale pentru
studenţi, numai acolo unde sînt mai mult de 500 de alegători studenţi. Cu
toate acestea, prevederile din articoulu 53 Capitolul VIII ar părea să permită
ca studenţii să fie adăugaţi pe lista electorală specială dacă sînt mai puţin
de 500 de studenţi Într-un loc. Înţeleg că pentru alegerile ce se aproprie,
studenţii vor fi Încă acasă. S-ar putea ca secţiile care cuprind aproximativ
2 000 de alegători să fie extrem de ocupate cu cozi lungi, În plus s-ar putea
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ivi unele probleme cu numele din registrele electorale. În această idee, eu
cred că ar fi cel mai bine să se tindă ca secţiile de votare să nu deservească
mai mult de 1 000 de alegători.
Articolul 22 al legii se referă la delimitarea secţiilor de votare şi la
numerotarea electorilor ca şi la cerinţa de a fi afişate listele. Acest lucru este
obişnuit În multe alte ţări ale lumii.
Administrarea secţiei de votare cade În sarcina biroului electoral aşa
cum se stipulează În Capitolul IV.
Articolele 23-32. Articolul 28 se referă În mod expres la calitatea de
membru al biroului. Desfăşurarea efectivă a votării este tratată În Capitolul
VIII - Articolele 49-60.
Ar trebui să mă refer la problema numărării votului, dar mai Întîi să
aruncăm o privire asupra unor aspecte practice legate de procesul votării.
Secţiile de votare. Însemnele, amplasar9a, securitatea şi organizarea
secţiilor de votare sînt un aspect foarte important. Aici se formează
alegătorul impresia asupra eficienţei alegerilor. Preşedintele biroului electoral este cel care trebuie să ia măsuri ca accesul la secţia de votare şi
Întreaga organizare necesară să fie la un nivel corespunzător. EI are puteri
depline asupra clădirii, curţii, străzilor şi spaţiilor publice pe o rază de 500
de metri (Articolul 51 ). Aceasta are menirea de a da preşedintelui o amplă
autoritate pentru a asigura alegătorilor un acces facil În secţia de votare,
fără dezordine. De fapt puterea pe care o are biroul electoral În România
este mai mare decît În Marea Britanie unde omologul preşedintelui biroului
are drept de control numai asupra zonei din imediata vecinătate a locului
unde se desfăşoară votarea. Preşedintele biroului a luat deja În primire
cabinele de votare, urnele de vot, ştampilele, listele de alegători şi buletinele
de vot Înainte de Începerea votării iar datoria sa este să se afle În secţia
de votare, În ziua premergătoare votării, la ora 18,00 pentru a vedea dacă
totul este În ordine.
O atenţie deosebită trebuie acordată traseului parcurs de alegător Încă
de la intrare spre masa la care stau membrii biroului electoral, cabinele de
votare şi umă. Aceasta pentru a se asigura un parcurs ordonat prin secţia
de votare. Este bine ca cel puţin un membru al biroului să rămînă În afara
meselor de lucru pentru a supraveghea intrarea şi ieşirea alegătorilor din
cabine, şi poate ca, un alt membru al biroului să vegheze asupra fluxului
ordonat al alegătorilor spre mesele de lucru pentru a-şi primi buletinele de
vot.
Am vizitat multe secţii din Timişoara unde preşedinţii realizează un flux
foarte ordonat al alegătorilor prin secţie; am asistat şi la situaţii unde erau
confuzii În ceea ce priveşte numărul efectiv de persoane prezente În secţia
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de votare fără nici un sistem ordonat de acces, de verificare a actelor de
identitate şi de eliberare a buletinului de vot, de supraveghere a alegătorilor
la cabine, iar apoi la introducerea buletinului de vot in urnă.
În unele cazuri, buletinele de identitate ale alegătorilor erau retinute de
preşedinte şi de personalul biroului În timpul cît aceştia votiiu; În alte cazuri
ele erau Înapoiate Împreună cu buletinul de vot. În urma citirii articolului 54
am constatat că procedura recomandată este ca a l '3gătorul să lase
buletinul de identitate În schimbul buletinului de vot, să voteze şi apoi să-şi
recapete buletinul de identitate după ce a introdus buletinul de vot in umă.
1n nici o zonă din Timişoara nu am văzut cazuri de indisciplină, dar era cît
se poate de clar că sectiile de votare cu o mai bună organizare consumau
mult mai putin din timpul alegătorilor. Experienţa ne-a arătat că de cele mai
multe ori, o coadă mare În afara unei sectii insemna că organizarea
dinăuntru era mai Putin eficientă. Aceste observatii sint valabile pentru
secţiile de votare din Întreaga lume, cele bine organizate lucrează mai bine
decît celelalte. În ce priveşte România, presiunea va fi considerabilă aici la
apropiate le alegeri, avînd În vedere existenţa celor 33 seturi de buletine de
vot din care unele vor avea liste foarte lungi de candidaţI.
Am văzut de asemenea, un număr de cazuri cind Tntr-o cabină de votare
se aflau mai mult de o singură persoană. Articolul 58 precizează clar că, În
afară de cazul cînd preşedintele biroului consideră din ~otive Întemeiate că
alegătorul are nevoie de ajutor, el trebuie să voteze singur.
Aş recomanda persoanelor Însărcinate să' predea materialele
preşedintelui Biroului sectiei de votara să organizeze · un" instructaj cu
personalul, În care să atragă atenţiaasupra.grijii deosebite ce trebuie avută
faţă de dispunerea lor, a materialelor şi faţă de o altă-problemă - care este
securitatea buletinelor de vot.
Fiind o cantitate considerabilă de buletine de vot ce urmează a fi
justificate este esenţial ca ele să fie ţinute TOT TIMPUL Într-un loc sigurdin
interiorul secţiei de votare. Practica românească este neobişnuită prin
aceea că buletinele de vot nu se numerotează, În multe cazuri, in alte ţări
ele se rup dintr-un registru ce reprazintă o dublă măsură de siguranţă;
totodată Înlesneşte ţinerea evidenţei asupra numărului de buletine de vot
folosite prin confruntare cu numărul celor nefolosite la incheierea votării. În
sesiunea de miine vă voi arăta, spre exemplificare, cîteva buletine de vot
folosite În alte ţări, pe care le veţi găsi, sper, interesante. Proasta amplasare
a unui teanc de buletine de vot sau suatragerea unui număr de buletine de
vot dintr-o secţie ar putea crea-probleme fundamentale, de aceea trebuie
atrasă atenţia birourilor electorale ale secţiilor· de votare, asuprailecesităţii
de asigura securitatea buletinelor de vot, cu deosebire a nu fi lăsate În
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teancuri acolo unde alegătorii se pot atinge de ele, cu uşurinţă.
Articolul 51 (7) interzice În mod expres membrilor biroului electoral şi
persoanelor acreditate să etaleze orice insigne sau Însemne de propagandă
electorală. Ar fi totuşi util ca preşedintele şi vicepreşedintele Biroului să
poarte ecusoane de identitate astfel Încît alergătorii şi alte persoane care
intră În secţia de votare să poată vedea imediat cine răspunde .
Cerinţa articolului 50 ca În ziua votării preşedintele Biroului electoral să
verifice urnele de vot, listele şi celelalte materiale la orele 5 dimineaţa este
rezonabilă şi logică iar orele de desfăşurare a votării sînt de la 6 la 21, cu
prevederea că pot fi prelungite pînă nu mai tîrziu de orele 24 dacă Biroul
aprobă acest lucru. Împărţirea listelor de alegători Între membrii Biroului
este un mod rezonabil de a asigura un flux constant al alegătorilor iar
aceasta permite ca marcarea lor pe liste să se facă mai uşor. Prevederile
din Capitolul VIII (Articolul 53 (2» pentru votare În altă localitate par foarte
logice.
Mă voi referi la o problemă care cred că necesită o atenţie deosebită.
Citind rapoartele În urma observării alegerilor din februarie 1992 şi a altor
alegeri parţiale ţinute de atunci Încoace, se pare că la fiecare din aceste
alegeri a existat un număr important de persoane neÎnscrise În listele de
alegători. În Timişoara, practic la fiecare secţie de votare pe care am vizitato În februarie a existat un număr de persoane neÎnscrise În liste. Toate
prezentaseră buletinele de identitate şi au fost trecute pe liste suplimentare
şi au putut vota. Din discuţiile cu o serie de persoane În cauză a reieşit că
nu există nici un motiv să se pună la Îndoială dacă erau categoric
Îndreptăţite să voteze şi decizia Birourilor electorale de a le permite să
voteze a fost după părerea mea rezonabilă şi corectă. Înţeleg că prevederea
că alegătorii pot vota numai prezentînd legitimaţia de alegător şi buletinul
de identitate (Capitolul VIII - Articolul 54) nu se va aplica la aceste alegeri.
Înţeleg că biroul poate Înscrie În liste oricîţi alegători suplimentari dacă au
un act de identitate. Nici un sistem de Înscriere În listele de alegători nu
poate avea o precizie de 100%, iar sistemul "Intraţi" pare că a funcţionat
bine În februarie şi a făcut ca cei Îndreptăţiţi să voteze.
Procedura prin care lista cu candidaţi este ştampilată de către alegător
cu ştampila de votare nu este urmată În multe alte părţi ale lumii. În
majoritatea cazurilor alegătorul scrie un "X" În dreptul numelui candidatului
(se demonstrează pe un buletin de vot din Marea Britanie) totuşi situaţia
este una din cele cu care alegătorii din România s-au familiarizat şi pare să
funcţioneze foarte bine, dar cred că multe organizaţii din afară au apreciat
că ar fi de preferat să se ia În considerare modificarea legii În acest punct
În timp util, permiţÎndu-i-se alegătorului sa marcheze buletinul de vot cu un
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"X".
Mărirea buletinului de vot şi faptul că în unele cazuri acesta va fi alcătuit
din mai multe foi poate creea dificultăţi deosebite membrilor biroului
electoral. Dacă buletinul de vot este marcat corect dar foile s-au separat,
atunci după cîte înţeleg votul ar putea fi anulat. Articolul 38 - Capitolul VI se
referă la faptul că foile se vor capsa împreună. Este un lucru foarte dezirabil,
dar înţeleg că nu se poate realiza pentru apropiatele alegeri. Totuşi Articolul
92 (4) introduce ideea de a pune foile buletinelor de vot în plicuri. Înţeleg că
aşa s-a procedat la precedentele alegeri din România. În orice caz, va fi
foarte de dorit ca membrii Biroului electoral să dea indicaţii clare alegătorilor
pentru a fi singuri că foile nu sînt separate iar votul este validat.
Mai este şi problema utilizării urnelor de vot şi anume dacă vor fi urne
separate pentru fiecare alegere sau dacă toate buletinele de vot fi puse întrO singură urnă, ceea ce înseamnă că ele vor trebui separate înainte de
începerea numărării propriu-zise.
Alegătorii care nu se pot prezenta la vot. Articolul 59 îi dă dreptul
preşedintelui Biroului electoral să desemneze membrii care se vor deplasa
la persoanele care nu se pot prezenta la vot din motive de boală sau
invaliditate; aceasta este o prevedere r~ţională şi sper că va fi din plin
utilizată.
Numărarea şi

rezultatul. Capitolul IV şi Articolele 61-64 tratează
a voturilor după Închiderea votării. Prima
acţiune care se cere Biroului electoral este să justifice şi să ştampileze
buletinele, să anuleze buletinele de vot rămase nefolosite şi apoi să verifice
sigiliile de la urna de vot. După anularea buletinelor de vot se deschid
urnele. Chiar dacă Articolul 62 nu prevede acest lucru, este prudent ca
Biroul electoral să numere mai întîi numărul total de buletine de vot din urnă
pentru fiecare alegere. Această informaţie este necesară oricum pentru
returnarea cerută de articolul 62. Urmărind cum s-a făcut numărarea la o
serie de secţii de votare din Timişoara am constatat că în unele locuri
preşedintele Biroului anunţa cu voce tare rezultatul fiecărui buletin de vot,
iar apoi cîte un membru al Biroului strîngea buletinele de vot, fiecare pentru
o listă de candidaţi sau un candidat. Preşedintele aranjase astfel ca nici un
membru al Biroului să nu se ocupe de buletinele de vot pentru "propriul"
candidat. În alte cazuri, preşedintele anunţa rezultatul şi persoane diferite
pentru fiecare partid ţineau evidenţa acestuia făcînd o bifă în dreptul
numelui candidatului pe un formular de numărare a voturilor. Prima metodă
a fost mult mai eficientă şi după ce termina evaluarea tuturor buletinelor de
vot şi stabilea care erau cele invalidate, preşedintele dispunea ca fiecare din
teancurile de buletine de vot să fie numărat iar acesta putea fi verificat cu
despre

numărarea imediată
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numărul

total de buletine de vot de la Începutul procedurii, mai puţin
Ni s-a părut mie şi colegului meu care
urmăream procedeul Într-un număr de sectii de votare că birourile care au
utilizat această metodă au ajuns la un rezultat rapid şi precis, pe cînd
celelalte care s-au bazat pe metoda mai tradiţională au avut nevoie de mult
mai mult timp şi par să fi Întîmpinat dificultăţi mai mari pentru a obţine
acelaşi rezultat.
Chiar dacă poate părea o afirmaţie banală este un punct pe care
dl.Lasham şi cu mine Întotdeauna ÎI precizăm personalului nostru din
Marea Britanie, şi anume că este cu mult mai uşor să faci numărarea
voturilor În mod organizat, În condiţii de spaţiu suficient, unde există destule
mese şi loc pentru a Împrăştia diferitele buletine de vot şi unde o singură
persoană controlează Întregul proces. Numărarea voturilor făcută În condijiile
În care mai multe persoane se mişcă de colo-colo dar nimeni nu pare să aibă
răspunderea şi care lucrează dezordonat pare să fie cea care de obicei
durează cel mai mult şi produce rezultate mai puţin precis.
Există prevederi În Articolul 62 pentru Înregistrarea rezultatului numărării
care sînt În totalitate logice mai ales că toţi membrii Biroului au posibilitatea
de a semna procesul verbal care conţine această informaţie. Cerinţele
Articolului 62 s-ar putea simplifica considerabil separÎnd informaţia În două
categorii - prima ar fi justificarea buletinelor de vot - numărul celor luate În
primire, numărul celor anulate ca nefolosite, numărul celor invalidate şi
numărul buletinelor de vot validate fiind incluse În calcul. A doua ar fi
Împărţirea buletinelor de vot validate pe candidaţi.
Pentru a rezuma, cerinţele esenţiale pentru activitatea din ziua alegerilor
sînt: buna organizare a Biroului electoral pentru asigurarea unui flux
constant şi ordonat al alegătorilor şi desfăşurarea procesului votării În
conformitate cu legea şi de asemenea, măsuri pentru ca numărarea
voturilor să fie În conformitate cu legea şi exactă.
În final aş mentiona două lucruri care sînt esenţiale pentru orice alegeri
libere şi corecte. Acestea sînt:
Secretul- alegătorul trebuie să aibă Încredere totală În caracterul secret
al procesului.
Securitatea - alegătorul trebuie, de asemenea, să aibă Încredere că
toate buletinele de vot şi materialele să fie tinute În condiţii de siguranţă În
perioada premergătoare zilei alegerilor şi În timpul votării şi numărării
voturilor.
numărul celor care au fost invalidate.
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UN ORGANISM ELECTORAL PERMANENTŞI SISTEMUL
DE ÎNREGISTRARE A ALEGĂTORILOR; EVALUAREA
REZULTATELOR ŞI FORMAREA CADRELOR
GEORGE SMITH
Sistemul unui organism electoral permanentşiînscriereaÎn listele
de alegători. Scopul acestei sesiuni nu este de a analiza În mod special
aranjamentele pentru apropiatele alegeri, ci de a se referi la posibile
Îmbunătăţiri pentru viitor şi la Învăţămintele ce vor fi trase după alegeri.
Sistemul prin care diferitele birouri electorale sînt constituite pentru fiecare
alegere, chiar dacă are unele avantaje, are şi riscul unei lipse de continuitate
a personalului implicat. Din citirea rapoartelor asupra diferitelor alegeri din
România, reiese clar că În unele zone personalul care are sarcina de a
organiza alegerile nu are practic nici un fel de experienţă şi evident găseşte
sarcina ca fiind dificilă.
În Marea Britanie persoanele Împutemicite, aşa cum sÎntem domnul
Lasham şi cu mine, sînt persoane oficiale permanente cărora li se cere să
organizeze indiferent ce alegeri urmează să se ţină in zonele arondate.
Datoria noastră este de a face acest lucru În conformitate cu legea şi
regulamentele din Marea Britanie, iar În cazul in care nu face'" acest lucru
sintem pasibili de a da socoteală in faţa justiţiei. Chiar dacă legea electorală
din Romănia prevede sancţionarea unor Încălcări, aplicÎndu-se acelaşi
principiu al răspunderii in faţa justiţiei, eu aş considera ca foarte nedrept să
Încredinţez sarcina organizării alegerilor din zona mea unei persoane care
are prea puţină sau nici un fel de experienţă anterioară În domeniu. De
aceea simt că ar trebui să se Încerce formarea unui birou permanent, În a
cărui sarcină să intre Întreaga organizare şi Întregul control al alegerilor. În
acest caz ar fi posibil să se pornească de la experienţa specialişilor, iar
aceştia la rîndul lor vor şti că răspund de alegeri permanent şi că, deci, ar
fi În folosul lor să se perfecţioneze În acest domeniu. Nu există nici un motiv
să presupunem că un birou permanent ar fi mai susceptibil de influenţe din
afară sau negative, decît cele Înfiinţate pentru fiecare alegere, şi că, deşi
biroul ar fi permanent, personalul său s-ar putea schimba Într-o oarecare
măsură după fiecare alegere dar ar rămîne un nucleu al personalului cu
experienţă În domeniul alegerilor.
Orice birou electoral permanent ar fi factorul cheie În organizarea
alegerilor. S-ar putea foarte bine ca un astfel de birou să nu depună la nivel
naţional o cantitate mare de muncă de specialitate. Funcţiile sale arfi de a
asigura că legea În ceea ce privelişte alegătorii se aplică În mod uniform pe
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Întreg teritoriul României. EI ar putea da indicaţii detaliate organizaţiilor !
electorale regionale În privinţa Întocmirii listelor de alegători, a organizări(
secţiilor de votare şi a numărării voturilor, iar aceste indicaţii ar urma să fie
transmise Întregului personal.
Deşi toate birourile electorale existente dispun de legea electorală, ele
au uneori ceea ce s-ar părea a fi moduri diferite de interpretare a acesteia.
Un birou electoral permanent ar putea emite indicaţii şi instrucţiuni cCe
către persoanele care organizează alegerile În fiecare zonă.
Există o multitudine de moduri În care se pot organiza birourile electo le
permanente. S-ar putea de exemplu ca biroul electoral permanent să
rezolve toate plîngerile şi nemulţumirile ce apar În urma procesului electoral
- sau, ca variantă, această sarcină ar putea fi lăsată În seama justiţiei.
Am rezerve În ceea ce priveşte sistemul de Înscriere În listele de
alegători propus În România şi Îndeosebi cerinţa ca alegătorii să aibă
asupra lor o legitimaţie a alegătorului cu care să voteze. În Marea Britanie
există o listă, el poate vota la secţia de votare fără a mai fi obligat să prezinte
nici actul de identitate nici legitimaţie de alegător. Dacă lista de alegători
poate fi Îmbunătăţiţă, atunci ar trebui să existe posibilitatea luării ca bază
a vechilor liste de alegători, şi la nevoie, a actului de identitate al alegătorului.
Mă voi referi la acest aspect În sesiunea de mîine, dar legea electorală din
România este foarte birocratică şi arfi foarte bine dacă i s-ar mai reduce din
complexitate. Cu cît sînt mai multe detalii, cu atît este mai dificil de a se
asigura conformitate de 100% cu legea.
Se pune de asemenea problema: care este cea mai bună metodă de
aborda plîngerilor şi nemulţumirile ce apar În timpul alegerilor? Colegul
meu, dl. Lasham se va referi la aceasta Într-una din intervenţiile sale, dar
din nou Înfiinţarea unui birou electoral permanent, care ar putea include o
comisie pentru rezolvarea plîngerilor şi nemulţumirilor de altă factură decît
cea juridică, ar avea unele avantaje. Din urmărirea felului În care s-au
desfăşurat cîteva alegeri parţiale reiese că plîngerile Înaintate sînt, cel mai
adesea, relativ minore, fiind legate de probleme ca omiterea din listele de
alegători sau organizarea secţiei de votare, dar ele sînt desigur foarte
importante pentru alegătorii În cauză.
În cazul oricărui birou electoral permanent ar fi posibil ca membrii
permanenţi să fie cei ce nu sînt desemnaţi de partidele politice. Reprezentanţii
partidelor politice ar putea fi numiţi În continuare ca şi În prezent atunci cînd
se intră În campanie electorală. Încă odată, nu are sens să se numească
membrii permanenţi ai birourilor secţiilor de votare deoarece ei n-ar avea
nici un rol În perioada dintre alegeri.
Totuşi, existenţa membrilor permanenţi la nivelul birourilor centrale ar
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da continuitate şi ar Însemna acumularea unei experienţe ce arfi de ajutor
În organizarea fără probleme a alegerilor următoare.
O sarcină majoră şi permanentă este organizarea Întocmirii listelor de
alegători şi a alegerilor naţionale şi locale. Costul organizării alegerilor este
substanţial. Dacă s-ar Înfiinţa birourilor electorale permanente s-ar putea ca
acestea să aducă Îmbunătăţiri organizării şi să reducă cheltuielile.
Sarcina Întocmirii listelor de alegători Îi revine primarului, care va
răspunde şi de eliberarea legitimaţiilor de alegători propuse de Secţiunea
2, Capitolul II, Articolele 14-17. Dacă aceste noi legitimaţii de alegători vor
fi introduse pentru toate alegerile din 1993 Încolo, atunci importanţa unor
liste de alegători precise va fi mai mare decît este acum. Dacă, conform
noilor prevederi, alegătorii pot vota numai prezentînd legitimaţia de alegător,
atunci aducerea la zi a listelor de alegători va fi, În mod necesar, o sarcină
permanentă a unui eventual birou electoral la nivel de circumscripţie.
Biroul electoral permanent ar fi locul cel mai potrivit În care să se ia În
consideraţie problema unor modificări ale procedurilor electorale şi ar putea
Înainta propuneri parlamentului.
La alegerile din România sînt implicate: birourile electorale: central, de
circumscripţie, al secţiei de votare, plus primarul (şi prefectul).
Toate au diferite responsabilităţi; În Marea Britanie răspunde o singură
persoană (Însărcinatul cu alegeri parlamentare / Însărcinatul cu înscrierea
În listele de alegători), ceea ce reprezintă o situaţie mai puţin confuză pentru
toţi cei implicaţi. Deciziile acestuia pot fi desigur contestate prin actiune
judecătorească.

Evaluarea activităţii. Vorbind despre evaluarea activităţii nu Înţeleg o
evaluare a validării alegerilor sau a campaniei electorale - mă refer la o
evaluare retrospectivă a procesului din punct de vedere administrativ. În
orice alegeri, În care sînt implicat În Marea Britanie, se face, Întotdeauna,
o evaluare a activităţii după încheierea procesului electoral.
Eu şi cu colegii mei analizăm fiecare element al procesului care intră În
atribuţiile noastre:
- publicitatea oficială despre alegeri;
- amplasarea şi organizarea secţiilor de votare;
- tehnica numărării voturilor;
- eficienţa personalului subordonat şia celui din secţiile de votare;
- aprecierea globală: s-au desfăşurat alegerile fără probleme. Cît de
multe sesizări avem? Cîte din acestea se datorează activităţii noastre
organizatorice?
După aceea obişnuiesc să notez ce schimbări sînt necesare În vederea
alegerilor următoare.
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Ar fi foarte util dacă toate birourile electorale implicate, la nivel central,
de sectie de votare, ar Întocmi un scurt raport scris referitor la orice
probleme au Întîmpinat, iar rezultatul acestora arfi analizat la nivel national
pentru a se vedea care sînt problemele serioase şi care se repetă la fiecare
alegere. În Marea Britanie după fiecare alegeri majore obişnuiesc să
Întocmesc un raport scris către British Home Oftice (care, În procesul
electoral, este echivalentul nostru pentru Biroul Electoral Central), În care
Îmi expun punctul de vedere asupra modificărilor În organizare şi legislatie
ce ar trebui avute În vedere.
Formarea cadrelor. Pregătirea acelor membri ai personalului implicati
În partea principală a procesului electoral este esentială. Desigur preşedintele
şi vice-preşedintele fiecărui birou electoral de sectie de votare precum şi
alte persoane oficiale cu răspunderi trebuie să aibă cu totii o pregătire clară
şi concisă În legătură cu Îndatoririle lor. Legea electorală din România este
aşa cum am arătat anterior destul de complexă şi arfi de mirare să nu existe
interpretări diferite asupra unora din prevederile sale.
Domnul Lasham şi cu mine sîntem amÎndo! putemic implicati În pregătirea
personalului electoral din Marea Britanie. In Marea Britanie sînt multe
cursuri de pregătire destinate personalului electoral şi acestea tratează
toate aspectele muncii electorale. Cel mai mare avantaj al cursurilor este
că se străduiesc să asigure o uniformitate În interpretarea legii şi o
uniformitate În practica implementării ei. De asemenea ele dau posibilitatea
discutării unor probleme obişnuite. Nimic nu poate Înlocui schimbul de
informaţii legate de practicile electorale. Acest seminar va fi util chiar şi dacă
singurul rezultat ar fi acela de a reuni o mulţime de persoane implicate În
procesul electoral. Unul din principalele roluri ale unui organism electoral
permanent ar fi acela de a implementa programe pentru pregătirea
personalului electoral.

ROLUL PARTIDELOR POLITICE
ÎN PROCESUL ELECTORAL
CHARLES LASHAM
Cel mai bun lucru ar fi, cred, să explic de la Început ce Înteleg printr-un
partid politic şi ce înţeleg prin proces electoral.
1) Ce este un partid politic? Cea mai bună descriere pe care am
întîlnit-o este: "o asociatie de persoane ce împărtăşesc puncte de vedere
asemănătoare asupra priorităţilor sociale şi economice ale uneicomunităţi
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şi

care se reunesc pentru a stabili aceste priorităţi prin dobindirea unei
pîrghii de control in aparatul guvernamental".
2) Procesul electoral. Fac deosebire între procesul electoral, care se
poate limita la un orar destul de strins şi distinct, şi procesul electoral luat
in sens mai larg. Procesul electoral se află in curs de desfăşurare dacă
există alegeri în viitorul apropiat. Să vă dau cîteva exemple. O comisie
electorală permanentă, şi sper că aţi fost convinşi de necesitatea unui astfel
de organism permanent, va intocmi cu regularitate listele permanente de
alegători pentru stat.
Comisia electorală artrebui să revadă secţiile de votare, să întocmească
ghiduri practice pentru personalul care duce la indeplinire sarcinile ce revin
secţiei de votare, să organizeze pregătirea personalului şi in general să se
pregătească ea insăşi pentru fiecare nouă alegere.
Revenind la partidele politice este interesant să se facă o comparaţie
între teorie, reflectată în definiţia de mai sus, şi practica vieţii politice de zi
cu zi. Oraşul meu de r!3şedinţă Liverpool este renumit, printre altele, pentru
punctele de vedere diferite ale laburiştilor din cadrul Partidului Socialist.
Consiliul pentru care lucrez are 99 de politicieni aleşi pe o perioadă de 4 ani
şi este în mod curent împărţit astfel:
- 58 laburişti;
- 39 liberali;
- 2 conservatori;
Un avantaj teoretic pentru laburişti, aţi putea crede dar nu este aşa. Din
cei 58 de laburişti sint două fracţiuni pe care in cadrul acestui exemplu le
vom numi tradiţională (sau de centru) şi aripa stingă. Sint 40 de tradiţionalişti
şi 18 de extremă stingă care in legătură cu anumite probleme vor vota cu
liberalii învingînd astfel pe laburiştii tradiţionali şi contrazicind definiţia care
se referă la un grup de persoane cu puncte de vedere similare. Dar m-am
indepărtat prea mult de subiect.
Trebuie acceptat că partidele politice se deosebesc de grupările de
interese ale grupurilor de presiune ce operează în cadrul unui stat. Astfel
de grupări sint bine reprezentate în România şi îmi face plăcere să constat
că atît de multe dintre ele participă la această conferinţă.
Principalele diferente dintre grupările de interese şi partidele politice
sint:
Mai întii, grupările de interese au un domeniu de interese bine definit in
timp ce un partid politic este pregătit să abordeze un domeniu practic
nelimitat.
În al doilea rind, fiecare grupare de interese va avea de obicei tendinţa
de a juca un rol distinct şi individual, pe cind agenda unui partid politic poate
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cu cea a altuia dar realizabilă prin mijloace diferite.
În al treilea, rînd gruparea de interese nu urmăreşte să influenţeze
guvernul, în vreme ce partidul politic este sau doreşte să fie guvernul.
Este posibil desigur ca grupările de interese să treacă de linia de
demarcaţie şi să se constituie în partide politice. Cel mai bun exemplu
european este cel al partidului Verzilor care a obţinut succese în Germania
şi un succes limitat în Marea Britanie şi în alte alegeri parlamentare la nivel
european.
CARE ESTE AŞADAR ROLUL PARTIDELOR POLITICE ÎN CADRUL
PROCESULUI ELECTORAL? Dacă îmi permiteţi, mă voi referi la aspectul
politic pentru o clipă. Există scopul evident de a cîştiga controlul sau de a
obţine un procentaj suficient În cadrul voturilor pentru a dobîndi o oarecare
influenţă în stabilirea politicii unui stat oarecare. Această afirmaţie este
evidentă. Să lăsăm acest lucru deoparte.
Partidele politice au un rol important de jucat în cadrul procesului
electoral.
Să luăm În consideraţie mai întîi listele de alegători. În Canada listele
sÎntîntocmite de către reprezentanţii partidelor politice care sînt reprezentanţii
Biroului Electoral Central. Aceştia nu lucrează individual ci colectiv, pentru
a se asigura că un partid oarecare nu omite În mod deliberat numele
suporterilor din taberele politice adverse.
Înainte de 1918 aceasta era şi situaţia din Marea Britanie. Alegerile se
bazau pe liste Întocmite de politicieni. Nu prea sîntem de acord cu această
metodă de lucru şi de aceea În Marea Britanie listele sînt Întocmite de
funcţionari ai Consiliilor Municipale.
În fiecare an se Întocmesc două liste de alegători: una În noiembrie şi
pe care cetăţenii au posibilitatea să verifice dacă au fost incluşi În lista de
alegători; cealaltă, publicată În februarie, este lista de alegători finală. Un
bun funcţionar Însărcinat cu Întocmirea listelor de alegători implică partidele
politice În ambele etape Înaintîndu-Ie exemplare ale listei de alegători din
noiembrie şi "întrebînd "Am omis pe cineva? Vă rugăm să ne aduceţi la
cunoştinţă." De asemenea se Înaintează partidelor un exemplar din lista de
alegători finală cu rugămintea de a se face o nouă verificare pe baza
cunoştinţelor locale pe care le are fiecare partid asupra localităţilor rurale
sau a comunităţilor pe care le reprezintă.
Această implicare politică are două foloase: 1 - o mai precisă înscriere
În listele de alegători; 2 - îmi permite ca în perioada alegerilor, (de obicei în
mai) să spun politicienilor: "Să nu-mi spuneţi acum că cineva a fost omis din
listă. Trebuia să îmi fi spus în noiembrie".
Dacă există posibilitatea ca partidele politice să aducă în atenţia
fi

similară
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primarilor din România unele inexactităţi Înainte de intrarea În alegeri. sau
chiar cînd procesul electoral a Început deja. atunci ea trebuie folosită . Dacă
nu există . atunci trebuie acţionat pentru a se crea o asemenea posibilitate.
Atît În ceea ce priveşte Înscrierea În listele de alegători.
Partidele politice pot de a.semenea să-şi aducă contribuţia la alegerea
localuri lor secţiilor de votare. De asemenea se poate apela la cunoştinţele
dobÎndite pe plan local şi dacă există un local preferabil faţă de cel utilizat
la ultimele alegeri. atunci trebuie să existe posibilitatea prin care partidele
să informeze pe primari şi secretariatele consiliilor locale precum şi
posibilitatea ca propunerile lor să fie luate În consideraţie.
Selectarea personalului la nivelul birourilor electorale locale şi pregătirea
acestuia este de asemenea un rol important pe care ÎI au partidele. Avînd
În vedere numărul mare de ore În care se desfăşoară votarea. urmat de un
proces laborios al numărării voturilor. membrii birourilor trebuie să fie apţi
din punct de vedere fizic şi să se dedice rolului lor din ziua alegerilor. Lor
trebuie să li se prezinte o interpretare a legii şi trebuie să fie familiarizaţi cu
procesul electoral pentru a se asigura conformitatea cu articolul 1 din legea
electorală care garantează "sufragiul secret şi liber exprimat". Orice
pregătire pe care partidele politice pot să o facă cu personalul electoral
trebuie Încurajată.
Un alt rol major pe care partidele politice ÎI pot juca În procesul electoral
este legat de educaţia alegătorilor. Ele trebuie să-şi Îndemne suporterii să
verifice dacă numele lor apar În listele de alegători. Dacă nu. partidele
trebuie să Îi instruiască cum să procedeze pentru ca numele lor să fie
incluse În liste. În plus ele trebuie să-i Încurajeze pe alegători să voteze şi
la nevoie să le arate cum şi unde să voteze. Electoratul trebuie instruit cu
privire la toate modificările apărute În procesul electoral faţă de ultima
votare la care a participat. De exemplu introducerea plicurilor pentru
buletinele de vot la alegerile din această lună. de aici. din România.
Trebuie să existe o bună Înţelegere Între cei ce administrează procesul
electoral şi partidele politice. Diferitele birouri electorale. primarii şi prefecţii
trebuie să aibă un dialog regulat cu politicienii şi toate partidele pentru a
transmite informaţiile şi pentru a lua cunoştinţă de punctele de vedere şi
opiniile legate de procesul electoral. Aceasta este o practică recomandată
pentru. şi este dusă la îndeplinire de către cei ce administrează procesul
electoral În Marea8ritanie şi În alte democraţii din vest. Este evident. dar
totuşi demn de menţionat. că aceste Întruniri trebuie să includă toate
partidele politice şi să nu omită anumite partide numai pe motiv că. să
zicem. "deoarece nu sînt de acord cu politica lor".
Partidele au de asemenea un rol de jucat În legătură cu Întocmirea
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contestaţiilor prevăzute de legi şi cu interpretarea lor. Voi vorbi detaliat
despre modul În care trebuie tratate nemulţumirile şi contestaţiile Într-o altă
intervenţie. Este demn de subliniat În momentul de faţă că aproape În toate
cazurile partidele sau formaţiunile politice sînt incluse pe lista persoanelor
şi grupărilor care au legal dreptul de a face contestaţii. Toate contestaţiile
trebuie analizate cu grijă şi rezolvate numai după un timp de gîndire.
Contestaţiile neserioase sînt pierdere de timp şi pot submina procesul
electoral şi dăuna reputaţiei partidului.
Ca şi În România, Marea Britanie are o procedură de contestare a
deciziilor luate de mine şi de alţi preşedinţi ai birourilor electorale centrale
legate de listele de alegători, listele de candidaţi sau decizii luate În chiar
ziua alegerilor. Referitor la ziua alegerilor şi la numărarea voturilor contestaţiile
se pot face numai după ce votarea şi numărarea voturilor s-au Încheiat.
Partidele au la dispoziţie 21 de zile pentru a Înainta o petiţie (contestaţie)
Tribunalului şi aceasta este Însoţită de dovada depunerii unei sume de
acoperire a cheltuielilor de pînă la 4 000 de dolari. Aceasta Îi face să se
gîndească de două ori înainte de a înainta o petiţie.
Rezumînd deci, partidele politice joacă un rol semnificativ În cadrul
procesului electoral îndeosebi legat de:
1. Întocmirea listelor de alegători;
2. Alegerea localurilor secţiilor de votare;
3. Selectarea şi pregătirea personalului secţiilor de votare;
4. Educarea alegătorilor;
5. Asigurarea legăturii cu persoanele însărcinate cu administrarea
alegerilor;
6. Întocmirea contestaţilor
Probabil că cel mai important rol pe care partidele politice ÎI au este legat
de încrederea În procesul electoral şi acceptarea rezultatelor. Acest lucru
este deosebit de important pentru noile democraţii si pentru cele aflate În
curs de dezvoltare. În vreme ce acest aspect nu tre'buie neapărat să fie o
problemă În alte state devenite de curînd democraţii. Alegerile nu înseamnă
numai să cîştigi; ele înseamnă şi să pierzi şi ca parte a educaţiei civice şi
a alegătorilor această lecţie trebuie învăţată. Pentru unii ea poate lăsa un
gust amar.

32

PARTICULARITĂŢI ALE SISTEMULUI ELECTORAL

ROMÂNESC. ROLUL OBSERVATORILOR
GEORGE SMITH
În această sesiune se urmăreşte o scurtă trecere În revistă a modului
În care alegerile sînt organizate În România, comparativ cu alte practici şi,
de asemenea, o trecere În revistă a rolului observatorilor şi clarificarea
acestuia. Multe aspecte ale legii electorale româneşti sînt similare legilor
din alte ţări; este pentru a treia oară cînd se ţin alegeri În România după
decembrie 1989. În linii mari, cu cît legea şi procedurile electorale sînt mai
simple, cu atît sînt mai mari şansele ca ele să se desfăşoare În conformitate
cu legea şi ca nivelul ÎntÎmpinărilor şi contestaţiilor să fie menţinut la
minimum. Este de asemenea mai uşor ca legea să fie simplă pentru toţi cei
implicaţi - candidaţi, partide politice, alegători, observatori, de fapt cetăţenii
În marea lor majoritate - astfel ca toate partidele să poată fi mulţumite că
totul s-a făcut corect.
Ca apreciere generală, legea electorală românească este destul de
complicată şi ar putea fi foarte bine revizuită În Încercarea de a o face mai
simplă, atît În ceea ce priveşte Înţelegerea cît şi aplicarea.
Trecînd la probleme concrete aş menţiona următoarele:
a) Am arătat deja că artrebui avută În vedere constituirea unui organism
sauauneicomisiielectoralepermanentecarearaduceavantajulcontinuităţii,
experienţei şi

practicii.
b) Lista de alegători şi legitimaţiile de alegători. Necesitatea de a avea
pentru alegerile viitoare o legitimaţie de alegător care să-i permită acestuia
să voteze face ca rolul listei de alegători să fie şi mai important; În timp ce
În Namibia, de exemplu, cu ocazia primelor alegeri, eliberarea unei
legitimaţii de Înregistrare a alegătorului ce trebuia Întocmită la secţia de
votare a fost o cerinţă de bază, dar aceasta deoarece nu existau liste
publicate la fiecare secţie de votare, cu toate că trebuiau date declaraţii
suplimentare atunci cînd se vota În afara regiunii de domiciliu a alegătorului.
Dacă normele de Întocmire a listelor electorale În România ar impune ca
lista de alegători să fie Întocmită În ordinea alfabetică a străzilor din zona
care urmează a fi deservită de secţia de votare respectivă, aceasta ar
reprezenta o Îmbunătăţire considerabilă. Înfiinţarea unui birou electoral
central permanent care să poată emite indicaţii generale cu privire la
Întocmirea listelor de alegători În România arfi un avantaj. Rămîn oarecum
sceptic În privinţa avantajului pe care l-ar reprezenta noua legitimaţie a
alegătorului care să vină peste buletinul de identitate şi listă. M-aş pronunţa
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În favoarea unui aranjament prin care listele de alegători Întocmite să fie
precise iar alegătorul, atunci cînd votează, să-şi prezinte buletinul de
identitate şi, bineînţeles, să poată fi contestat de oricare membru al biroului
În orice situaţie În care există Îndoieli În privinţa identităţii sale.
c) Mărimea şi amplasarea secţiilor de votare. Practica de asig·urare a
secţiilor de votare aşa cum este stabilită de legea românească pare cît se
poate de logică. Singurele aspecte unde am unele rezerve ar fi cele legate
de studenţi, unde se prevede că În căminele studenţeşti care găzduiesc mai
puţin de 500 de studenţi nu se organizează o secţie de votare, totuşi, În
aceste Împrejurări putînd vota (În afară de cazul că la viitoarele alegeri vor
avea legitimaţii de alegători) prin adăugarea lor pe lista specială. Prevederea
organizării de secţii de votare În unităţi militare, spitalele şi alte locuri
similare este un pas Înainte faţă de situaţia existentă de exemplu În Marea
Britanie, iar prevederea de a avea o urnă volantă pentru persoanele În
vîrstă şi care nu se pot deplasa este, iarăşi, În unele privinţe, o Îmbunătăţire
faţă de sistemul care-I practicăm În Marea Britanie, şi care se uzitează În
multe alte părţi ale lumii. Am unele rezerve asupra necesităţii de a avea
secţii de votare În gări şi În aeroporturi.
d) Buletinele de vot şi marcarea buletinelor de vot. Practica utilizării
ştampilelor pentru marcarea buletinelor de vot s-ar putea mai bine Înlocui
cu marcarea cu un "X" În dreptul candidatului sau listei de candidaţi aşa
cum se practică În majoritatea celorlalte democraţii. Numerotarea buletinelor
de vot ar Îmbunătăţi şi ea securitatea buletinelor de vot iar o reproiectare
a buletinelor de vot În vederea reducerii cantităţilor de hîrtie folosite ar fi un
avantaj considerabil. Se poate foarte bine să nu fie nevoie să se treacă pe
buletinele de vot Întreaga listă de candidaţi - ar putea fi trecute doar numele
partidelor, iar lista de candidaţi publicată În altă parte. (Vezi practica din
Namibia, de exemplu). Dotarea cu personal a secţiilor de votare şi a
birourilor electorale prin implicarea de membri ai partidelor politice În
desfăşurarea directă a alegerilor ar putea fi considerată ca neobişnuită În
Marea Britanie unde toată munca este dusă de un personal ai cărui membri
sînt independenţi de evoluţia partidelor politice; totuşi prezenţa delegaţilor
partidelor În secţiile de votare şi În celelalte birouri electorale este un mod
efectiv ca partidele să fie mulţumite că alegerile decurg liber şi corect.
Totuşi, pentru viitor, ar merita să se aibă În vedere posibilitatea ca tot
personalul electoral oficial care are de a face efectiv cu derularea alegerilor
În secţiile de votare să fie independent de partidele politice, iar ca partidele
politice să poată numi reprezentanţi care să urmărească desfăşurarea
alegerilor În secţia de votare dar, care să nu participe direct la ele; aceştia
ar avea de asemenea dreptul de a contesta identitatea oricărui alegător.
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e) Numărarea voturilor şi securitatea buletinelor de vot. Procedurile de
alegere sau de numărare a voturilor sînt din nou rezonabile dar de un mare
ajutor ar fi numerotarea şi gestionarea buletinelor de vot date În primire
fiecărei sectii de votare (Se arată buletinul de vot englezesc). Procesulverbal pe care ÎI prevede Articolul 62 şi care trebuie Încheiat după
numărarea voturilor este foarte precis În privinta justificării tuturor buletinelor
de vot primite dar, cum am mentionat anterior, raportul ar putea fi simplificat
prin separarea justificării buletinelor de vot după Împărţirea voturilor Între
candidati. Nu am putut În această sesiune scurtă să mă refer la procesul
candidării şi la campania politică. Le voi mentiona pe scurt acum cînd mă
refer la rolul observatorilor sau delegatilor externi.
Articolul 51 al sectiunii din Capitolul VIII se referă la acreditarea
delegatilor şi, de asemenea, precizează că exceptînd membrii biroului
electoral şi candidatii nici o altă persoană nu trebuie să se afle În sectia de
votare pentru mai mult timp decît cel necesar votării În afară de observatorii
interni prevăzuti În Articolul 93 - Capitolul XII.
Eu am fost delegat acreditat la un număr de alegeri şi cred că În primul
rînd trebuie să precizez În mod categoric că Întotdeauna m-am considerat
oaspete În tara În cauză şi că am abordat pozitia mea de delegat pornind
de la faptul că Întotdeauna se pot aduce Îmbunătăţiri oricărui proces
electoral şi, nu În ultimul rînd, celui din Marea Britanie, unde Îmi desfăşor
cea mai mare parte din activitate. Legea din Marea Britanie nu prevede
observatori străini şi singurele persoane cărora li se permite să se afle În
sectia de votare sînt personalul din subordinea preşedintelui sectiei de
votare, alegătorii şi reprezentantii acreditaţi ai candidatilor; chiar şi activitatea
lor este strict controlată.
Odată cu creşterea interesului international fată de alegeri, observatorii
internaţionali sînt prezenti În număr din ce În ce mai mare la multe alegeri
din Întreaga lume. Este cît se poate de clar - şi se prevede În Articolul 49
- că delegatii acreditaţi nu trebuie să intervină În nici un felia organizarea
şi desfăşurarea votului. Dacă un observator acreditat consideră că există
o deficienţă sau o neconcordanţă În derularea votului, atunci - aşa cum se
prevede În Articolul 51 (5) - acesta are dreptul să-I Încunoştiinţeze pe
preşedintele biroului electoral. După părerea mea, aceasta este o prevedere
foarte delicată şi nu aş recomanda nici unui obsrvator să facă altceva decît
să atragă atentia preşedintelui biroului asupra oricărei chestiuni şi să lase
lucrurile În acest stadiu. Ar putea foarte bine să fie un subiect ulterior inclus
În raportul Întocmit de observator, dar asta este o altă problemă.
Observatorii străini sînt adesea antrenati În discuţii În care să facă
aprecieri asupra campaniei electorale şi În ce măsură aceasta a fost liberă
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şi corectă. Eu am o experienţă considerabilă În desfăşurarea alegerilor Întro serie de ţări şi mă simt rezonabil de Încrezător În capacitatea mea de a
face aprecieri asupra desfăşurării alegerilor dintr-o secţie de votare şi a
modului În care sînt numărate voturile. Acestea sînt probleme ce ţin În
esenţă mai degrabă de aspectul tehnic decît de o judecată subiectivă.
Am rezerve mult mai mari atunci cînd Încerc să formulez o opinie asupra
corectitudinii oricărei campanii electorale, subvenţionării partidelor şi altor
chestiuni de acest gen şi cred că este un domeniu În care observatorii din
afară trebuie să fie deosebit de atenţi. Dacă se pune problema de a emite
judecăţi despre această fază a activităţii electorale, este necesar să se
petreacă o perioadă considerabil mai Îndelungată în ţara respectivă şi să
se facă investigaţii mult mai serioase, În profunzime.
Nu mi-aş fi putut imagina posibilitatea ca observatorii străini să vină În
Marea Britanie cu numai cîteva zile înainte de ziua votării şi să emită o
judecată asupra corectitudinii şi imparţialităţii desfăşurării campaniei. Multe
sectoare ale mass-media britanice sprijină vizibil un partid sau altul, iar
unele partide au acces la fonduri mult mai mari decît altele.
Observatorii străini au şi un alt rol important În aceea că electoratul se
poate simţi mai Încrezător prin prezenţa unui număr de persoane din
străinătate cu experienţă În urmărirea alegerilor, care pot da o autenticitate
sporită procesului şi un gir dezirabil, la încheierea acestuia, asupra a ceea
ce au văzut. Sper că remarcile pe care le-am făcut în timpul celor trei sesiuni
au fost de oarecare ajutor; cel mai mare cîştig al oricărui seminar este
posibilitatea dată celor prezenţi să facă un schimb de vederi asupra modului
În care se desfăşoară alegerile şi să identifice punctele forte şi punctele
slabe ale legislaţiei electorale.

PROBLEMA ÎNTÎMPINĂRILOR ŞI A CONTESTAŢIILOR
ÎN LEGILE ELECTORALE
CHARLES LASHAM
În puţinultimp pe care îl am la dispoziţie nu pot decît să vă rezum pe scurt
prevederile referitoare la contestaţiile din cadrul alegerilor parlamentare şi
prezidenţiale din România.
Conform Art. 28 (i) din legea pentru alegeri prezidenţiale, prevederile
statuta re referitoare la alegerile parlamentare care se referă la contestaţii
se aplică şi în cazul alegerilor prezidenţiale. Cu toate acestea, legea
referitoare la alegerile prezidenţiale conţine unele informaţii speciale privind
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contestaţiile. Se face referire la prevederile din legea pentru alegeri
parlamentare În cazul În care legea nu prevede altceva.
Dacă Îmi permiteţi mă voi referi mai Întîi la activităţile diferitelor birouri
electorale:
Art.25 (i) (b) Biroul Electoral Central are Împuternicirea de a rezolva
obiecţiile privind propria sa activitate şi Întîmpinările legate de activitatea
biroului electoral de circumscripţie.
Biroul electoral de circumscripţie are Împuternicirea de a rezolva
obiecţiile privind activitatea birourilor electorale ale sectiilor de votare din
teritoriul său.
Art.2?(i) (c) Birourile electorale ale sectiilor de votare au Împuternicirea
de a rezolva obiectiile referitoare la propria lor activitate.
LISTELE DE ALEGĂTORI (ART.12) Sesizările initiale trebuie adresate
primarului sau unei alte autoriţăţi care a Întocmit listele. Nu este specificat
nici un termen limită pentru Înaintarea unei sesizări şi trebuie luată o decizie
În decurs de 3 zile de la Înaintarea sesizării.
Se pot face recursuri În termen de 48 de ore iar rezoluţiile trebuie date
În curs de 3 zile de la Înaintare.
INVALIDAREA ALEGERILOR SAU A VOTULUI ÎNTR-O CIRCUMSCRIPŢIE ELECTORALĂ Art.25 (3). La alegerile parlamentare contestaţiile
trebuie Înaintate la biroul electoral central În decurs de 48 de ore de la
Închiderea votării. Nu există nici o prevedere legată de recurs. Pot face
contestaţii numai partidele, formaţiunile politice şi coalitiile lor, precum şi
candidatii independenţi care participă la alegeri.
La alegerile prezidentiale contestatiile in~iale trebuie Înaintate Curţii
Constituţionale (care are această autoritate conform Art. 144 din Constituţie)
În decurs de 3 zile de la Închiderea votării iar rezoluţia trebuie făcută publică
Înainte de anuntarea rezultatelor alegerilor. Nu există recurs. Pot Înainta
contestatii numai partidele, formaţiunile politice şi candidatii. Aceste prevederi
sînt cuprinse În art.24 din legea pentru alegeri prezidenţiale .
FORMAREA ŞI STRUCTURA BIROURILOR ELECTORALE (ART. 32)
Contestaţiile privind:
Biroul Sectiei de votare la Biroul de Circumscripţie electorală
Biroul de Circumscriptie electorală la Biroul Electoral Central
Biroul Electoral Central la Curtea Supremă
Contestatiile trebuie făcute În decurs de 48 de ore de la constituirea sau
completarea sa iar rezolutia trebuie dată În decurs de 48 de ore de la
Înaintarea contestaţiei.
Nu se permit recursuri.
Contestaţiile pot fi făcute de către partide, formatiuni politice care
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participă

În alegeri şi de candidaţii independenţi.
DEPUNEREA CANDIDATURILOR (ART.36) . Cetăţenii , partidele şi
alte formaţiuni politice pot, pînă cu 20 de zile Înainte de votare, să Înainteze
la Tribunalul teritorial al circumscripţiei electorale un recurs privind depunerea
candidaturilor pentru alegeri parlamentare. Rezoluţia trebuie dată În decurs
de 2 zile de la data Înaintării recursului, şi există posibilitatea unui nou
recurs.
La alegerile prezidenţiale (Art.11) aceleaşi grupări pot Înainta recurs la
biroul electoral central.
ORGANIZAREA CAMPANIEI ELECTORALE (ART.44-48). Contestaţiile
trebuie Înaintate biroului de circumscripţie electorală care trebuie să dea o
rezoluţie În decurs de 3 zile. Există o procedură de recurs la biroul electoral
central care trebuie să dea o rezoluţie În decurs de 3 zile.
Există prevederi similare pentru alegerile prezidenţiale.
DESFĂŞURAREA VOTĂRII ŞI NUMĂRAREA VOTURILOR (ART.6365). Candidaţii, membrii birourilor secţiilor de votare şi alegătorii pot Înainta
contestaţii legate de biroul electoral al secţiei de votare În ziua votării, În
scris, la preşedintele biroului. Rezoluţiile se dau imediat şi orice recurs se
Înaintează la Biroul Electoral Central.
M-am referit ieri la necesitatea ca partidele politice să aibă rolul lor
referitor la contestaţii. Am spus că, contestaţiile neserioase pot fi o pierdere
de timp şi pot submina procesul electoral şi dăuna reputaţiei partidului. Par
să existe suficiente măsuri de siguranţă În actuala legislaţie care să
Înlesnească contestarea eficientă a procesului electoral. Parte din procesul
educativ pe care trebuie să-I parcurgă toate ţările este aceea de a avea
suficientă Încredere În eficienţa contestaţiilor. Aceasta numai dacă sistemul
funcţionează bine iar alegătorii, candidaţii şi partidele politice, imparţiali cu
toţii, vor avea Încredere că legislaţia existentă este corect stabilită şi justă .

EDUCAŢIA CIViCĂ ŞI EDUCAŢIA ALEGĂTORILOR
CHARLES LASHAM
Marea Britanie, S.U.A. şi alte democraţii consacrate au ceea ce se
alegeri libere şi corecte de mai multe secole Încoace. V-aţi
aştepta prin urmare ca În aceste ţări să nu fie nevoie de educaţie civică şi
a alegătorilor.
Dar nu aşa stau lucrurile. În Statele Unite există o organizaţie Înfiinţată
special pentru a educa cetăţenii În privinţa necesităţii de a se Înscrie În liste
consideră
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pentru a vota şi, odată făcut acest lucru, să se prezinte la secţia de votare
si să voteze.
• În Marea Britanie există o campanie publicitară anuală organizată de
Home Oftice, Departamentul de Stat Însărcinat cu astfel de probleme care
Îi Îndeamnă pe cetăţeni să se Înscrie În liste În fiecare toamnă. În plus, se
organizează campanii locale de către preşedinţii birourilor electorale
centrale aşa cum sîntem domnul Smith şi cu mine, pentru a ne asigura că
toţi cei Îndreptăţiţi să voteze apar efectiv În listele de alegători.
Chiar şi În democraţiile consacrate există nevoia unei educaţii civice şi
a alegătorilor. Cu atît mai mare este această nevoie În ţările cu democraţii
nou constituite şi este un lucru Încurajator că acest fapt a fost recunoscut
aici În România.
Între educaţia civică şi cea a alegătorilor este o deosebire.
Educaţia civică Îi poate cuprinde pe toţi, inclusiv copii, familiarizÎndu-i cu
procesul votării. Educaţia alegătorilor se adresează În mod special celor
Îndreptăţiţi să voteze.
Educaţia civică Înseamnă a-i Învăţa pe oameni să trăiască Într-o
societate democrată. Fiecare trebuie să fie liber să-şi exprime părerea şi
trebuie să respecte părerea celorlalţi.
A vorbi liber, a avea posibilitatea de a crea asociaţii şi a trăi În armonie
sînt toate spre binele comun al ţării.
În anumite ţări latino-americane există proiecte prin care urnele de
votare sînt introduse În şcoli şi copiii sînt Încurajaţi să voteze pentru un
candidat anume. Această acţiune este precedată de o campanie Întreprinsă
de candidaţi tineri şi sînt puse la dispoziţie afişe şi sînt organizate discuţii
pentru explicarea procesului.
Încă de la o vîrstă fragedă copiilor li se prezintă procesul şi de la acea
vîrstă fragedă ei Învaţă despre posibilitatea de a cîştiga şi de a pierde la
care m-am referit ieri.
Aici, În România, s-au Înfiinţat diferite grupări de cetăţeni şi
dumneavoastră sînteţi mai familiarizaţi decît mine cu activitatea lor nu
numai pe linia asigurării observatorilor naţionali ci şi pe cea a atenţionării
alegătorilor asupra necesităţii de a se verifica În listele de alegători, a
modului cum să voteze şi a necesităţii de a vota.
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RAPOARTE ASUPRA LUCRĂRILOR DESFĂŞURATE
ÎN CADRUL ATELIERELOR
ATELIERUL: A
RAPORTOR: IANFRED SILBERSTEIN
MODERATOR: CRISTIAN IONESCU
În cadrul atelierului A s-au dezbătut cu participanţii aspectele legate de
referatele prezentate în şedinţele plenare, abordîndu-se, totodată, şi alte
aspecte legate de tematica seminarului, care au fost sugerate de discuţiile
participanţilor.

La dezbateri au participat atît reprezentanţi ai executivului, ai partidelor
politice, cît şi ai organizaţiilor neguvemamentale al căror unic scop îl
reprezintă apărarea drepturilor omului. Dezbaterile au pornit de la explicarea
noţiunii de democraţie ca proces politc şi ca set de valori, solicitîndu-se
explicarea definirii acesteia ca modalitate a instituţionalizării puterii politice.
S-a ridicat problema caracterului democratic al constituirii unorformaţiuni
politice pe criterii etnice. Unii vorbitori au susţinut că baza constituirii lor ar
fi necesitatea apărării drepturilor minorităţii. În acest context, reprezentantul
U.D.M.R. a menţionat că în cadrul acesteia sînt grupuri cu convingeri
politice diferite.
Discutîndu-se aspecte ale libertăţii de opinie şi ale libertăţii presei, s-au
evidenţiat unele excese ale presei care atacă direct persoane fizice sau
juridice; În timp ce persoanele fizice, În apărarea dreptului lor la demnitate,
se pot adresa organelor competente În baza legii penale, persoanele
juridice expuse atacurilor presei nu au o posibilitate legală de apărare.
În legătură cu pregătirea alegerilor generale, s-a pus problema interesului
cetăţeanului În ceea ce priveşte informarea sa În legătură cu alegerile,
arătîndu-se aspecte concrete ale pregătirii alegerilor de către prefecturi şi
primării; s-a subliniat necesitatea ca partidele să Îşi facă cît mai bine
cunoscută platforma electorală, s-au dezbătut aspecte legate de rolul
partidelor politice în campania electorală, felul în care se respectă legislaţia
În materie. S-a criticat practica existentă În actualul parlament, cînd un
parlamentar trecea de la un partia politic la altul, ceea ce nu corespunde
principiului alegerilor pe bază de liste. Referind u-se la experienţa americană
În această problemă, s-a arătat că partidul trebuie să aibă mecanisme prin
care să ţină legătura continuă cu membrii săi care, astfel, cunosc poziţia
partidului şi, cunoscînd şi interesele electoratului, parlamentarul va merge
alături de electorat, uneori chiar contrar intereselor partidului, ştiind că o
poziţie de dezacord a sa va atrage răspunsul electoratului la alegerile
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următoare. Există

o relaţie permanentă Între electorat şi parlamentari.
S-a discutat pe baza raportului dintre partid şi baza socială a acestuia,
evidentiindu-se aspectele legate de preocuparea unor sindicate de a se
transforma in partide politice. Reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale au arătat, din constatări, că la alegerile locale reprezentantii
partidelor În birourile electorale nu cunoşteau continutul legii electorale şi
nici rolul pardidelor În cadrul acestora.
S-au considerat drept discriminări Între partidele mari şi mici: împărţirea
timpilor de antenă la radio şi televiziune, nefinantarea partidelor politice şi
pragul de 3% pentru intrarea În parlament. Reprezentantul guvernului a
explicat pozitia executivului În legătură cu aceste probleme, evidentiind
totodată cheltuielile şi facilitătile oferite de acesta partidelor politice în cadrul
campaniei electorale.
În legătură cu aspectele tehnice ale procesului electoral, s-a arătat
necesitatea păstrării În locuri sigure a buletinelor de vot pină la predarea lor
efectivă biroului electoral. S-a ridicat problema necesitătii organizării de
sectii de votare În gări şi aeroporturi (oferindu-se răspunsuri pro şi contra),
a asigurării corespunzătoare cu personal şi informarea electoratului prin
presă în legătură cu sectiile de votare din străinătate.
S-a subliniat necesitatea constituirii unui organism electoral permanent
şi s-a arătat că există un proiect În acest sens.
S-a discutat, de asemenea, despre necesitatea constituirii unor secţii de
votare cu un număr mai restrîns de alegători, despre modalitatea anulării
buletinelor de vot nefolosite, despre necesitatea unor urne şi buletine de vot
de culori diferite sau de urne transparente,despre un cod de deontologie
electorală, necesitatea pregătirii celor ce se ocupă de organizarea votării cît
şi de pedepsirea şi comunicarea publică a celor care au comis ilegalităţi În
cadrul alegerilor. S-a arătat că ar fi necesar ca În lege să se treacă cifra
minimă a componentei unui birou electoral şi anume de cinci membri. Ca
urmare a constatărilor făcute de reprezentantii unor organizatii neguvernamentale, s-a ridicat problema corectării erorilor din listele electorale,
responsabilitatea organelor locale legată de această problemă, corectarea
listelor in raport de rezultatele recensămîntului, interesul verificării listelor
de alegători şi, În acest sens, afişarea lor astfel Încît să poată fi consultate
de către toti alegătorii, care pot introduce eventuale contestatii.
Dicuţii au avut loc şi pe marginea reglementării rolului şi statutului
observatorilor nationali, arătîndu-s~ În acest sens că unele organizaţii au
creat statute proprii pentru observatorii pe care îi deleagă. S-a argumentat
pro şi contra cu privire la necesitatea cărţii de alegător.
Discuţiile din cadrul atelierelor şi-au demonstrat utilitatea atit prin faptul
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că au oferit posibilitatea tuturor participanţilor de a se exprima liber cu privire

la aspectele legislative şi practice ale alegerilor, cît şi prin abordarea sferei
mai largi a drepturilor omului În corelaţie cu sistemul electoral român. S-a
evidenţiat că acest seminar a avut un rol benefic pentru toţi participanţii, atît
prin valoarea referatelor prezentate de oaspeţi, cît şi prin elucidarea multor
aspecte legate de procesul electoral din România În concordanţă cu noile
legi În materie.

ATELIERUL: B
RAPORTOR: IRINA PATRULIUS
MODERATOR: PAUL CARA VIA
Atelierul"S" s-a desfăşurat În condijii pe care le apreciem ca eficiente.
Primele discuţii s-au referit la accepţiunea "democraţiei", a libertăţilor
politice şi economice, a dimensiunii morale În viaţa civică, a sensului ei
pragmatic privind libertatea În toate acţiunile umane dar În limite pe care
statul, legislaţia şi raporturile individuale le legitimează. Deşi cu un caracter
mai pronunţat teoretic, dezbaterea a asigurat repere utile pentru discuţiile
ulterioare, din cadrul atelierului, asupra valorilor pe care procesul electoral
le implică. S-a considerat necesară acceptarea noţiunii de "management
electoral". O discuţie mai specială a fost purtată cu privire la relaţia dintre
guvern şi sistemul electoral, la Îndatoririle organizatorice şi financiare ale
executivului. Reprezentantul guvernului a solicitat ca toate forurile implicate
În alegeri să informeze corect organizaţiile internaţionale asupra scăderilor
procesului electoral dar şi asupra sprijinului acordat de guvern În asigurarea
imparţialităţii alegerilor, solicitînd acreditarea unei imagini reale asupra ţării
privind confruntarea electorală.
S-a cerut guvernului o transparenţă maximă.
Un rol deosebit revine, de asemenea, observatorilor interni şi internaţionali,
implicării organizaţiilor neguvernamentale şi a partidelor În asigurarea
asistenţei electorale cuvenite şi competente.
S-a insistat, mai În toate şedinţele, asupra nevoii de educaţie electorală,
de informare adecvată a populaţiei şi de instruire a celor implicaţi În buna
desfăşurare a procesului electoral. Se Întîmpină dificultăţi reale În asigurarea
celor aproximativ 15 000 de secţii de votare cu observatori şi cu o
componenţă corespunzătoare a birourilor de votare. O atenţie deosebită se
impune secţiilor de votare din mediul rural. Trebuie să se asigure secţiile de
votare cu exemplare ale textului legilor electorale În vigoare. Se solicită o
mai mare angajare a RTV În acţiunea de educare a electoratului şi de
popularizare a tehnicilor de votare (În afara timpului de antenă). Se solicită
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elaborarea de către IRDO în colaborare cu IFES a unui manual (ghid)
destinat procedurilor de votare, text însoţit de ilustraţii (tip bandă desenată),
destinat păturilor largi ale populaţiei, partidelor şi aparatului birourilor de
votare.
O atenţie deosebită a fost acordată de către vorbitori ideii de a se crea
un organism electoral permanent fie pe lîngă primării sau prefecturi, fie
independent, cu un aparat minim dar cu sprijin obştesc larg. Se sugerează
următoarele atribuţii ale acestor comisii permanente: analiza Încălcărilor
drepturilor electorale, propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei, evaluarea
10gistică şi financiară a costurilor pentru alegeri, actualizarea listelor de
votanţi, programe de educaţie electorală a populaţiei şi de reducere a
absenteismului ş . a.
S-a solicitat instrumentarea fermă a pedepse lor pentru contravenţiile şi
infracţiunile electorale săvîrşite în diferitele aspecte ale procesului electoral
(obstrucţionarea candidaţilor şi partidelor, ruperea afişelor etc.). Se cere
chiar popularizarea pedepselorpentru nerespectarea deontologiei electorale.
Numirea membrilor birourilor electorale la diferite niveluri se impune a
fi făcută cu discernămînt, şi fără spirit partizan.
S- a apreciat că a crescut gradul de corectitudine În pregătirea alegerilor
de la cele din luna mai 1990 pînă astăzi. Se scontează pe o şi mai atentă
respectare a legilor în alegerile din 27 septembrie a.c.
S-a solicitat simplificarea instrumentelor de vot (buletine, carte de
alegător etc.) pentru a fi mai uşorde identificatvotantul, şi respectiv, semnul
partidului dorit. Se recomandă tipul de buletin din Anglia (foaie cu siglele
partidelor şi denumirea lor) şi eliminarea de pe buletine a numelor de
candidaţi care se vor afişa separat la fiecare secţie de votare. Se propune
şi eliminarea cărţii de votant şi chiar a ştampilei.
O observaţie repetată s-a referit la necesitatea prelungirii timpului
afectat desfăşurării campaniei electorale.
ATELIERUL: C
RAPORTOR: ROD/CA ŞERBANESCU
MODERATOR: AMELIA STANCESCU
La lucrările atelierului "C" au participat exponenţi ai administratiei
centrale şi locale, ai magistraturii, ai unor partide şi organizatii neguvernamentale care acreditează observatori.
Faptul acesta a permis abodarea temelor discutate cu privire la sistemul
electoral din tara noastră,din perspective diferite, corespunzătoare
preocupărilor participanţilor, precum şi a variatelor stipulări prevăzute în
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legile nr. 68 şi 69 din 1992.
in cursul dezbaterilor, pe care le-am putut caracteriza ca fiind animate
şi pertinente, s-a vădit interes pentru problematica propusă de organizatori
prin referatele prezentate, cît şi pentru asigurarea unei mai bune pregătiri
a celor prezenţi, ca participanţi la procesul electoral sau la pregătirea celor
direct implicaţi. S-a insistat asupra cerinţelor de corectitudine În viaţa
electorală, de asigurare a libertăţilor ce izvorăsc din principiile democratice
şi ale respectării drepturilor omului În perioada de tranziţie pe care o
străbatem.

a

atenţie specială a fost acordată aspectelor concrete ale pregătirii
materiale şi ale funcţionării mecanismului electoral În ziua alegerilor,
procedeelor de numărare a voturilor şi de exercitare a controlului.
Au fost înfăţişate măsurile de ordin tehnic, organizatoric şi de pază,
indicate şi aplicate, fondurile alocate pentru tipărituri, ştampile, amenajarea
incinte lor şi plata celor ce lucrează la secţiile şi circumscripţiile electorale suficiente În pofida dificultăţilor financiare ale statului - de natură să
garanteze posibilitatea efectivă de exercitare fără impedimente a dreptului
de vot de către toţi cetăţenii ce Întrunesc cond~iile prevăzute de lege.
intre altele, la nivelul fiecărui judeţ au fost create colective ce cuprind pe
toţi conducătorii serviciilor publice care concură la facilitarea procesului
electoral: comunicaţii, pol~ie (care a primit ordine precise pentru paza
afişelor, a candidaţilor, a buletinelor de vot), inspectorate şcolare (majoritatea
secţiilor funcţionează În şcoli), transporturi, spitale, unităţi militare, alte
instituţii unde se organizează votarea pentru grupuri mai mici de alegători.
De asemenea, au fost subliniate largile prerogative, dar şi grelele
responsabilităti, ce revin preşedinţilor secţiilor de votare, În rigurozitatea
aplicării legii, În prevenireaeventualelornereguli, făcîndu-se şi reComandarea
ca aceştia să poarte ecusoane pentru a fi mai uşor de identificat.
EvocÎndu-se experienta alegerilor derulate Începînd din 1990, s-a
remarcat faptul că adevăratul pericol nu provine din tendinţa spre fraudă cît
din erorile involuntare, pierderea din vedere a unor detalii de ordin practic,
stilul de lucru şi capacitatea organizatorică a diverselor persoane.
Participanţii au fost de părere că ar fi utilă cunoaşterea modalităţi lor de
numărare a voturilor care s-au dovedit In practică cele mai rapide şi sigure.
premiză favorabilă perfectionării continue a procesului electoral ar
constitui-o evalUarea de către fiecar~ secţie a modului de desfăşurare a
alegerilor, cu ~mnalarea experienţelor pozitive şi a cauzelor eventualelor
incidente, urmtnd ca la nivel central să se realizeze o sinteză.
in acumularea şi transmiterea experienţei, un rol apreciabil ar reveni
organismelor electorale permanente, ce ar putea fi create şi În România
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atunci cînd resursele financiare ar permite.
În sfTrşit, pentru prevenirea suspiciunilor şi sporirea credibilităţii rezultatelor
alegerilor, participanţii au căzut de acord că ar fi oportună afişarea la secţiile
de votare a proceselor verbale, măsură ce ar putea fi recomandată de
B.E.C. fără a contraveni literei şi spiritului legii.
În privinţa observatorilor, s-a remarcat nevoia de instruire corectă,
inclusiv pentru eliminarea tendinţei de imixtitudine - uneorichiarde substituire
- În atribuţiile preşedinţilor secţiilor electorale şi de conştientizare nu numai
a drepturilor ci şi a Îndatoririlor.
.
Participanţii au avut cuvinte de apreciere la adresa Programului iniţiat şi
organizat de către Fundaţia Internaţională pentru sisteme electorale şi
Conferinta pentru securitate şi cooperare În Europa, care a prilejuit un
schimb de idei şi de experienţă binevenit În ajunul alegerilor parlamentare
şi prezidentiale din România.

CONCLUZII
Seminarul pe tema sistemelor electorale româneşti a fost organizat În
comun de către Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale (1. F.E. S.)
şi Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare În Europa (C.S.C.E.), cu
sprijinul Departamentului Administraţiei Publice, Comisiei Tehnice
Interministeriale pentru organizarea alegerilor, Biroului Electoral Central,
Departamentului pentru Structuri Socio-Politice, Institutului Român pentru
Drepturile Omului (LR.D.O), Primăriei municipiului Braşov.
Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale este o fundaţie
particulară de tip non-profit, cu sediul la Washington, care sprijină şi
consolidează procesul electoral În Întreaga lume.
Din 1987, Fundaţia Intematională pentru Sisteme Electorale este un
centru vital la care poate apela orice naţiune care caută asistenţă În
vederea dezvoltării unui proces electoral solid. Acest proces este esenţial
pentru stabilirea şi menţinerea unei forme democratice de guvemămînt.
1. F.E. S. este angajată in sprijinirea unor alegeri libere şi corecte ca expresie
a voinţei poporului.
Fiecare naţiune are nevoie de un sistem electoral croit În conformitate
cu cultura şi mediul ei specific. Consultarea experţilor internationali, ce
reflectă diversitatea sistemelor electorale din intreaga lume, permite 1. F. E. S.ului să acorde asistenţă În privinţa uzanţelor alegerilor unor ţări care
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instituie sau perfecţionează un proces electoral.
Pe lingă acordarea de asistenţă tehnică directă, IFE.S. are şi rolul de
centru pentru difuzare de informaţii referitoare la orice aspect al sistemelor
electorale, antrenind experţi in aceste sisteme şi furnizind material esenţial
in instituirea şi organizarea unor alegeri democratice.
Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare in Europa, care şi-a inceput
activitatea pe la mijlocul anilor '70 ca forum pentru comunicare şi cooperare
intre Est şi Vest, a intrat intr-o fază nouă şi dinamică o dată cu sfirşitul
războiului rece. C.S.C.E. şi-a intensificat acum activitatea practică prin
crearea unor instituţii, cum ar fi Biroul pentru Instituţii Democratice şi
Drepturile Omului. O.D.I.H.R., cu sediul la Varşovia, care răspunde de
"dimensiunea umană" a CSCE - promovind drepturile omului, democraţia
şi respectarea legii.
O.D.I.H.R. are rolul de centru de informaţii cu privire la programe de
edificare a democraţiei. În cursul anului viitor, el va organiza seminare
internaţionale pe probleme esenţiale pentru dezvoltarea politică, Între care
emigrarea, toleranţa, libertatea mass-media şi implementarea la nivel
naţional a normelor privind drepturile omului În ţările membre ale C.S.C.E.
De asemenea, va sprijini activitatea Înaltului Comisariat pentru Minorităţi
Naţionale al C.S.C\E.
Un domeniu esenţial al activităţii O.D.I.H.R. este sprijinirea alegerilor
democratice Î~ zonă şi acordarea de asistenţă observatorilor electorali
internaţionali. In acest context, a organizat seminare pe tema alegerilor În
Polonia, Bulgaria şi Albania şi a jucat un rol central În dezvoltarea
contactelor dintre organizatorii alegerilor şi experţi.
Scopul seminarului a fost de a reun i toate grupările implicate În procesul
democratic din România pentru a discuta liber şi deschis despre procesul
politic din ţară.
Participanţii au fost primari, prefecţi, jurişti din cadrul comisiilorelectorale
locale, reprezentanţi ai unor partide politice şi organizaţii neguvernamentale.
Metodologia Seminarului a fost ca vorbitorii să prezinte referate În
Sesiunile plenare, după care delegaţii treceau În Ateliere, unde aveau
posibilitatea de a discuta detaliat subiectele propuse În Sesiunile plenare.
Fiecare atelier a avut un moderator şi un raportor a căror sarcină era de a
Înregistra În scris şi de a raporta concluziile la sfîrşitul seminarului.
IFE.S. şi C.S.CE au fost foarte mulţumite de prezenţa participanţilor
şi speră că aceştia au găsit seminarul ca fiind atît util cît şi instructiv şi că
posibilitatea de a intîlni alte persoane implicate in procesul electoral din
România le-a permis să facă un schimb de informaţii despre alegeri.
MARTA MARIA VILLA VECES
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LISTA PARTICIPANŢILOR LA SEMINARUL
"SISTEMUL ELECTORAL ROMÂN",
4-6 SEPTEMBRIE 1992
Circumscripţia

Nr. 10 Buzău
Expert guvemamental
Director adjunct la
Departamentul Administraţiei Publice
Circumscripţia Nr. 28 Neamţ
Consilier la Preşedinţia României
Primar Brăila
LADO

1. ELENA ANGHEL
2. MARA ANGHEL
3. SORIN ALBULESCU
4. VIOREL ANDRUCA
5. IOAN ALEXANDRU
6. AURICA AVRAM
7. INA BARDAN
8. NICOLAE BRAICA
9. CEZARA BEBIS
10.VALER BOCA
11 .GHEORGHE BORLEŞTEANU
12.MIHAIL BURLACU
13.PETRE CARAMAN
14.PAUL CARAVIA
15.EUFROSINA CHIRICĂ
16.DORIN CHIRICIOIU
17.IOSEFINA CIUREA
18.AURELIA COTUŢIU
19.CONSTANTIN DIACONESCU
20.VICTOR DIMITRIU
21.RADU DEMETRESCU
22.DONU DIMETRESCU
23.FRANCISC FODOR
24.MIHAIL GONDOS
25.TATIANA GRIGORESCU
26.GHEORGHE GROSAN
27.AUREL GUBANDRU
28.MIHAI CONSTANTIN IACOBESCU
29.CRISTIAN IONESCU
3O.MIHNEA IONIŢĂ
31.NICOLAE IORGA
32.EMILIAN IVĂNESCU
33.CHARLES LASHAM
34.NICOLAE LATCAN
35.ION MANEA
36. DAN MARI NCA
37.EUGENIA MICU

Pro-Democraţia, Braşov

Director
Circumscripţia

Circumscripţia

Nr. 1 Alba
Nr. 31 Satu-Mare

PSDR
LA DO , laşi
Moderator
Circumscripţia
Circumscripţia
Circumscripţia
Circumscripţia

Nr.14 Constanţa
Nr. 3 Argeş
Nr. 40 Vrancea
Nr. 2 Arad
Consilier inspector guvemamental
Secretariatul General al Guvemului
Raportor
BUNIA,Braşov

Prefect Covasna
Secretar general adjunct al guvernului
PER
Prefect Bistriţa-Năsăud
Prefect Buzău
PNL-CD
Moderator
PNL-AT
Subprefect Bucureşti
Circumscripţia Nr. 35 Teleorman
Chif Electoral Officer-Liverpool
Primar Focşani
Expert guvemamental
Prefect Maramureş
Vicepreşedinte Consiliul
Judeţean Prahova
Primar Slatina
Primar Urziceni
Conducătorproiect 1. F. E. S. la Bucureşti

38.DAN LIVIU MIRCEA
39.ION MITRICĂ
4O.0BIE MOORE
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Primar Braşov
Primar Constanţa
Viceprimar Tirgu-Jiu
FDSN
Biroul Electoral Central
SIRDO
Raportor
Circumscripţia Nr. 21 Harghita
APADO, Braşov
PSDR
Director de Programe I.F.E.S pentru
America, Asia şi Europa
SIRDO
Raportor

41 .ADRIAN MORUZI
42.CORNEL NEAGOIE
43.ILlE NIMARĂ
44.vLĂDUŢ NISIPEANU
45.DIMITRIE ONICA
46. VLADIMIR ORMENEANU
47.IRINA PATRULIUS
48.PAL LADISLAU
49.INA PAVALACHE
50.GEORGE PALE
51 .JULIANA PILON
52.EUGEN PERSON
53. LUCIA PETRUŢA
54.ALEXANDRU POPESCU
55.PETRE POPESCU

Pro-Democraţia
Circumscripţia Nr.
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Sectorul Agricol Ilfov
Human Rights Law Group
C.S.C.E.
Primar Satu-Mare
Secretar de stat la
Departamentul pentru Structuri
socio-politice
Moderator
Moderator
LADO, Tîrgu-Mureş
Retuming Officer and
Elecoral Registration Officer
Circumscripţia Ni". 33 Sibiu
Raportor
Primar Sighişoara
LADO
Pro Democraţia Braşov
Conducător de program 1. F.E. S.
pentru România
Secretar de stat la Departamentul
Administraţiei Publice
Prefect Harghita
Comitetul Helsinki
Comitetul Helsinki
Prefectura Gorj
Biroul Electoral Central
IRDO
AROLlD
AROLlD

56.EDWIN REKOSH
57.JACQUES ROUSSELLIER
58.ION SANFIRA
59.DOREL SANDOR
60. RODICA ŞERBĂNESCU
61 .IANFRED SILBERSTEIN
62.IOAN SIPOS
63.GEORGE SMITH
64.RODICA SORESCU
65.MILENA STĂNCESCU
66.CONSTANTIN ŞTEFĂNESCU
67.MANUELA ŞTEFĂNESCU
68.MARIAN'TATA
69.MARTA MARIA VILLAVECES
70.DORU VIOREL URSU
71. DORU VOLOSBAN
72.VLADIMIR WEISSMAN
73. RENATA WERBER
74.Z01CA ZAMFIRESCU
75.0VIDIU ZĂRNESCU
76.IRINA MOROIANU ZLĂTESCU
77.LUCIA PALAGHIA
78. DANI ELA SIMIONESCU
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