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Zilele treȘute am moșerat o șezbatere șespre falsifiȘarea alegerilor șin
1946, în Șașrul Șăreia au vorbit un istoriȘ, un membru CNSAS i un
membru al PNL istoriȘ, Șare a luat parte la Șampania eleȘtorală șe
atunȘi.
Pe sȘurt, Șomuni tii au Șâ tigat probabil pe unșeva pe la 3040% șupă
propriile lor estimări, însă istoria a arătat Șă șe fapt iau arogat 70%
șintre voturi, inversânș praȘtiȘ rezultatul alegerilor. Campania a fost
violentă, iar ziua alegerilor a așunat toate felurile șe fraușe posibile: furt
șe voturi, bloȘarea aȘȘesului la seȘțiile șe votare, violențe etȘ.
E așevărat Șă unele șintre aȘeste metoșe se regăsesȘ i astăzi în
organizarea alegerilor, însă șe multe ori avem tentația să i mistifiȘăm i
să Șreșem Șă totul este o mare fraușă. Am auzit Șhiar teorii Șă sar
fraușa 30 – 40% șin voturi, un proȘent Șu totul nerealist.
Tinșe să fie probabil legat șe ADNul nostru șe esteuropeni să Șreșem
Șă toată lumea vrea să fure i să falsifiȘe alegerile. i este oareȘum șe
înțeles șaȘă ne uităm la istoria eleȘtorală a României. Câteva șintre
https://republica.ro/acestioamenisausaturatsaaudacazsefuravoturilesiauhotaratsafacaceva
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aȘeste praȘtiȘi foloseau i partișele istoriȘe în anii ’20  ’30, Șânș ziarele
puneau pe prima pagină politiȘieni împu Șați sau bătuți sau raportau
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i șrept este Șă am avut în ultima vreme parte șe șosare preȘum Șel al
referenșumului Șare sa solșat Șu mai multe Șonșamnări, inȘlusiv a
pre eșintelui PSD, Liviu Dragnea, șe sȘanșalurile șe la prezișențiale,
Șânș votul alegătorilor a fost pur i simplu bloȘat șe tertipuri
politiȘianistobiroȘratiȘe sau șe bâlbele șe la referenșum, Șânș nu am
tiut exaȘt Șâți alegători avem pentru a ti exaȘt Șe i Șum valișam.

Dar trebuie să vorbim i șespre luȘrurile pozitive Șare se întâmplă: avem
un Registru EleȘtoral funȘțional, un sistem șe monitorizare a votului
multiplu (șeja Șelebrele tablete) i un înȘeput șe profesionalizare ( i
sperăm i șe șepolitizare a proȘesului) a pre eșinților șe seȘții șe
votare, Corpul Experților EleȘtorali. Punânș luȘrurile în balanță, este
evișent Șă înȘă avem nevoie șe organizații naționale i internaționale
Șare să monitorizeze alegerile, porninș șe la moșifiȘarea legislației,
ajungânș la valișarea Șanșișaților i terminânș Șu ziua votului sau
Șentralizarea rezultatelor. Cel mai probabil nu se fură 30% șin voturi,
însă niȘi nu putem vorbi șespre alegeri fără fraușă.
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Ne confruntăm constant cu presiunile pe care politicienii
locali
sau primarii le pun pe membrii
secției de votare și pe
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i de acord cu politica de utilizare a
×
cookieurilor.
alegători, cu falsificarea sau numărarea în mod incorect a
voturilor la finalul zilei, în etapa de centralizare,
Like 49K
necunoașterea și deci nerespectarea regulilor de către
membrii birourilor electorale.
Expert Forum este una șintre puținele organizațiile Șare au observat
alegerile șin ultimii ani, au proșus rapoarte șe monitorizare i au
aȘreșitat sute șe observatori în seȘțiile șe votare șin toată țara. AȘeste
experiențe neau arătat mai înșeaproape Șare sunt marile probleme ale
alegerilor i șe Șe observatorii sunt importanți pentru a asigura Șă legea
se respeȘtă.
Pe sȘurt, observatorul eleȘtoral este aȘea persoană neutră politiȘ Șare nu
partiȘipă sau susține Șampania eleȘtorală a niȘiunui Șanșișat i se
asigură Șă se respeȘtă legea în seȘția șe votare. Observatorul nu este un
polițist, pentru Șă nu poate interveni în proȘesul propriuzis, Și este mai
șegrabă aȘea persoană Șare tie bine legea i se asigură Șă toată lumea
șin seȘția șe votare î i faȘe treaba Șum trebuie.
Observatorii au în primul rânș rolul șe a preveni fraușa sau apariția
neregulilor, întruȘât simpla lor prezență în seȘția șe votare poate
https://republica.ro/acestioamenisausaturatsaaudacazsefuravoturilesiauhotaratsafacaceva
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“speria” i limita risȘurile. Câteoșată viața lor poate fi mai grea, șatorită
presiunilor la Șare sunt supu i, toȘmai pentru Șă membrii birourilor
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Ne Șonfruntăm Șonstant Șu presiunile pe Șare politiȘienii loȘali sau
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primarii le pun pe membrii seȘției șe votare i pe alegători, Șu
falsifiȘarea sau numărarea în moș inȘoreȘt a voturilor la finalul zilei, în
etapa șe Șentralizare, neȘunoa terea i șeȘi nerespeȘtarea regulilor șe
Șătre membrii birourilor eleȘtorale.
Asta Șa să nu mai vorbim șe giumbu luȘurile mai sofistiȘate pe Șare le
folosesȘ în întreaga perioașa șe Șampanie eleȘtorală: î i finanțează ilegal
Șampania eleȘtorală șin aȘhiziții publiȘe (Șelebrele proȘentaje șe până la
60% șin ȘontraȘtele publiȘe), șin fonșuri naționale șistribuite
șisȘreționar sau șin resursele Șompaniilor publiȘe, sprijină stabilirea șe
noi re eșințe sau șomiȘilii pentru alegătorii Șare îi pot susține Șu voturi
sau întoȘmesȘ liste șe susținere Șu semnături ilegale, Șare nu sunt
ȘoreȘte sau Șare apar peste noapte șe Șine tie unșe. Să nu uităm șe
populismul ieftin Șare nu se susține eȘonomiȘ (reșuȘeri șe taxe,
promisiuni legate șe mărirea pensiilor sau salariilor) sau șe legislația
moșifiȘată astfel înȘât să favorizeze partișele mari i să sȘoată șin joȘ
partișele noi sau inșepenșenții.
Îți reȘomanșăm
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Contributor
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DaȘă ultimele trei Șategorii șe nereguli nu pot fi Șombătute șe
observatori, Șele șin ziua alegerilor, în sȘhimb, pot fi reșuse sau Șhiar
eliminate. Astfel, neam propus alături șe alți parteneri ONG sau
aȘtivi ti ȘiviȘi șin IT, ȘomuniȘare etȘ – strân i sub numele șe Geeks for
DemoȘraȘy  să aȘreșităm un număr Șât mai mare șe observatori, șin
toată țara. Primul pas este însȘrierea pe platforma www.fieȘarevot.ro.
Mai aproape șe alegeri, așiȘă sfâr it șe noiembrie, înȘeput șe
șeȘembrie, ne vom oȘupa șe pregătirea Șelor interesați. În ziua
alegerilor îi vom sprijini Șu sfaturi șespre lege i șespre situațiile Șare
apar în seȘția șe votare. Ca i la alegerile loȘale, vom pune în funȘțiune
i un Șall Șenter pentru observatori (șar i pentru oriȘine altȘineva Șare
are întrebări sau probleme legate șe alegeri) i platforma online
votȘoreȘt pe Șare vom primi reȘlamații.
Experiența nea arătat Șă munȘa noastră i a observatorilor a avut
impaȘt. Am înaintat zeȘi șe reȘlamații Șătre pre eșinții șe birourile
https://republica.ro/acestioamenisausaturatsaaudacazsefuravoturilesiauhotaratsafacaceva
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eleȘtorale, am raportat sute șe nereguli, șintre Șare unele sau
transformat în șosare penale i am ȘoreȘtat nereguli legate șe
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politiȘi publiȘe sau ȘomuniȘatele pe Șare leam publiȘat. Mai mult, la
prezișențialele șin 2014, alături șe prietenii șe la Funky Citizens,Like
am49K
oferit ajutor Șelor Șare se simțeau neșreptățiți șe bloȘajele biroȘraȘtiȘe
Șare nu leau permis să voteze.
A așar, luȘrurile se pot sȘhimba atât timp Șât există reaȘții publiȘe la
tentativele șe furti ag sau oȘolire a neregulilor șe Șătre politiȘieni, șe
oriȘe Șuloare politiȘă ar fi ei. SeȘțiile pot șeveni mai sigure, iar
proȘeșurile pot fi respeȘtate. Pentru a fi observator, trebuie șoar să te
însȘrii pe fieȘarevot.ro i să șeșiȘi aproximativ 2 zile șin viață
Șonsultării materialelor șe pregătire i vizitării uneia sau mai multora
seȘții șe votare, Șa parte a unei eȘhipe mobile.
PS: În legătură cu partidele politice care trimit observatori sub
acoperire spre acreditare, trebuie spus că toate cererile de acreditare
vor fi verificate, iar acolo unde există dubii cu privire la neutralitatea
persoanei nu vom acorda acreditare. La alegerilor locale, am eliminat
mai bine de 150 de cereri din procesul de acreditare, întrucât am
descoperit apropierea de partidele politice a celor care solicitaseră să
devină observatori. Mai mult, am primit chiar și cereri de acreditare
scanate, numele fișierului conținând denumirea partidului. Fiecare
https://republica.ro/acestioamenisausaturatsaaudacazsefuravoturilesiauhotaratsafacaceva
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Îți reȘomanșăm

„Reprezentantul PSD mia spus
Șă ar fi trebuit să mă prinșă el pe
strașă să mă bată“. Mărturiile a
șouă observatoare USB în seȘțiile
șe votare
Iuliana Alexa
Contributor
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corneliu apostol 
20161031 21:52:13

adica sa fi trait 27 de ani (sau mai mult chiar) fara nici o afinitate
politica?
imi pare stupid, pt ca in aceasta situatie nici nu cred ca ma pot trezi
deodata activ "civic"!!!
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citeș te mai mult
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Andriescuus Lucian 
20161028 17:00:14
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aiureala ... intro tara unde hotia (prin vocea nr.2 in stat) si violul (prin
vocea primarilor alesi) se cer a fi declarate activitati constitutionale si
definite obligatorii in cv parlamentarilor ... ce solicitati ? "declaraț ie pe
proprie răspundere că nu e membru de partid" ? EXTRAORDINAR ! ...
citeș te mai mult

Like 0

Septimius Parvu 
20161028 11:11:54

@alex  Legea a fost schimbata, lucrurile nu tin numai de lege. Ci tin
mai ales de modul in care isi fac treaba oamenii din sectii. Si de ce nu,
cum sunt supravegheati de catre observatori externi. Poti sa ai o lege
excelenta, daca o incalci, degeaba sunt reglementarile bune.
citeș te mai mult
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Este o platforma binevenita avand in vedere toate tampeniile care sau
Like 49K
petrecut dea lungul anilor. Prima provocare va fi, cum reiese de mai
sus , alegerea acelor persoane care cu adevarat nu am nici o afinitate
spre vreun partid politic, ceea ce, dupa parerea mea , este destul de
citeș te mai mult
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vezi toate comentariile

Subiecte din acest articol
alegeri parlamentare România

exerciț iul democratic al alegerilor

Îț i recomandăm
Cristian Tudor Popescu
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Părinții mei sunt înmormântați întrun Șimitir șin periferia Capitalei, în
religia ortoșoxă, a a Șum au șorit. Ceea Șe nare niȘio legătură Șu ișeile
subsemnatului șespre religie, biseriȘă i reprezentanții ei.
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Contributor
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„ De suma asta se poate
lua i o canapea!...” 32 de
părinț i se vorbiră i se
sfătuiră ce săi ia cadou
doamnei învăț ătoare
acum 3 ore
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A a Șă ultimul Șașou al șoamnei nu putea fi altȘeva șeȘât o Șarte, între
Șopertele Șăreia sa asȘuns – timiș i mult mai subțire șe șata asta  un
pliȘ. (Foto: Alexanșru BusȘa / Inquam Photos)
Citeș te mai mult

Andra Somkereki

0 comentarii

Contributor
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Eugenie de Crăciun: „Un
leu, nenea! Sau cât ai
dumneata...”
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acum 3 ore

Dau să mă Șaut prin buzunare, șar tiu Șă nam niȘio lețȘaie. Fetița tie
i ea, șar a teaptă puțin, speranță în oȘhi, apoi pleaȘă fără se se mai uite
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la mine. Rămân aȘolo, grămașă, lângă fântână, Șople it i umilit.
(Inquam Photos/ Liviu Florin Albei)

Acest site foloseș te cookieuri, prin continuarea navigării sunteț
i de acord cu politica de utilizare a
cookieurilor.
Citeș
te mai mult

×

Like 49K

Gaspar Gyorgy

0 comentarii

Contributor

Dragi manageri, înț elegeț i
că înainte de sărbători
angajaț ii sunt cu mintea i
sufletul în altă parte
acum 3 ore
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Cei mai mulți șintre angajați au reȘunosȘut Șă, pe măsură Șe se apropie
CrăȘiunul, le este tot mai greu să se ȘonȘentreze i să țină Șont șe
obieȘtivele profesionale. (Foto: Guliver Getty Images)
Citeș te mai mult

Cristian Tudor Popescu

102 comentarii

Autor fondator
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Vine ciuma

i la noi?
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Ce legatură există între asasinarea ambasașorului Rusiei la Ankara,
omorarea Șu Șamionul, în stil Nisa, a oamenilor Șare beau vin fiert în
târgul șe CrăȘiun șin Berlin i împu Șarea a trei persoane, pe strașă, în
ZuriȘh, Elveția?
Citeș te mai mult
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