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POLITIC

Bãtãlia pentru Primãria Capitalei
Pe 11 mai se dã startul campaniei pentru
alegerile locale, la care electoratul este
chemat sã voteze consilierii, primarii ºi
preºedinþii Consiliilor judeþene. Echipele
de campanie sunt în plinã efervescenþã,
ideile de promovare a candidaþilor
dorindu-se cât mai originale ºi cu prizã la
electorat. Prin oraºe au început deja sã
aparã ºi afiºele electorale ºi chiar se organizeazã întruniri cu simpatizanþii, deºi
ministrul de Interne, Gabriel Berca, a
cerut intervenþia autoritãþilor competente
în situaþiile în care manifestaþiile capãtã
caracter electoral. Legislaþia este însã
confuzã, astfel încât linia dintre legal ºi în
afara legii este foarte fragilã. Afiºele cu
candidaþi, de pildã, nu încalcã legea,
deoarece aceasta interzice în mod clar
doar afiºarea de însemne electorale de la
ora 7 a zilei de sâmbãtã, care precede
duminica votãrii. Legea 67/2004 pentru
alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale pare cã a fost în aºa fel construitã încât sã permitã partidelor sã-ºi
promoveze tot timpul proiectele.
Vicepreºedintele Autoritãþii Electorale
Permanente, Marian Muhuleþ, a explicat

pentru RRA cã „leguitorul nu a dorit sã
reglementeze aceastã chestiune, pentru cã
este foarte dificil sã faci distincþia între
activitatea politicã a unui partid ºi activitatea lui de campanie electoralã. Teoretic,
toate partidele se aflã permanent în campanie electoralã, prin diversele acþiuni pe
care le deruleazã”. Potrivit Legii 67/2004
sunt permise organizarea de mitinguri de
cãtre candidaþi, în care aceºtia sã-ºi prezinte proiectele în faþa cetãþenilor.
Acestea sunt considerate activitãþi
politice, care nu au neapãrat legãturã cu
campania electoralã. Marian Muhuleþ a
arãtat cã perioada campaniei este strict
determinatã de momentul în care statul
pune la dispoziþie spaþii de emisie, la
Radioul ºi la Televiziunea publice, ºi când
sunt stabiliþi definitiv candidaþii, fiind
tipãriþi pe buletinele de vot. “Pe 1 mai se
încheie perioada de depunere a candidaturilor, pânã pe data de 8 mai sunt posibile
soluþionãri de diverse contestaþii, în primã
instanþã ºi în a doua instanþã, pe aceste
candidaturi, iar în data de 11 mai,
debuteazã campania electoralã” a precizat
Muhuleþ. Campania electoralã se va

încheia vineri, 8 iunie, iar alegerile locale
vor avea loc duminicã, 10 iunie. Pentru
alegerile locale din Bucureºti sunt aºteptaþi la urne aproximativ 1,8 milioane de
votanþi. Cei mai mulþi sunt din sectorul 3,
403.196, la polul opus situându-se sectorul 1 al Capitalei, cu doar 211.893
alegãtori. Potrivit Prefecturii, numãrul
total al alegãtorilor înscriºi în listele electorale permanente ºi complementare este
de 1.805.296. Pentru Primãria Capitalei,
au intrat deja în cursã primarul general în
exerciþiu, Sorin Oprescu, candidat independent, dar susþinut de USL, cotat cu
cele mai mari ºanse pentru un nou mandat.
Adversarul sãu principal vine din partea
PDL ºi este Silviu Prigoanã, care miza ºi
pe susþinerea altor câtorva formaþiuni mai
mici ºi ONG-uri. Pentru postul de edil ºef
ºi-au manifestat apetenþa ºi George
Becali, din partea PNG, independentul
Nicuºor Dan, autodeclarat „candidat antisistem”, plus concurenþii exotici, de tipul
miliardarului Irinel Columbeanu sau al
omniprezentei Monica Tatoiu. Dar pânã la
startul electoral mai e niþel timp sã mai
þâºneascã vreun candidat...(M.C.)
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