POLITIC
sãptãmânã de campanie electoralã pentru alegerile locale de
peste 1,7 milioane de lei, cât
toate celalte partide care au
raportat donaþii de campanie la
un loc. USL a obþinut de la persoane fizice ºi juridice
1.146.470 de lei, la care se
adaugã 225.684 obþinuþi de
PSD, 264.010 de lei din partea
PNL, 102.672 de lei de la PC ºi
alþi 22.000 de lei din partea
ACD. Poziþia secundã este
deþinutã de PDL, cu donaþii de
499.969 de lei, urmat de
Partidul
Poporului
Dan
Diaconescu, cu 380.898 de lei ºi
UDMR cu 321.800 de lei.
Totodatã, UNPR a beneficiat
pânã pe 17 mai de donaþii de
304.270 de lei, în timp ce
Forumul
Democrat
al
Germanilor din România a
cumulat 123.555 de lei. PRM a
obþinut în prima sãptãmânã de
campanie 17.500 de lei, iar candidatul independent la primãria
sectorului 5, Mugur Mihãescu 40.000 de lei.

Mita ºi votul
ilegal =
închisoare

buletinul de vot, în timp ce pe
poziþia a doua va fi Silviu
Prigoanã, iar actualul primar,
Sorin Oprescu, va fi penultimul din cei 18. Pentru
Consiliul
General
al
Municipiului Bucureºti, care
are 55 de membri, au depus
liste complete, de 69 de candidaþi,
un
numãr
de
unsprezece
formaþiuni
politice. Nicuºor Daniel Dan,
care candideazã ºi pentru
funcþia de primar general, ºi-a
depus candidatura, ca independent, pentru funcþia de
consilier general. Dacã pe listele propuse de competitorii
electorali pentru Consiliul
General cea mai mare parte
dintre candidaþi au studii
superioare, fiind profesori,
economiºti,
juriºti
sau
ingineri, printre aceºtia se
numãrã ºi candidaþi cu studii
medii, cum ar fi zidari, tâmplari, lãcãtuºi, electricieni,
sudori, ospãtari, secretare
ºi...casnice, care vor sã decidã
soarta Capitalei în urmãtorii
patru ani. Prima listã de candidaþi tipãritã pe buletinele de
vot pentru CGMB este cea
aparþinând USL, aceastea

fiind urmatã de cea a UDMR,
a UNPR, poziþia a patra
urmând sã fie ocupatã de lista
de candidaþi a PDL.

Donaþii cu
nemiluita
USL ºi partidele care compun
Uniunea, PSD, PNL ºi PC, au
totalizat donaþii primite în prima

Peste 45.500 de angajaþi ai
Ministerului Administraþiei
ºi Internelor (MAI) vor fi
angrenaþi, la nivel naþional,
în
timpul
desfãºurãrii
alegerilor locale, 32.000 dintre ei urmând sã fie repartizaþi pentru protecþia secþiilor
de votare, a declarat secretarul de stat Petre Tobã. El a
dat asigurãri cã fiecare
sesizare sau incident vor fi
tratate cu operativitate, la
nivelul MAI fiind operaþionalizatã o aplicaþie informaticã pentru raportarea inci-

dentelor electorale. MAI a
lansat, cu o zi înainte de
începerea campaniei electorale, campania “Mita ºi
votul
ilegal
înseamnã
închisoare”, pentru a informa
cetãþenii ce sancþiuni riscã
dacã încalcã prevederile
legale
în
domeniu.
Promisiunea, oferirea sau
darea de bani, bunuri ori alte
foloase în scopul determinãrii alegãtorului sã
voteze sau sã nu voteze o
anumitã listã de candidaþi ori
un anumit candidat pentru
funcþia de primar, consilier
sau de preºedinte al consiliului judeþean, precum ºi primirea acestora de cãtre
alegãtori constituie infracþiuni ºi se pedepsesc, potrivit
legii, cu închisoare de la 6
luni la 5 ani. Ministrul de
Interne, Ioan Rus, a declarat
cã obiectivul instituþiei pe
care o conduce este asigurarea unor alegeri cât mai
corecte în cele douã scrutinuri care urmeazã sã fie organizate în acest an.
Întrebat dacã existã anumite
zone de risc, în care se aºteaptã ca mita electoralã sau votul
ilegal sã aibã loc la scarã mai
largã, ministrul a precizat cã
“zonã de risc este în toatã
þara”. În opinia sa, este bine ca
MAI sã se preocupe sã nu se
întâmple fraudarea alegerilor,
chiar dacã porneºte de la
prezumþia de corectitudine a
tuturor.”Experienþa ºi istoria
noastrã ne învaþã cã frica
pãzeºte pepenii. E bine totuºi
sã stai cu lumina aprinsã cât
þii portofelul pe masã”, a conchis Rus.
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