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În primele sãptãmâni de dupã alegerile din 22 martie, eforturile multora s-au

concentrat  asupra transformãrii procentajelor obþinute de partidele ºi miºcãrile
politice intrate în noul Parlament în scoruri la care au pierdut sau au câºtigat alegerile unii
sau alþii. Nu puþin timp a fost dedicat ºi previziunilor privind dezastrele ce ar urma sã se
producã în funcþie de fizionomia viitoarei coaliþii parlamentare ºi guvernamentale.

Timp de o lunã, prin cele nouãsprezece procente obþinute la alegeri, Blocul pentru o
Moldovã Democraticã ºi Prosperã a devenit brokerul politic ce urma sã încline balanþa.
Dl. Dumitru Diacov, care îºi pierdea poziþia de vicepreºedinte al fostului Parlament pentru
cã propunea alegeri anticipate pe motivul cã vechiul Parlament devenise nereprezentativ
ºi factor de împiedicare a reformelor, a devenit preºedintele legislativului. În schimb,
PDAM-ul a rãmas în afara Parlamentului, plãtind preþul eroziunii politice ºi penalizãrile
pentru nereuºite profund acuzate de electorat.

Alianþa pentru Democraþie ºi Reforme s-a nãscut greu. Cei ce au votat pentru forþele
ce o compun se întreabã încã dacã aceastã dificilã naºtere s-a datorat scrupulelor de a
se constitui o coaliþie cu adevãrat viabilã, sau simplelor orgolii în stare de perpetuã
inflamare. Singurã prestaþia acestei alianþe parlamentare ºi de guvernãmânt poate da un
rãspuns exact la la aceastã dilemã.

Refuzarea unui post de vicepreºedinte al ParlamentuluiHde cãtre Partidul Comunist
indicã dorinþa colegilor dlui. Voronin de a se constitui mai degrabã în opoziþie parlamentarã,
una constructivã cum a declarat liderul PCM, decât sã-ºi asume vreo rãspundere alãturi
de o guvernare în care nu crede deloc. Tot singurã prestaþia alianþei de centru-dreapta
urmeazã sã confirme sau nu credinþa unui editorialist, dupã care comuniºtii �s-au
transformat din marii câºtigãtori în marii învinºi ai acestor alegeri�.

Rezultatul alegerilor a mai indicat ºi cã puþini din cei
care cereau schimbarea sistemului electoral ar fi putut

accede în noul Parlament, dacã propunerea lor ar fi
fost acceptatã. Încã o dovadã cã un sistem

electoral, în sine, nu decide totul ºi nu
conduce la rezolvarea întregului spectru de

probleme. Codul Electoral, deºi
perfectibil în multe privinþe, s-a dovedit

un important pas înainte, iar
activitatea Comisiei Electorale a fost
pe mãsura aºteptãrilor faþã de o
instituþie de acum cu activitate
permanentã.

Ca întotdeauna, unii vãd jumã-
tatea goalã a sticlei, ceilalþi �
jumãtatea plinã. Electoratul

rãmâne însã cel care va ºti ce gust
are conþinutul sticlei. Altfel spus,

timpul rãmâne sã decidã dacã avem
de-a face cu o simplã alianþã politicã,

aºa cum afirmã anumite voci, sau cu începutul unei reconcilieri � cum sperã altele.
Singurul lucru sigur  în momentul scrierii acestui editorial este cã primele douã ºedinþe
ale Parlamentului au durat doar 38 ºi, respectiv, 5 minute. Ceea ce, chiar în total, înseamnã
mai puþin decât un monolog al lui Florin Piersic. E de bine? E de rãu? N-ar fi rãu, totuºi,
sã fie de bine...�
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Vocea Civicã: Stimate dle. Nidelcu,
care au fost principalele probleme de
ordin legislativ ºi administrativ cu care
s-a confruntat Comisia Electoralã
Centralã pe parcursul recentei campa-
nii pentru alegerile parlamentare?

Dumitru Nidelcu: Baza legislativã
a alegerilor parlamentare din 22
martie 1998 a constituit-o Codul
Electoral. Standardizarea legislaþiei
electorale a permis organizarea ºi
desfãºurarea unor alegeri democra-
tice în Moldova. Deºi avem unele
rezerve faþã de anumite prevederi ale
codului, în special faþã de articolele
86, 87 (stabilirea pragului de reprezen-
tare) ºi articolul 80 referitor la perioada
de modificare a listelor de candidaþi
pânã în ziua alegerilor, acestea nu au
putut minimaliza importanþa lui în
ceea ce priveºte desfãºurarea unui
scrutin electoral democratic în
primãvara anului 1998. În recenta
campanie Comisiei Electorale
Centrale i-au fost create toate con-
diþiile necesare de activitate.Organele
administraþiei publice au reacþionat
operativ la numeroasele cerinþe
înaintate de CEC. Ministerele ºi
departamentele ce aveau atribuþii
legate de campania electoralã au
manifestat înþelegere ºi responsa-
bilitate pentru ceea ce trebuiau sã
facã. Astfel, în urma unei colaborãri
eficiente cu organele administraþiei
publice, campania a decurs organizat,
fãrã încãlcãri grave ale legislaþiei în
vigoare. Activitatea CEC s-a bucurat
de sprijin din partea organizaþiilor
obºteºti din þarã, a unor organizaþii
internaþionale ºi a Fundaþiei Interna-
þionale pentru Sisteme Electorale în
special.

VC: Intenþioneazã Comisia Electo-
ralã Centralã sã propunã noului
Parlament anumite modificãri în Codul
Electoral?

DN: Legislaþia electoralã, în primul
rând Codul Electoral, a susþinut un
examen serios. Deºi au existat unele
dificultãþi privind aplicarea anumitor
prevederi ale Codului Electoral, princi-
palul e cã legislativul ne-a oferit un
document standardizat care a deter-
minat în mare mãsurã succesul
desfãºurãrii alegerilor. Desigur, docu-
mentul în cauzã trebuie îmbunãtãþit.
Încã în perioada pregãtirii pentru
alegerile parlamentare CEC a înaintat
Guvernului propuneri privind unele
modificãri în Codul Electoral pentru a
fi prezentate în Parlament. Însã din
unele considerente acest lucru a fost
amânat. În prezent, CEC  adunã toate
propunerile de modificãri în Codul
Electoral ce i se înainteazã. Ele vor fi
sistematizate pe parcurs ºi înaintate
noului Parlament prin Guvern pentru
a fi adoptate.

VC: Cum apreciaþi rezultatele
activitãþii observatorilor în ziua alege-
rilor parlamentare din 22 martie a.c.?

DN: Posibilitatea participãrii unui
numãr considerabil de observatori
internaþionali la observarea alegerilor
din 22 martie a.c. a evidenþiat încã o
datã caracterul deschis al  societãþii
noastre pentru tot ce se întâmplã în
þarã. Apreciind la justa valoare aportul
observatorilor strãini, vreau sã menþio-
nez cã profesionalismul lor înalt ºi
experienþa lor bogatã în domeniul
respectiv au contribuit la sporirea
responsabilitãþii observatorilor locali,
fapt confirmat chiar de aceºtia din
urmã. Multe dintre cele relatate de
cãtre observatorii internaþionali în
legãturã cu alegerile din þarã vor servi
ca punct de reper în activitatea de
îmbunãtãþire a procesului electoral. Aº
considera binevenitã ideea editãrii de
cãtre IFES a unei broºuri care sã
includã opiniile experþilor internaþionali
privind rezultatele monitorizãrii
scrutinului electoral din 22 martie a.c.

VC: Pe parcursul recentei campanii
electorale, inclusiv în ziua alegerilor,
au fost înregistrate încãlcãri ale
legislaþiei electorale. Ce mãsuri
intenþioneazã sã întreprindã Comisia
Electoralã Centralã pentru a reduce
numãrul acestora pe viitor?

DN: În cadrul alegerilor parla-
mentare din 22 martie a.c. au fost
comise ºi unele abateri de la legislaþia
în vigoare, ceea ce se întâmplã în
orice scrutin electoral. Încãlcãrile
înregistrate de cãtre observatorii
strãini ºi locali în unele secþii de votare
erau înlãturate pe loc. Cu toate
acestea, în ziua alegerilor n-au fost
înregistrate încãlcãri grave ale
legislaþiei în vigoare. Pe parcursul
campaniei CEC a examinat operativ
toate sesizãrile ºi demersurile venite
din partea concurenþilor electorali. În
scopul îmbunãtãþirii activitãþii de orga-
nizare ºi desfãºurare a alegerilor CEC
va propune legislatorilor în baza date-
lor adunate ºi sistematizate modifi-
cãrile necesare în legislaþia în vigoare,
perfecþionarea unor regulamente ºi
instrucþiuni ale Comisiei ce þin de acest
domeniu ºi va elabora unele îndrumãri
pentru uzul consiliilor electorale ºi
birourilor secþiilor de votare.

VC: În listele suplimentare de
alegãtori au fost incluºi aproximativ
cinci procente din numãrul total de
alegãtori. Este o cifrã destul de mare.
Ce mãsuri intenþioneazã sã întreprindã
Comisia Electoralã Centralã pentru a
reduce acest procentaj?

DN: În virtutea faptului cã în listele
suplimentare de alegãtori au fost
incluºi aproximativ cinci procente din
numãrul total de alegãtori, considerãm
cã în primul rând aceasta este un
neajuns în activitatea organelor
administraþiei publice locale ce
întocmesc aceste liste, precum ºi în
cea a birourilor secþiilor de votare.
CEC le va atenþiona asupra acestui
fapt.

VC: Vã mulþumim.�

8 aprilie 1998, Chiºinãu

" ÎN ZIUA ALEGERILOR N-AU
FOST ÎNREGISTRATE ÎNCÃLCÃRI GRAVE
ALE LEGISLAÞIEI ÎN VIGOARE"

Interviu cu Dumitru Nidelcu.
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primul rând ORT) ºi au fãcut
agitaþie în favoarea anumitor
concurenþi electorali, ceea ce
a fost de neînþeles pentru
electorat.

VC: Ce a întreprins
instituþia pe care o repre-
zentaþi pentru a  informa mai
bine alegãtorii despre mersul

campaniei pentru alegerile parlamen-
tare?

TO: În baza Codului Electoral am
elaborat �Conceptul privind reflectarea
la TeleRadio-Moldova a campaniei
electorale pentru alegerea Parlamen-
tului Republicii Moldova�. Conceptul
respectiv a constituit o parte compo-
nentã a Regulamentului aprobat de
Comisia Electoralã Centralã (CEC). Aº
vrea sã accentuez faptul cã am oferit
cuvântul,  ori de câte ori a fost nevoie,
Preºedintelui CEC ºi membrilor
comisiei. Legislaþia cu privire la alegeri
a fost explicatã în emisiunea �Primatul
legii� ºi în alte programe informative ale
postului naþional de radio. În cadrul
postului naþional de televiziune a fost
inauguratã rubrica �Electorala-98".
Juriºtii ce au participat la  emisiunile �Noi
ºi legea� au încercat sã explice
populaþiei anumite prevederi ale
Codului Electoral ºi alte acte normative
privind alegerile parlamentare. Un
sprijin substanþial în reflectarea
campaniei electorale l-am avut din
partea IFES-Moldova care în comun cu
Liga pentru Apãrarea Drepturilor Omului
din Moldova (LADOM) au pregãtit ºi au
difuzat pe postul nostru de radio un ciclu
special de emisiuni - �Vocea Civicã�,
menite sã informeze ascultãtorii asupra
prevederilor legislative, experienþei
naþionale ºi internaþionale privind
alegerile ºi sã popularizeze drepturile
electorale ale cetãþenilor.

Pe parcursul întregii campanii
electorale, îndeosebi spre finalul ei, au
fost difuzate spoturi publicitare menite
sã le explice alegãtorilor atât modali-
tatea efectuãrii corecte a votãrii cât ºi
importanþa fiecãrui vot pentru viitorul
Moldovei.

VC: Cât de bine a reuºit mass media
localã sã-ºi îndeplineascã funcþia de
informare în campania pentru alegerile
parlamentare în comparaþie cu  cea
prezidenþialã?

TO: În pofida faptului cã ne-am
confruntat cu multe dificultãþi în
reflectarea campaniei electorale, toþi
concurenþii au remarcat cã în
comparaþie cu alegerile prezidenþiale,
de data aceasta �TeleRadio-Moldova�
a lucrat mai eficient ºi operativ, reuºind
sã pãstreze echidistanþa ºi imparþia-
litatea. Numãrul relativ mare al
buletinelor de vot nevalabile demon-
streazã cã atât mass media cât ºi
instituþiile electorale au dispus de
rezerve nevalorificate.

VC: Existã opinii care susþin cã mass
media de stat din Moldova continuã sã
fie controlatã de anumite forþe politice
ºi cã aceasta nu ar fi cu adevãrat neutrã
ºi imparþialã. Ce credeþi despre aceste
opinii?

TO: Nu voi vorbi despre alte
mijloace de informare în masã de stat,
noi însã nu ne-am lãsat influenþaþi de
nici o forþã politicã, deºi unele tentative
în acest sens s-au întreprins. Pe
parcursul campaniei electorale ne-am
strãduit sã pãstrãm imparþialitatea ºi
echidistanþa ºi sã acþionãm conform
prevederilor legislaþiei în vigoare.
Potrivit statutului �TeleRadio-Moldova�
angajaþii ei nu pot fi membri ai formaþi-
unilor politice. Orice încercare de
susþinere sau favorizare a vreunei
formaþiuni politice a fost sancþionatã.
Dorinþa unor membri ai colectivului de
a participa la campania electoralã a fost
realizatã în conformitate cu legislaþia în
vigoare prin degrevarea lor din funcþie.
Considerãm o dovadã a echidistanþei
noastre opinia observatorilor Institutului
European pentru Mass Media care au
monitorizat modul în care au fost
reflectate alegerile parlamentare în
presa scrisã ºi cea electronicã din
Moldova. Citãm din raportul lor: �Echipa
de observatori menþioneazã cu o
deosebitã plãcere eforturile Radio
Moldova care s-a condus de principiile
echitãþii ºi egalitãþii în reflectarea
activitãþii blocurilor electorale, partidelor
politice ºi candidaþilor independenþi în
promovarea politicii electorale...�

VC: Vã mulþumim.�

Chiºinãu, 26 martie 1998

Vocea Civicã: Stimate dle. Olaru,
care au fost principalele dificultãþi cu care
s-a confruntat Compania de Stat
TeleRadio-Moldova în reflectarea
campaniei pentru alegerile parla-
mentare?

Tudor Olaru: Principalele dificultãþi
cu care s-a confruntat Compania de Stat
�TeleRadio-Moldova� se referã la spaþiul
de emisie extrem de mare oferit pe
gratis concurenþilor electorali: 90 minute
- partidelor ºi blocurilor (ele fiind 15 la
numãr), iar celor 67 de candidaþi
independenþi - 20 minute pentru fiecare.
În total, în lunile februarie ºi martie la
televiziunea de stat au fost plasate 320
segmente publicitare electorale,
cronometrajul lor variind între 5 ºi 15
minute fiecare. În ceea ce priveºte
postul naþional de radio, timpul de
emisie acordat concurenþilor electorali
a însumat mai bine de 210 ore. Acesta
a fost acordat pe seama ºi în detrimentul
altor programe solicitate de cãtre
telespectatori ºi radioascultãtori.  Într-o
situaþie dificilã s-au pomenit atât ediþiile
informativ-publicistice - �Mesager�,
�Median-Flux�, �Radiocurier� - cât ºi cele
informativ muzicale - �O melodie pentru
tine�, �Domeniile Euterpei� etc. Am fost
nevoiþi sã includem în ele reportaje
despre concurenþii electorali. Cu toate
cã nu am refuzat pe nimeni cât priveºte
acordarea timpului de emisie care li se
cuvenea, difuzarea normalã a
programelor  a fost totuºi afectatã. O
altã dificultate cu care ne-am ciocnit a
fost tendinþa unor ascultãtori de a ataca
agresiv concurenþii electorali ce se aflau
în studiou, permiþându-ºi chiar insulte
ºi folosind timpul rezervat dialogului
pentru agitaþia în favoarea altor
concurenþi electorali. Aº menþiona aici
ºi faptul cã s-a confundat activitatea
Companiei de Stat �TeleRadio-
Moldova� cu cea desfãºuratã de alte
instituþii ale audiovizualului care îºi emit
programele pe canalele de stat (în

" NOI ÎNSÃ NU NE-AM LÃSAT
INFLUENÞAÞI DE NICI O FORÞÃ POLITICÃ..."

Interviu cu Tudor Olaru.
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De regulã, sistemul electoral
folosit pentru alegerea orga-

nelor  reprezentative determinã în
mod decisiv comportamentul alegã-
torilor ºi al concurenþilor electorali,
conducând la configuraþia organis-
melor alese. Tocmai de aceea, unii
experþi recomandã ca în constituþii, pe
lângã drepturile electorale ale cetã-
þenilor, sã se stipuleze care sistem
electoral urmeazã a fi folosit. Aceasta
pentru a nu admite schimbarea
frecventã a sistemului. Se presupune
cã stabilitatea procesului electoral
permite identificarea factorilor ce au
un impact major asupra acestuia ºi
menþinerea lor într-un cadru legal bine
definit. Drept scop servesc perfecþio-
narea tehnologiilor electorale ºi
previzibilitatea  rezultatelor alegerilor.
Exemplul Moldovei poate fi
concludent în acest sens. Trei din cele
patru campanii electorale pluripartite
din Moldova s-au desfãºurat în baza
sistemului electoral proporþional:
alegerile parlamentare din 1994 ºi
1998; alegerile în consiliile locale din
1995. Sistemul proporþional este
remarcabil pentru încurajarea unor
opþiuni mai nuanþate ale electoratului.
Este adevãrat cã introducerea pra-
gului de reprezentativitate de 4%
reduce mai mult de 2/3 din spectrul
nuanþelor politice moldoveneºti. O
examinare a rezultatelor acestor
alegeri, inserate în schema de la
pagina 5, ne sugereazã cum este
motivat comportamentul alegãtorilor

COMPORTAMENT ELECTORAL
Igor Boþan

de un ºir de factori. Evident, în exami-
narea oricãror procese sociale
exerciþiile aritmetice sau schematice
trebuie tratate cu o anumitã dozã de
scepticism.

Sã încercãm, deci, sã înþelegem
comportamentul alegãtorilor apelând
la piramida motivaþionalã a psiho-
logului american Abraham Maslow.
Teoria sa susþine cã motivaþia socialã
este ierarhizatã, ºi în comportamentul
lor oamenii, practic, nu pot sãri de la
o treaptã motivaþionalã la alta,
neglijând consecutivitatea. La baza
ierarhiei se aflã necesitatea oamenilor
de a avea siguranþã fizicã ºi econo-
micã, urmatã de cea a identificãrii
propriei apartenenþe (sociale sau de
altã naturã). Abia dupã aceasta
comportamentul poate fi motivat de
necesitatea afirmãrii unor valori mai
nuanþate. Privite prin prisma
statisticilor oficiale referitoare la
situaþia economicã ºi social-politicã,
rezultatele alegerilor ne lasã puþine
ºanse de a pune la îndoialã aplica-
bilitatea acestui model motivaþional.
Într-adevãr, în cele trei campanii
electorale au învins formaþiunile care
au fãcut oferte pentru satisfacerea
necesitãþilor menþionate. În linii mari,
formaþiunile de stânga ºi centru
stânga au pus accentul pe asigurarea
securitãþii economice ºi stabilitãþii în
condiþiile tranziþiei, iar cele de
dreapta, nãscute pe valurile miºcãrii
de renaºtere naþionalã, au pus în prim
plan valorile majore ale acestei

miºcãri. În acest sens, nu pare deloc
uimitoare neglijarea constantã de
cãtre alegãtori a ofertelor doctrinare
ale social-democraþiei, creºtin-
democraþiei ºi liberalismului. Promo-
torii valorilor doctrinare pure,
necunoscute încã electoratului
moldovenesc larg, nu au observat sau
au desconsiderat faptul cã acestea
sunt asimilate gradual ºi persistã în
programele electorale ale formaþi-
unilor învingãtoare, dar pentru o
prespectivã mai îndepãrtatã, când
electoratul va fi capabil sã le recepþio-
neze adecvat. Mã refer la trei din cele
patru partide învingãtoare în alegerile
din 1998 care, pe lângã realizarea
obiectivelor programatice, vor avea
de fãcut ºi educaþie civicã. Pentru
Partidul Comuniºtilor (PC) problema
are un sens invers. El trebuie sã
demonstreze potenþialilor parteneri de
coaliþie cã doctrina sa, acceptatã de
1/3 din electorat, nu este depãºitã de
noile realitãþi ºi nu serveºte drept
impediment în calea reformelor, a
cãror necesitate nu este contestatã de
liderii PC. Oricum, PC pare a fi unicul
partid parlamentar doctrinar a cãrui
ofertã programaticã rãspunde
necesitãþilor primare ale unui larg
segment social. Aceasta i-a permis,
dupã reapariþia sa pe scena politicã
în 1994, sã scoatã treptat din circuit
blocul Unitatea-Socialistã (US). Apoi,
în 1998, ºi ceea ce mai rãmãsese din
Partidul Democrat Agrar (PDA) dupã
câteva sciziuni consecutive. Obser-
vãm cã la alegerile în consiliile
raionale din 1995 PC ºi US au
acumulat în total practic acelaºi
procentaj pe care US l-a înregistrat
în alegerile din 1994. De asemenea,
rezultatul înregistrat de Alianþa
Forþelor Democratice (AFD)  se
coreleazã foarte bine cu rezultatele
înregistrate de partidele de dreapta
în campania din 1994. Cât priveºte
PDA, acesta ºi-a întãrit în 1995 ºi mai
mult poziþiile datoritã creditului de
autoritate primit din partea
conducãtorilor de prim rang.

În acest sens, rezultatele alegerilor
prezidenþiale din 1996 ne oferã o
excelentã  posibilitate de a percepe
raportul lideri � formaþiuni politice.
În acest moment, partidele politice
sunt asociate, în mare mãsurã, cu
numele liderilor, inclusiv ale celor
neoficiali. De aceea, comportamentul
electoral trebuie vãzut ºi prin prismaAspect de la Alegerile Parlamentare din 22 martie 1998
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migraþiei liderilor politici. Exemplul
PDA este cel mai convingãtor în acest
sens. În 1994 ºi 1995 PDA a propus
programe de compromis, susþinute de
personalitãþi ce deþineau cele mai
importante funcþii în stat. Alegerile
prezidenþiale din 1996 au arãtat gradul
transferului de autoritate de la lideri
cãtre formaþiune.Tocmai de aceea,
pentru liderii PC ºi Partidului Forþelor
Democratice (PFD), care nu deþineau
importante funcþii publice, campania
din 1996 a avut o însemnãtate majorã
în reactualizarea popularitãþii perso-
nale. În ajunul campaniei electorale
parlamentare din 1998 aceste
ratinguri ofereau principalul punct de
reper în elaborarea platformelor
electorale ºi întreþinerea tratativelor
cu potenþialii parteneri de coaliþii.
Alegerile din 22 martie au arãtat cã
popularitatea liderului Valeriu Matei
coincide cu cel al formaþiunii pe care
o conduce. Cât priveºte PC, a fost
confirmatã realitatea cã popularitatea
partidului o depãºeºte pe cea a
liderului partidului respectiv. Probabil
cã este un lucru normal pentru un
partid doctrinar. Vedem cã la alegerile
din 1995 ºi 1998 PC a acumulat 16%

ºi respectiv 30% din voturi faþã de
numai 10% pe care liderul partidului
le-a obþinut în 1996. Convenþia
Democratã (CD) ºi Blocul pentru o
Moldovã Democraticã ºi Prosperã
(BMDP) au tras ºi ele maximum de
profit din autoritatea liderilor. Toate
aceste lucruri par a fi  extrem de
importante pentru strategiile viitoa-
relor alegeri. De exemplu, urmãrind
oscilaþiile simpatiilor electorale am
putea încerca evaluarea ponderii
transferului de autoritate de la liderii
ce deþin importante funcþii publice
cãtre propriile candidaturi sau forma-
þiuni pe care le susþin. Pare cã acest
transfer oscileazã în limitele a 10% -
15% ºi se coreleazã foarte strâns cu
fluiditatea electoratului.

Aceastã abordare schematicã
omite un ºir de factori foarte
importanþi a cãror pondere ar putea
ieºi în prim plan dacã va fi schimbat
sistemul electoral, aºa cum au propus
unii lideri de partide în cadrul recentei
campanii electorale. Schimbarea
sistemului, evident, nu va schimba
motivaþia electoratului. Exemplul
ultimelor alegeri parlamentare din
Ucraina, desfãºurate în baza siste-

mului mixt, oferã un model excelent
de analizã. Confruntarea rezultatelor
obþinute în circumscripþia naþionalã, pe
liste de partid, cu rezultatele obþinute
în circumscripþiile uninominale, unde
sunt votate persoane, sugereazã
foarte clar direcþia în care se vor miºca
vectorii politici. Evident, din votarea
în circumscripþiile uninominale (care
funcþioneazã dupã principiul - primul
ia totul) au de câºtigat,mai întâi,
partidele al cãror rating se bazeazã
nu atât pe carisma liderului cât pe
atractivitatea principiilor doctrinare,
apoi candidaþii ce vin cu propuneri
populiste de rezolvare imediatã a
tuturor problemelor social-economice
din circumscripþia respectivã. Din
acest punct de vedere, unele voci
considerã cã varianta optimã pentru
Moldova ar putea-o constitui pãstrarea
sistemului proporþional adaptat la mai
multe circumscripþii electorale ºi
excluderea pragului electoral de 4%
pentu independenþi. În felul acesta,
s-ar putea încuraja dezvoltarea parti-
delor politice ºi s-ar atenua suspici-
unea cã accesul noilor actori la viaþa
politicã a societãþii este blocatã.�
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Alegerile sunt importante pentru
 cã ele ne asigurã libertatea de

a participa activ la selectarea liderilor
noºtri. Ele constituie nucleul democra-
þiei.  Nu existã vreo altã þarã în lume în
care cetãþenii sã participe atât  de
energic ºi responsabil la procesul de
alegere a conducerii lor ca în SUA.
Indiferent de faptul dacã rezultatele
alegerilor vor determina fie câºtigãtorii
celor douã locuri în consiliul municipal,
fie scaunul prezidenþial din Casa Albã,
campania electoralã politicã continuã sã
rãmânã un element esenþial al
sistemului democratic de guvernare.

Alegerile ne oferã posibilitatea de a
determina modul în care interesele
noastre de bazã pot fi satisfãcute cel
mai bine. Noi putem, de exemplu,
decide care candidat se pronunþã cel
mai categoric împotriva creºterii
impozitelor pe proprietate. De aseme-
nea, noi suntem în drept sã ºtim dacã
acel candidat al partidului republican
considerã necesitatea de a crea locuri
noi de muncã drept cea mai mare
prioritate a statului, sau dacã democraþii
au înaintat pe cineva care luptã pentru
alocarea unor sume mai importante de
bani pentru sprijinirea învãþãmântului ºi
transportului în comun. Când simþim cã
la întrebãrile noastre s-a dat un numãr
sufcient de rãspunsuri, atunci hotãrâm
cât de activ vom participa la campanie.
Vom vota pentru candidatul sau partidul
de care ne simþim cel mai mult atraºi?
Vom vota în genere? Orice decizie
contribuie la dezvoltarea individualitãþii
ºi expresiei noastre.

Alegerile nu numai cã oferã posibi-
litãþi pentru a lua o decizie calmã ºi
chibzuitã sau a participa deschis în
selectarea viitorilor conducãtori; ele
oferã de asemenea legitimitatea de
care au nevoie cei ce vor guverna.
Câºtigãtorii alegerilor primesc consim-
þãmântul general pentru dreptul de a
guverna. Nu importã cât de largi sau
înguste sunt marginile victoriei.
Candidatul care a obþinut numãrul
necesar de voturi se bucurã acum de o
legitimitate deosebitã de cea a puterii.
Orice alegeri îi pot oferi câºtigãtorului
acea mult doritã putere. Însã numai

alegerile democratice pot asigura
simþãmântul �dreptãþii� ºi �autencitãþii�
necesar pentru a guverna sau a fi
guvernat. S-ar putea ca preºedintele
þãrii pentru care am votat cu doi ani în
urmã sã nu ne mai �placã�. Cu toate
acestea, înþelegem cã el are tot dreptul
legitim sã continuie exercitarea atri-
buþiilor sale pânã la urmãtoarele alegeri.

Preºedintele, întocmai ca ºi alþi candi-
daþi aleºi de noi, poate fi �rãsturnat� doar
dacã rezultatele urmãtoarelor alegeri îi
sunt nefavorabile.

Astfel, sistemul nostru electoral
foarte pragmatic este extrem de
important pentru noi. Nu mai puþin
semnificative sunt aspectele simbolice
ale campaniilor electorale. Englezul
J.H. Plumb afirmã cã existã douã feluri
de istorie: 1) ºirurile de evenimente ce-
au avut loc cândva cu adevãrat; 2)
ºirurile de evenimente ideale pe care
le pãstrãm în memorie. Cu alte cuvinte,
trecutul este alcãtuit nu doar din fapte
�istorice�, ci ºi din aceea ce �înþelegem�
prin fapt istoric. Este vorba, într-un sens
mai larg, de memoria colectivã � mitul
naþional � care ne uneºte ca popor.
Alegerile nu numai aduc la suprafaþã
lideri, conferindu-le autoritatea
necesarã guvernãrii. Ele îi �întipãresc�

IMPORTANÞA CAMPANIILOR
ELECTORALE

Judith S. Trent and Robert V. Friedenberg

în memoria noastrã sau în imaginea
procesului electoral, demonstrând astfel
cã sistemul funcþioneazã bine. Faptul
cã avem alegeri, cã liderii nu sunt
rãsturnaþi prin revoluþii, cã cetãþenii
polemizeazã fãrã frica de a fi întemni-
þaþi ºi participã activ la procesul de
selectare, sau Constituþia a �funcþionat�
pe parcursul crizei Watergate din anii
'70, demonstreazã cã �visul american�
nu este o vorbã goalã, iar aceastã þarã
este cu adevãrat menitã sã fie cea mai
mare protectoare a libertãþii. Fanfarele
ºi agitaþia campaniei electorale,
paradele, cuvântãrile, muzica, întâlnirile
zgomotoase cu alegãtorii, discuþiile

aprinse la televiziune, radio ºi presa
scrisã, toate acestea demonstreazã cã
ceea ce facem este corect, iar modul
în care o facem este de asemenea
corect.

Deºi unele aspecte ale sistemului
electoral american au nevoie de a fi
îmbunãtãþite din când în când, procesul
ºi rezultatele meritã osteneala. Pe când
valoarea ºi funcþia alegerilor au rãmas
constante, modul în care ele sunt
organizate ºi desfãºurate s-a schimbat
enorm în ultimii ani.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Political Campaign Communication,
Principles and Practices. Editura Praeger
Publishers, 1995. Toate drepturile sunt
rezervate autorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)
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Departe de a fi o decizie pur
tehnicã - aºa cum mulþi, fãrã

îndoialã, ar vrea sã prezinte lucrurile
- alegerea sistemului electoral este
una dintre cele mai importante hotãrâri
pe care trebuie sã le înfrunte noul
sistem politic ºi doar foarte puþine
decizii de acest fel pot avea un impact
atât de puternic asupra viitorului
tranziþiei ºi procesului de consolidare
democraticã ca legislaþia electoralã
care contribuie în mod substanþial la
formarea sistemului de partide,
componentelor, forþei, clivajelor ºi
profunzimii lui, a tendinþelor sale cãtre
conflict  sau împãcare. Cu toate
acestea, setul respectiv  de reguli - sau
mai bine zis principiile lor de bazã -
apar foarte rar în constituþii ºi, din
acest motiv, constituþiile pot garanta
rareori stabilitatea mult râvnitã. Dat
fiind impactul lor atât de mare, regulile
electorale se discutã întotdeauna cu
o mare fervoare ºi rareori se ajunge
la un numitor comun în ceea ce
priveºte forma ºi conþinutul lor
definitiv.

În contextul nesiguranþei ºi
instabilitãþii din Europa de Est, obþi-
nerea simultanã a legitimitãþii ºi a
guvernãrii prin procese electorale
poate presupune un set de scopuri
antagonistice, întrucât legitimitatea
este atinsã în special prin propor-
þionalitate, iar guvernarea eficientã
necesitã un grad mai mare de selecti-
vitate care se capãtã prin diversele
mecanisme ale sistemelor majoritare.

Dar o analizã mai profundã a
modului în care sistemele electorale
au fost ºi continuã sã fie alcãtuite în
Europa de Est ne-ar demonstra cã
lucrurile nu se rezumã nici pe departe
doar la simple discuþii teoretice. De
regulã, cei care au elaborat legislaþia
electoralã în þãrile Europei de Est  nu
au fost  niºte analiºti neutri, preocupaþi
numai de alegerea celei mai juste
balanþe între proporþionalitate ºi regula

majoritãþii pentru a crea un  sistem
echilibrat, un legislativ stabil ºi a
asigura un proces de tranziþie cât mai
puþin dureros. Aceºtia au fost de cele
mai multe ori lideri politici, interesaþi
mai întâi de toate de propriul succes
electoral ºi de cel al partidelor ºi
aliaþilor lor. Legile electorale urmau a
fi formulate astfel încât sã se
potriveascã cât mai bine obiectivelor
liderilor politici ce nu au ezitat mãcar
o secundã pentru a reformula aceste
legi de îndatã ce interesele ºi scopurile
lor s-au schimbat.

Dupã o analizã minuþioasã a
legislaþiei electorale din þãrile Europei
de Est se poate ajunge la urmãtoarele
concluzii:

1) Pe parcursul unei perioade relativ
scurte, de la alegerile desfãºurate în
condiþii de semi-concurenþã electoralã
din Polonia în 1989 pânã la alegerile
din Ungaria în 1994, mutabilitatea/
schimbarea  sistemelor electorale a
fost o adevãratã regulã în zona res-
pectivã. Deºi mãsura în care aceste
sisteme au fost schimbate diferã de
la o þara la alta - foarte mare în þãri ca
Albania, Bulgaria ºi Polonia; mai micã
în România ºi superficial în Ungaria -
discuþiile politice pe marginea acestui
subiect au fost permanente ºi este
foarte improbabil cã ele se vor termina
în viitorul apropiat. Legile electorale
nu sunt privite în aceastã parte a lumii
drept reguli prestabilite ºi imuabile ce
trebuie respectate de îndatã ce permit
canalizarea competiþiei politice într-o
manierã neutrã, ci drept instrucþiuni
provizorii provenind dintr-un târg politic
anterior care vor fi modificate dupã ce
actorii principali se schimbã pe arena
politicã. Cu toate cã acelaºi lucru
poate fi spus foarte bine despre multe
alte þãri, nicãieri în lume nu poþi gãsi
un dispreþ ºi o neglijenþã atât de
pronunþate pentru avantajele pe care
le implicã respectarea regulilor jocului
electoral. Cu toate cã negocierea �cu

uºile închise� a principiilor de bazã ale
legilor electorale nu reprezintã un
fenomen nou, acest lucru a luat într-o
perioadã scurtã în Europa de Est o
amploare nemaiîntâlnitã în alte pãrþi.
Dacã e sã cãdem de acord cu opinia
lui Lijphart - �...în cazul în care noile
democraþii se dovedesc a fi viabile,
se pare cã opþiunile iniþiale dureazã
timp mai îndelungat... schimbãrile
drastice ale sistemelor electorale ºi
sãriturile de la prezidenþialism la
parlamentarism sau vice-versa sunt
extrem de rare în democraþiile auten-
tice� - aceastã aparent interminabilã
reconsiderare a regulilor electorale
poate fi analizatã doar ca un argument
puternic cã democraþiile respective se
aflã încã foarte departe de
consolidare.

2) Modificãrile aduse legilor
electorale au avut la bazã un singur
scop: gãsirea unei opþiuni conve-
nabile, neafectatã de excesele majori-
tarianismului ºi, de asemenea, de
consecinþele negative ale unei pro-
porþionalitãþi extreme. Altfel nu poate
fi explicat faptul cã þãri precum
Albania ºi Bulgaria, ce au organizat ºi
desfãºurat alegeri multipartite în
condiþiile sistemului majoritar, au
adoptat mai  apoi sistemul propor-
þional. Aceeaºi situaþie este valabilã
pentru România ºi Polonia care au
început prin a testa formule  proporþio-
nale radicale pentru a sfârºi prin
adoptarea unor cãi mult mai moderate
de obþinere a proporþionalitãþii, introdu-
când uneori un set complex de bariere
ºi praguri electorale. Nu este atunci
de mirare faptul cã Ungaria, þara cu
sistemul electoral cel mai eclectic, a
fost mai puþin înclinatã sã-l schimbe.

3) Bineînþeles, luptele politice
constituie o sursã frecventã de inspi-
raþie pentru modificãrile ce se aduc
legilor electorale. Declaraþiile de ins-
taurare a echilibrului în societate au
fost adesea o simplã scuzã pentru
urmãrirea unor scopuri politice
neoneste.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea The
Transformation of Electoral Systems in
Eastern Europe and its Political
Consequences, prezentatã în cadrul
conferinþei ºtiinþifice internaþionale
Transformation in Eastern Europe care ºi-
a desfãºurat lucrãrile în perioada 17-19
noiembrie 1994 la Praga. Traducere de
Gabriel Mumjiev.)

TRANSFORMAREA SISTEMELOR
ELECTORALE DIN EUROPA DE EST

Carlos Flores Juberias

"Printre cele mai importante decizii constituþionale ce urmeazã a fi luate în
societãþile democratice se numãrã ºi alegerea sistemului electoral, în special a
metodelor sistemului majoritar în raport cu reprezentarea proporþionalã, ºi
alegerea relaþiei dintre executiv ºi legislativ, îndeosebi  a relaþiei dintre preºedinþie
ºi un guvern parlamentar."

Arend Lijphart
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Atât în democraþiile mature cât
ºi în cele tinere controlul asup-

ra televiziunii este exercitat prin
modalitãþi diferite. În unele þãri se
acordã prioritate televiziunii de stat,
în altele pricipalele companii ºi
posturi de televiziune se afllã în
proprietate privatã. Adesea aceste
forme co-existã sau se combinã. În
unele þãri, pe parcursul campaniei
electorale, posturile de televiziune
sunt obligate sã acorde candidaþilor
spaþiu de emisie pe gratis, în altele -
candidaþii, partidele lor politice ºi
organizaþiile susþinãtoare trebuie sã
plãteascã pentru aceasta. De
asemenea,  de la o þarã la alta, se
deosebesc metodele de reflectare a
campaniilor ºi dezbaterilor electorale,
precum ºi legislaþia care
reglementeazã desfãºurarea
campaniei. În unele state participarea
la votare este obligatorie pentru
fiecare cetãþean. O þarã adoptã
sistemul prezidenþial de guvernare,
alta - pe cel parlamentar. Undeva
existã sistemul de douã partide, iar
în altã parte activeazã zeci de partide.
În unele þãri câºtigãtorul obþine toatã
puterea, iar în altele a fost stabilitã
reprezentarea proporþionalã. Undeva
alegerile se desfãºoarã într-o singurã
etapã, iar în altã parte se mai
organizeazã ºi concursul finaliºtilor.
Populaþia unor  state este alcãtuitã
din grupuri rasiale ºi naþionale diferite,
pe când în altele aceasta este destul
de omogenã. Undeva bântuie criza
economicã, in în alte pãrþi - profunde
contradicþii religioase.

Dificultatea cu care ne confruntãm
în determinarea metodelor ºi mode-

lelor în domeniul accesului  la
televiziune în campania electoralã
þine de contradicþia care apare între
necesitatea stabilirii unor reguli de
asigurare a libertãþii expresiei  ºi
libertatea candidatului sau a postului
de televiziune de a vorbi ce doresc
ºi cum o doresc. Aceastã contradicþie
clasicã între libertate ºi egalitate, între
legile inspirate din interesele întregii
societãþi ºi individ devine evidentã
când se creazã reguli  menite sã
asigure libertatea alegerilor, dar
alegãtorii obþin informaþia necesarã
indiferent de ceea ce ºi-ar dori un post
anumit de televiziune sã dea în
emisie ºi de felul în care un candidat
oarecare ar dori sã-ºi organizeze
campania.

În fiecare etapã a campaniei,
politicienii sau judecãtorii trebuie sã
cântãreascã drepturile fiecãrei pãrþi
- ale societãþii, presei, candidatului ºi
chiar ale susþinãtorilor ºi inamicilor sãi
- ºi dupã aceasta sã hotãrascã.

Când discutã relaþia dintre televi-
ziune ºi alegeri, politicienii trebuie sã
ia în consideraþie trei grupuri diferite
de interese care adesea vin în
contradicþie unul cu altul ºi anume:
1) interesele candidatului de a stabili
ºi întreþine contacte directe cu
alegãtorii ; 2) interesele televiziunii
� cel mai puternic mijloc de
informare în masã; 3) interesele
societãþii de a obþine informaþia
necesarã pentru a participa la alegeri.

Atunci când interesele respective
vin în conflict unele cu altele, politi-
cienii trebuie sã tindã spre
echilibrarea lor pe cale democraticã.
Aceastã dilemã poate fi formulatã

mai simplu: interesele cui trebuie sã
prevaleze într-o situaþie datã?

De exemplu, dacã în timpul
campaniei candidatul vrea sã aibã
acces la televiziune pentru a-ºi
expune poziþia faþã de o problemã
anumitã cum ar fi ºomajul, compania
de televiziune este sau nu obligatã
sã-i ofere spaþiu de emisie, chiar dacã
conducãtorii ei considerã cã acesta
minte? Este ea obligatã sau nu sã-i
ofere spaþiu de emisie contra bani,
chiar dacã conducãtorii ei nu doresc
acest lucru? Cum ar trebui sã
procedeze compania, dacã cel care
solicitã spaþiul de emisie nu este
candidatul, ci o persoanã care îl
simpatizeazã ºi ar dori sã facã
propagandã în favoarea lui? Care ar
fi rãspunsul companiei,  dacã
candidatul sau persoana care îl
reprezintã doreºte sã vorbeascã în
principal împotriva concurenþilor sãi?
Bineînþeles, rãspunsurile vor varia în
dependenþã de ale cui interese
primeazã. Dacã legile sunt îndreptate
spre sporirea caracterului competitiv
al alegerilor ele pot înclina spre
înlesnirea accesului candidaþilor la
televiziune pentru a-ºi face publice
platformele electorale ºi a-ºi ataca
concurenþii. În SUA, candidaþii la
funcþii federale au dreptul sã obþinã
spaþiu de emisie, bineînþeles limitat,
pentru a face declaraþii ce nu sunt
supuse deloc cenzurii.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Televidenie i vâborî. Editura fundaþiei
internaþionale Iniþiativa culturalã, Moscova,
1993.Traducere de Gabriel Mumjiev.)

ACCESUL LA TELEVIZIUNE ÎN CAMPANIA ELECTORALÃ
Charles Firestone
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Fundaþia Charities Aid Foundation (CAF) este o organizaþie  filantropicã independentã ºi neafiliatã
politic, înregistratã în Marea Britanie. Scopul sãu de bazã este de a spori fluxul de resurse de la
donatori la organizaþiile de caritate ºi non-profit din toatã lumea.

În Marea Britanie, CAF oferã donatorilor, departamentelor de stat ºi ONG-urilor interesate un spectru
larg de informaþii, consultanþã juridicã ºi alte servicii. La ora actualã CAF administreazã mai mult de
600 milioane lire sterline (1 miliard dolari SUA) ce provin  de la 300 000 donatori particulari sau
corporaþii. În perioada 1996-1997,  CAF a distribuit ºi cheltuit în scopuri filantropice peste 150 milioane
lire sterline în interiorul ºi în afara Marii Britanii. Alte activitãþi desfãºurate de CAF includ urmãtoarele:

� finanþarea cercetãrilor ºtiinþifice;

� elaborarea ºi promovarea unor propuneri de îmbunãtãþire a legislaþiei fiscale în particular  ºi a
cadrului juridic în general  care reglementeazã activitatea organizaþiilor de caritate ºi operarea fondurilor
oferite de donatori.

Dupã 1985, CAF a început sã desfãºoare multiple ºi intense activitãþi în diferite þãri ale lumii, fie pe
cont propriu fie în parteneriat cu alte organizaþii ºi instituþii. Obiectivele urmãrite de CAF pe plan
internaþional sunt urmãtoarele:

� facilitarea obþinerii ºi sporirea fluxului fondurilor filantropice, atât pe plan local cât ºi pe plan regional,
continental;

� a ajuta organizaþiile de caritate ºi non-profit  în  elaborarea unor strategii eficiente de utilizare a
fondurilor obþinute din partea donatorilor.

CAF este unul din membrii fondatori ai Centrul Fundaþiilor Europene (European Foundations Centre)
din Bruxelles ºi participã activ la elaborarea ºi desfãºurarea unor programe de edificare ºi sprijinire a
sectorului non-profit din Europa Centralã ºi de Est. Începând cu 1991, CAF administreazã organizaþia
de caritate  Charity Know How Fund, finanþatã de guvernul Marii Britanii ºi câteva concerne englezeºti.
CAF a desfãºurat  pânã în prezent un spectru larg de proiecte în peste 20 þãri din Europa Centralã ºi
Est. De asemenea, Uniunea Europeanã (UE) a ales CAF pentru a realiza în Rusia ºi în alte þãri ale
Europei Centrale ºi de Est  un numãr important de programe elaborate ºi finanþate de UE.

În 1993, CAF a înfiinþat primele sale birouri internaþionale - în Moscova ºi New York. În cadrul biroului
din Moscova au fost angajate15 persoane care se ocupã de studierea sectorului non-profit ºi acordã
consultanþã legalã organizaþiilor non-profit.

Obiectivele CAF- America sunt urmãtoarele:

� a ajuta cetãþenii ºi corporaþiile din  SUA sã facã donaþii profitabile sub aspect fiscal pentru cauze
caritabile promovate în afara SUA;

� a ajuta organizaþiile non-profit strãine sã obþinã sprijin financiar în SUA.

Prioritatea CAF-America este de a stabili relaþii strînse de colaborare cu fundaþii americane, companii
internaþionale ºi alte instituþii ce doresc sã dezvolte ºi sã promoveze programele filantropice
transnaþionale.

Adresa: Charities Aid Foundation (CAF), Kings Hill, West Malling, Kent ME194TA, United
Kingdom.Tel: (44-173) 25 20 000, fax: (44-173) 25 20 001,

E-mail: cafpubs@caf.charitynet.org; Web address http://www.charitynet.org

Fundaþia Charities Aid Foundation (CAF)
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Regulile complicate ce regle-
menteazã competiþia electo-

ralã trebuie considerate printre cele
mai importante instituþii ale oricãrui
stat democratic. Separarea puterilor
în stat garanteazã o guvernare limi-
tatã doar în raport  cu alegerile gene-
rale periodice. Sarcina organizãrii
unor asemenea alegeri este extrem
de anevoioasã în special pentru socie-
tãþile unde nici cetãþenii simpli nici
persoanele cu funcþii de rãspun-
dere nu cunosc îndeajuns tradiþiile
democratice autentice.

Alegerea sistemului electoral a
fost una dintre cele mai delicate ºi
dificile probleme cu care s-au
confruntat de la bun început þãrile
postcomuniste. Modul în care sunt
respectate drepturile electorale în
statele respective au atras în mod
constant  atenþia internaþionalã. Au
fost iniþiate discuþii ample în ceea
ce priveºte modalitãþile de
prevenire a fraudelor electorale ºi
finanþãrii ilegale a campaniilor
electorale ale unor candidaþi.
Legislaþia electoralã este cea care
contribuie în mare parte la
formarea  arenei politice  ºi
determinã astfel claritatea ori
obscuritatea alternativelor propuse
judecãþii alegãtorilor.

Cei care elaboreazã legile
electorale în Europa de Est s-au
confruntat ºi încã se confruntã cu
realizarea unei sarcini paradoxale.
Ei se vãd obligaþi sã soluþioneze
simultan probleme legate de legiti-
mitatea puterii ºi guvernarea propriu-
zisã.  Dupã cum au remarcat mai mulþi
comentatori, soluþionarea unei proble-
me date face mai dificilã soluþionarea
altor probleme, în dependenþã de
situaþia care caracterizeazã regiunea.
Legitimitatea parlamentelor, guver-
nelor, legilor ºi politicilor depinde de
mãsura în care se asigurã accesul real
al grupurilor sociale importante la
putere. Prin contrast, guvernarea
presupune existenþa unui cabinet
stabil, sprijinit de o majoritate parla-
mentarã clarã, care este capabil sã
soluþioneze conflicte, sã imple-
menteze hotãrâri de ordin adminis-
trativ ºi sã asigure respectarea unor
legi consistente ºi politici coerente.
Într-o societate afectatã de convulsiile

instabilitãþii sociale ºi de multiple
clivaje economice ºi etnice, este
foarte greu sã menþii balanþa între
factorii majori ai puterii. De exemplu,
eficienþa ºi stabilitatea Guvernului pot
fi obþinute uneori pe seama diminuãrii
rolului Parlamentului. Acest  lucru ia
amploare mai ales în Europa de Est
unde atitudinile antiparlamentare ºi
antipolitice devin tot mai frecvente ºi

puternice, ameninþând tot mai mult sã
deraieze întregul proces de conso-
lidare democraticã.

Mai multe state din Europa de Est
au adoptat sisteme electorale mixte
(Albania, Ungaria, Lituania etc.),
combinând �proporþionalismul� cu
�majoritarianismul� prin o varietate de
tehnici.S-ar putea ca unii sã fi înþeles
greºit legea electoralã a Germaniei ºi
aceasta a determinat într-o mãsurã
mai mare sau mai micã respectivul
fenomen al �combinãrii�. Dar la fel de
importantã a fost percepþia, foarte rãs-
pânditã în lume,  potrivit cãreia fiecare
sistem ar avea avantaje importante
unul faþã de altul. Reprezentarea pro-
porþionalã este consideratã de obicei
drept un sistem  care soluþioneazã cel
mai bine problemele legate de

legitimitate, pe când sistemul mixt
sau cel majoritar se asociazã mai
mult cu guvernarea. Autorii legilor
electorale postcomuniste care au
ales sã uneascã douã sisteme rivale
au sperat de fapt sã combine repre-
zentativitatea cu eficienþa. Dar
succesul acestei întreprinderi
extraordinare a fost pânã acum mai
mult iluzoriu.

Deºi Statele Unite ºi Marea
Britanie au sisteme politice
foarte diferite, amândouã folo-
sesc sistemul mixt. Drept rezul-
tat, sistemele lor ce presupun
existenþa doar a douã partide
mari ºi puternice sunt asemã-
nãtoare. Dar sistemul de partide
nu poate fi întemeiat numai pe
legea electoralã. În societãþile
postcomuniste turbulente, unde
societatea civilã e mai mult o
aspiraþie decât o realitate, regu-
lile care eliminã partidele mici
pot raþionaliza Parlamentul, însã
acesta riscã astfel sã se înstrãi-
neze de alegãtori. Într-un
cuvânt, cu cât este mai mare
coerenþa cu atât este mai mare
izolarea legislativului de
societate.

Deci, luând în consideraþie
situaþia generalã din Europa de
Est ºi cele expuse mai sus, ce
sistem electoral este cel mai
preferabil pentru aceastã regi-
une: unul care ar favoriza parti-
dele mari sau pe cele mici?

În condiþi i le sistemului
proporþional cu un prag de trecere
nesemnificativ, partidele mici
negociazã între ele dupã alegeri ºi
formeazã coaliþii dupã uºi închise.
Alegãtorul poate avea absolutã
încredere cã deputatul pe care l-a
votat îi reprezintã cu adevãrat
interesele ºi aspiraþiile. Realitatea
însã s-ar putea dovedi alta, cu atât
mai mult cu cât reprezintã o
înþelegere la care s-a ajuns în spatele
unor uºi închise.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Designing Electoral Regimes. Revista East
European Constitutional Review, aprilie
1994. Toate drepturile aparþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

ALEGEREA SISTEMELOR ELECTORALE
Stephen Holmes
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Sub aspect formal, în SUA nu
existã alegeri naþionale. Existã

doar alegeri la nivel de stat pentru
funcþii publice naþionale. Statele sunt
cele care aleg Senatul, Congresul,
Preºedintele SUA ºi stabilesc circum-
scripþiile electorale.

Drept rezultat al acestei prero-
gative constituþionale a statelor de a
conduce toate tipurile de alegeri, nu
existã nici un cod federal de legi ce ar
prescrie modul în care alegerile trebuie
organizate ºi desfãºurate pe întreg
teritoriul þãrii. Mai mult ca atât, existã
50 coduri electorale separate care, în
pofida similitudinilor dintre ele, diferã
totuºi în mãsura în care reflectã
culturile politice unice, istoriile ºi
experienþele statelor.

Rolul federal

Aceasta nu înseamnã însã cã
guvernul federal este redus în
întregime la tãcere în ceea ce priveºte
anumite aspecte ale alegerilor pentru
funcþii de nivel federal. Existã de
exemplu:

• Legea campaniei electorale
federale (Federal Election Campaign
Act)  care reglementezã finanþarea
campaniilor candidaþilor la funcþii
publice federale ºi pe baza
cãreia a fost creatã Comisia
Electoralã Federalã;

• Cele douã birouri legate
de alegeri din cadrul Ministerul
Justiþiei (US Department of
Justice): Secþia de votare a
centrului pentru drepturile
civile (Voting Section of the
Civil Rights Division) creatã
pentru a asigura respectarea
drepturilor electorale ale
anumitor grupuri minoritare în
toate tipurile de alegeri ºi
Secþia fraudelor electorale
(Election Crimes Branch)
creatã pentru a asigura
respectarea legilor federale
menite sã preîntâmpine
diferite forme ale fraudei
electorale;

• Biroul de recensãmânt
(Bureau of Census) care:
determinã la fiecare perioadã

de zece ani numãrul locurilor pe care
fiecare stat îl poate avea în Camera
Reprezentanþilor a SUA; furnizeazã
statelor ºi guvernãrilor locale cele mai
detaliate informaþii privind populaþia
pentru a le ajuta sã restabileascã
circumscripþiile  pe baza cãrora sunt
aleºi reprezentanþii în Congresul SUA,
precum ºi alte circumscripþii
electorale, în concordanþã cu cerinþele
ºi condiþiile legii privind reprezentarea
proporþionalã a populaþiei ºi densitatea
ei.

Pe lângã aceste birouri federale
care au de a face în mod direct cu
alegerile, mai existã ºi alte agenþii
federale ce au legãturi tangenþiale cu
alegerile ca Serviciul Poºtal al SUA
(transmiterea materialelor electorale
ºi a buletinelor de vot; confirmarea
adreselor alegãtorilor ce s-au
înregistrat) ºi Ministerul Apãrãrii al
SUA (facilitarea procesului de votare
pentru militari ºi cetãþenii aflaþi în afara
þãrii în ziua alegerilor).

Trebuie sã menþionãm cã orice
disputã electoralã asupra vreunui
drept garantat de  Constituþia SUA sau
vreunei chestiuni care þine de alegerile
într-o funcþie publicã federalã cade
automat sub incidenþa jurisdicþiei
federale ºi a Curþii Supreme a SUA.

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ A SISTEMULUI
ELECTORAL AMERICAN

Rolul statelor

Aºa cum am remarcat anterior,
fiecare stat îºi are propriul Cod
Electoral care nu trebuie sã contravinã
Constituþiei SUA  sau vreunei  legi
electorale federale. În acest caz  codul
fiecãrui stat în parte constituie ultimul
cuvânt asupra modului în care statul
respectiv va decide sã organizeze ºi
sã desfãºoare toate tipurile de alegeri
pe teritoriul sãu. Existã ºi numeroase
asemãnãri între codurile respective  ºi
deosebiri importante între ele, în
special în ceea ce priveºte anumite
proceduri electorale.

De regulã, fiecare stat îºi are
propriul Coordonator principal
responsabil pentru desfãºurarea ºi
organizarea alegerilor pe teritoriul
statului respectiv. Acest Coordonator
este fie Secretarul de stat fie vice-
guvernatorul statului respectiv. În alte
state existã o Comisie Electoralã
Centralã a cãrei preºedinte coordo-
neazã organizarea ºi desfãºurarea
alegerilor.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea The
Organizational Structure of the American
Election System editatã ºi publicatã  de
Comisia Electoralã Federalã a SUA în 1989.
Toate drepturile aparþin editorilor. Traducere
de Gabriel Mumjiev.)

William C. Kimberling

Aspect de la Alegerile Parlamentare din 22 martie 1998
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Miºcarea pentru reforma
sistemului juridic în Europa

Centralã ºi de Est s-a nãscut ca rezultat
al vacuumului care s-a creat în urma
prãbuºirii regimurilor comuniste spre
sfârºitul anului 1989. Aceste tinere ºi
fragile democraþii trebuiau sprijinite ºi
încurajate. Regiunea a devenit un
laborator modern în toatã legea unde
savanþii puteau sã aplice în practicã
teorii studiate timp îndelungat.
Analiºtilor constituþiilor li s-a oferit o
posibilitate istoricã de a contribui �pe
viu� la alcãtuirea contractului social de
bazã. Mulþi au considerat aceste
revoluþii de catifea drept  o fereastrã
rarã care permitea edificarea unor
democraþii constituþionale durabile într-
o regiune agitatã ºi imprevizibilã.
Adepþii pieþei libere comune au fost de
aceeaºi pãrere ºi au privit

evenimentele respective ca pe o
posibilitate unicã de a-ºi materializa
planurile. Atât  Europa Centralã ºi de
Est cât ºi Occidentul au cãzut de acord
asupra tezelor principale cuprinse în
lucrãrile lui F.A.Hayek ºi Ludwig von
Mises. Primele zile ale împãcãrii dintre
cele douã pãrþi s-au caracterizat printr-
un romantism aproape livresc. La
cârma Ungariei se afla un poet, þara
care încã se numea atunci
Cehoslovacia era condusã de un
dramaturg, iar Polonia - de un simplu
electrician.

A început sã plouã cu ajutoare de
tot soiul din Vest. Statele Unite, prin
figuri publice ºi particulare, au jucat un
rol major  în sponsorizarea iniþiativelor
regionale. Sume uriaºe de bani au fost
alocate pentru a susþine eforturile de
implicare a experþilor ºi consultanþilor

de toate rangurile în procesul de
consolidare democraticã din regiune.
Motivaþiile acestor eforturi reprezentau
interesele unei multitudini de organizaþii
ºi erau de naturã ideologicã ºi
economicã. Industriile au fost unul din
primele domenii  asupra cãrora s-a
abãtut focul reformei juridice. Nu era
greu sã prezici reacþia localnicilor:
asistenþa a fost primitã cu recunoºtinþã
ºi privitã cu suspiciune. �Calul de dar
nu se cautã la dinþi� este un proverb
care îºi are echivalent în orice limbã.
De obicei, neliniºtile privind
paternalismul ºi imperialismul juridic au
fost rostite cu voce joasã astfel încât
sã nu ajungã la urechea donatorului
strãin. Au existat tot atât de multe
motivaþii pentru cooperare în ceea ce
priveºte realizarea proiectelor cât ºi
programe propuse de indigeni în acest

scop. Unele obiective þinteau într-
adevãr la îmbunãtãþirea situaþiei, altele
-  la satisfacerea unor interese
personale meschine.  Pas cu pas, þãrile
din regiune au început sã-ºi formuleze
necesitãþile ºi problemele într-un mod
mai onest. La o conferinþã consacratã
acestui subiect  în Budapesta, în timp
ce un profesor american  de drept
vorbea despre posibilitatea soluþionãrii
oricãrei probleme de ordin juridic dacã
ºtii cum sã te foloseºti de analize
economice corecte, un tânãr jurist
ungur l-a întrerupt politicos,
menþionând cu sarcasm cã  ��cei din
Estul Europei cunosc foarte bine acest
lucru, cãci l-au studiat îndelung pe Marx
la ºcoalã�.

Era de aºteptat ca problema
reformei sistemului juridic va lua o
mare amploare în Europa Centralã ºi

REFORMA SISTEMULUI JURIDIC ÎN
EUROPA CENTRALÃ ªI DE EST

G.H.Baker

de Est ºi multe s-au schimbat în bine
între timp. Unele schimbãri s-au datorat
naturii progresive a reformei, altele -
dezvoltãrii celorlalte  sisteme, cum ar
fi cel economic, precum ºi formulãrii
unor prioritãþi noi. La început, reformele
au fost însoþite de manifestaþii largi de
protest ºi greve, mai târziu - de amenzi.
În parte, aceastã evoluþie poate fi
explicatã prin apariþia unor probleme
neaºteptate. Eforturile de reformare
adeseori trebuie îndreptate când spre
merituoasa ºi luminoasa activitate de
edificare a democraþiei când spre o
muncã mult mai prozaica ºi ingratã -
cea de a nu lãsa o situaþie periculoasã
sã degenereze în catastrofã.
Rãzboaiele din Balcani au determinat
ca destinaþia ajutoarelor disponibile sã
se schimbe astfel încât sã  se creeze
condiþii mai favorabile diminuãrii ºi
stopãrii crizelor ce tind sã provoace
confruntãrile militare. Actualmente mai
multe reforme de ordin juridic sunt
menite sã menþinã o pace foarte fragilã
într-o regiune hãituitã de urã interetnicã
ºi religioasã, ºi sã aducã în faþa justiþiei
criminalii de rãzboi.

Odatã cu destrãmarea Uniunii
Sovietice, ajutoarele au luat calea
Noilor State Independente. Din fericire,
datoritã ajutoarelor s-au înregistrat
succese importante în domeniul
reformei juridice. Din nefericire, multe
insuccese se datoreazã diminuãrii
entuziasmului pentru asemenea
proiecte în ultimii ºase ani în raport cu
micºorarea sponsorizãrilor, deter-
minatã de deficitele bugetare din lumea
întreagã.

Pentru numeroºi donatori, reforma
sistemului juridic nu mai e în vogã.
Obiectivul încercãrii de a cataloga, într-
o manierã coerentã, diferiþi parteneri
atât din Statele Unite cât ºi din þãrile
gazdã, precum ºi iniþiativele lor
corespunzãtoare în domeniul reformei
sistemului juridic, este de a oferi
informaþii exhaustive privind identitatea
partenerului ºi ocupaþiile sale. Altfel, ar
fi imposibil de evaluat forþa ºi
eficacitatea proiectelor catalogate ca
fiind din domeniul �reformei sistemului
juridic�.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din articolul
Exporting Legal Reform and the Rule of Law
to Central and Eastern Europe, publicat în
lucrarea Fortifying the Foundations: US
Support for Developing and Strengthening
Democracy in East Central Europe. Toate
drepturile aparþin Institutului de Studii
Internaþionale din New York.Traducere de
Gabriel Mumjiev.)
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Discuþiile aprinse privind
extinderea Uniunii Europene

(UE) spre Est au fost marcate pânã
nu demult de viziuni ºi prejudecãþi
care îºi au probabil originea în
presiunea exercitatã, pe de o parte,
de þãrile în tranziþie în vederea unei
integrãri mai rapide în structurile
europene ºi în politica
ezitantã ºi extrem de
prudentã a UE, pe de alta.
De exemplu, potrivit uneia
din  prejudecãþile existente,
determinate în special de
situaþia economicã gravã a
þãrilor din Est ºi prosperi-
tatea celor din Vest, statele
în tranziþie ce vor adera la
UE vor avea doar de
câºtigat, iar þãrile ei membre
- doar de pierdut.

În realitate, însã, distribu-
irea costurilor macroeco-
nomice ºi a responsabilitã-
þilor principale este mult mai
complicatã decât pare la
prima vedere. Aº vrea sã
menþionez în acest context
numãrul considerabil de
studii ºi analize privind
efectele pe care le-ar avea
asupra UE aderarea þãrilor din Est la
structurile ei. Prin contrast, este foarte
greu sã dai peste un studiu sau o
analizã consistentã ºi exhaustivã
privind consecinþele  pe care le
implicã aderarea pentru þãrile din
Europa Centralã ºi de Est.

Este cunoscut pe larg faptul cã
þãrile din Europa Centralã ºi de Est
aspirã sã fie cooptate într-o UE
alcãtuitã din economii foarte puternice
ºi prospere, unde venitul pe cap de
locuitor este înalt la fel ca ºi produsul
intern brut. Deosebirile dintre membrii
UE ºi cei potenþiali din Europa
Centralã ºi de Est sunt cu siguranþã
mult mai mari decât cele din sânul UE
în forma ei actualã. Acest aspect este
important pentru cã tratatul de la
Maastricht de fapt nu considerã
eterogenitatea ºi deosebirile respec-
tive drept factori pozitivi ce ar facilita
dezvoltarea economicã aºa cum
sugereazã conceptul clasic al
comerþului liber, ci le priveºte ca pe o
problemã complexã care trebuie

soluþionatã. Într-adevãr, tratatul
creazã mecanisme menite sã
compenseze dezavantajele ce pot
apãrea pe parcursul accelerãrii
procesului de integrare.

Þãrile membre ale UE vor trebui
sã-ºi asume noi responsabilitãþi
fiscale dupã cooptarea noilor membri.

Anumite prevederi ale tratatului de la
Maastricht s-ar putea sã fie refor-
mulate în termeni mai puþini restrictivi.

Cea mai semnificativã consecinþã
a uniunii monetare pentru þãrile ce nu
sunt membre ale Uniunii Europene
Monetare (UEM) va fi limitarea
autonomiei lor în ceea ce priveºte
politica ratei de schimb. Acest  lucru
pare paradoxal, întrucât uniunea
monetarã presupune ca, mãcar într-
o primã etapã,  cei care vor avea de
pierdut din independenþã la capitolul
ratei de schimb ºi politicii monetare
vor fi chiar membrii UEM. Cu toate
acestea, articolul 109/alineatul 2 al
tratatului de la Maastricht obligã toate
þãrile UE ce nu participã la UEM sã
considere politica lor în domeniul ratei
de schimb ca pe o problemã de
interes comun. Cadrul instituþional
care urmeazã a fi adoptat pentru
asigurarea îndeplinirii acestei obligaþii
constituie nici mai mult nici mai puþin
decât un nou Sistem European
Monetar (SEM). Oricare ar fi forma

sa, SEM nu va permite þãrilor ce nu
sunt membre ale UEM  sã-ºi
devalorizeze valutele naþionale în
mod unilateral. Aceasta va fi o
consecinþã absolut logicã a politicii
promovate de UEM, pentru cã astfel
þãrile ce nu sunt parte integrantã a
structurilor ei vor trebui sã aspire ºi

mai mult la calitatea de
membru al UEM, fiind
constrânse sã respecte
criteriile de convergenþã mai
riguros decât înainte.  Ratele
de schimb ale þãrilor ce nu
sunt membre ale UEM,
inclusiv ale þãrilor din Europa
Centralã ºi de Est, vor pierde
mult din forþa lor de
instrumente ale adaptãrii
economice astfel încât
politica monetarã ºi, în
consecinþã, politica fiscalã
vor fi paralizate de o
orientare unilateralã a ratei
de schimb.  Cât priveºte
actualii membri ai UE, acest
dezavantaj dureros va fi
resimþit cel mai mult de
Grecia care nu s-a alãturat
niciodatã mecanismelor de
intervenþie monetarã ale

UEM ºi a încercat sã compenseze
efectele negative externe ale lipsei
sale de disciplinã în politica monetarã
ºi fiscalã printr-o puternicã
devalorizare a valutei naþionale.
Astfel, fãrã nici o îndoialã, limitarea
libertãþii în domeniul politicii ratei de
schimb are efecte disciplinare
benefice. În ce mãsurã acest lucru
poate fi valabil pentru þãrile din
Europa Centralã ºi de Est, unde
creºterea galopantã a preþurilor nu se
datoreazã doar unor politici fiscale ºi
monetare insuficient de restrictive ci
ºi influenþelor din afarã, rãmâne o
întrebare deschisã.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Effects of European Union Enlargement on
New Members. Revista Europe-Asia
Studies, Vol.49, nr. 4, 1997. Toate drepturile
aparþin editorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)

EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE SPRE EST

Hubert Gabrish
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În principiu, bugetul anual al
Comunitãþii Europene (CE)

constituie o entitate separatã de
bugetele þãrilor membre ºi este
reglementat de articolele 199-209 a
ale Acordului de aderare. Ele stabi-
lesc o relaþie strânsã între sistemul
financiar al CE ºi cele naþionale.

Þãrile membre asigurã veniturile
Comunitãþii, întrucât aceasta nu are
dreptul sã împrumute.Tradiþionalul
termen resurse proprii include prin-
tre altele veniturile obþinute de cãtre
CE în urma colectãrii impozitelor pe
producþia agricolã (primul nivel de
resurse) ºi activitãþii servicii lor

vamale (al doilea nivel de resurse).
Cu toate acestea, veniturile res-
pective nu depãºesc 1/5 din suma
totalã a veniturilor Comunitãþii.
Balanþa este asiguratã de nivelul  trei
de resurse care se calculeazã pe
baza taxei pe valoarea adãugatã ºi
de nivelul patru de resurse, bazat pe
produsul brut intern.

În acest context, sarcina princi-
palã a statelor membre este de a
asigura resursele proprii cât mai
eficient ºi în conformitate cu
prevederile stabilite de cãtre Comisia
Europeanã (DG XIX) ºi Curtea
Europeanã de Audit (CEA). Admini-
straþiile naþionale sunt obligate sã
respecte cu stricteþe aceste prevederi
ºi sã achite sume substanþiale de bani
în cazul în care comit greºeli sau
neregularitãþi. De asemenea, institu-
þiile Comunitãþii vor verifica exactita-
tea ºi corectitudinea calculelor legate

de nivelele trei ºi patru de resurse. De
aceea, administraþii le naþionale
trebuie sã aibã echipamentul tehnic
necesar pentru a face faþã tuturor
obligaþiilor de ordin financiar, prevã-
zute de CE.

Cum obiºnuiesc statele
membre sã utilizeze
fondurile CE

Conform Acordului de aderare,
limita absolutã pentru cheltuielile de
buget este stabilitã în dependenþã de
pragul resurselor proprii. Comunitatea
elaboreazã planurile cheltuielilor de

buget pentru o perioadã de la cinci la
ºapte ani. Planul financiar detaliat
pentru fiecare an  în parte este fixat
în bugetele anuale consecutive ale
CE. Comisia propune proiectul
preliminar al bugetului CE. Autoritatea
Bugetarã (Consiliul ºi Parlamentul
Europei întrunite în ºedinþã comunã)
decide în ultima instanþã destinul
proiectului respectiv. În continuare,
Consiliul are de spus ultimul cuvânt
în ceea ce priveºte banii alocaþi pentru
agriculturã, Parlamentul - restul
cheltuielilor, iar Comisia Europeanã
este responsabilã de executarea
bugetului Comunitãþii. La sfârºitul
fiecãrui an, Consiliul ºi Parlamentul
Europei, întruniþi iarãºi în ºedinþã
comunã, examineazã raportul Curþii
Europene de Audit ºi apreciazã modul
în care Comisia a executat
prevederile bugetului.

Astfel, statele membre adminis-
treazã mai mult de 80% din mijloacele
financiare ale Comunitãþii. Adminis-
trarea lor trebuie efectuatã în strictã
concordanþã cu prevederile Acordului
de aderare ºi alte condiþii specifice,
stabilite de legislaþia Comunitãþii.

Obligaþia directã a Comisiei este de
a asigura executarea ºi respectarea
actelor legislative ºi administrative.
Aceasta poate apela la toate
mijloacele legale de control, în special
în cazurile în care se presupune cã s-
au comis fraude, iar CEA verificã cu
meticulozitate cum au fost respectate
prevederile bugetului CE de cãtre þãrile
membre.

Deja a fost elaborat un sistem de
sancþiuni financiare pentru þãrile
membre ce nu respectã regulamentele
CE în ceea ce priveºte sectorul agricol.
Principiul sancþiunilor financiare a fost
extins recent pânã la Fondurile
Structurale. El va constitui o parte
componentã a achiziþiei comunitare
(acquis communautaire) ºi va influenþa
programele economice ale þãrilor ce
candideazã pentru calitatea de
membru al Uniunii Europene ºi doresc
sã aplice achiziþia în întregime.

Finanþele CE au constituit dintot-
deauna un subiect foarte delicat.
Discuþiile privind banii ºi cât de bine
sau rãu aceºtia au fost cheltuiþi nu sunt
o noutate pentru Comunitate. Bugetul
CE adaugã un element nou la
ansamblul complex al relaþii lor
financiare centrale, regionale ºi locale.
Aceasta poate duce la tot soiul de
tensiuni între diferite nivele de
guvernare. Prioritãþile economice
naþionale ºi cele ale CE nu coincid
întotdeauna. Statele membre au
elaborat diverse strategii pentru a face
faþã acestor dificultãþi. În practicã,
toate nivelele administraþii lor
naþionale, în special entitãþile regionale
puternice, au tendinþa de a  dezvolta
relaþii  neoficiale  cu Comisia
Europeanã.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din articolul
Integrating European Community Finance
into Domestic Budgetary and Financial
Management Systems. Buletinul informativ
Public Management Forum, Vol.III, Nr. 5,
1997. Toate drepturile aparþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

INTEGRAREA SISTEMELOR FINANCIARE NAÞIONALE ÎN
CEL AL COMUNITÃÞII EUROPENE

Nick Ilett
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� În ziua de 23 februarie, IFES-
Moldova  ºi fundaþia Viitorul  au
organizat seminarul internaþional
Rolul observatorilor ºi contribuþia lor
la procesul democratic al alegerilor.
La lucrãrile seminarului au participat
experþi din partea organizaþiei
neguvernamentale Democracy
International Ltd. din Marea Britanie.

� În ziua de 29 februarie, IFES-
Moldova ºi Clubul ONG au organizat
seminarul Rolul organizaþiilor
neguvernamentale în procesul de
învãþãmânt.

� În perioada 26 februarie-15 martie, la Chiºinãu s-a aflat dl. Paul DeGregorio, expert IFES. Pe parcursul
vizitei sale dl. DeGregorio a avut o serie de întâlniri cu preºedintele ºi membrii Comisiei Electorale Centrale,
preºedintele ºi vice-preºedintele Adunãrii Populare a Gãgãuziei, membri ai Parlamentului, Curþii Constituþionale
ºi Curþii Supreme de Justiþie, reprezentanþi ai unor formaþiuni politice, organizaþii neguvernamentale ºi mass
media, membri ai misiunii internaþionale de observatori din partea OSCE. De asemenea, dl. DeGregorio a
participat la trei seminarii  organizate de IFES-Moldova ºi Liga pentru Apãrarea Drepturilor din Moldova- LADOM
(5, 7 ºi 14 martie)  în cadrul cãrora a instruit  230 observatori locali (studenþi, profesori, jurnaliºti etc.) acreditaþi
de Comisia Electoralã Centralã pentru observarea alegerilor parlamentare din 22 martie. Participanþilor la cele
trei seminarii li s-au distribuit  Ghidul observatorului, alcãtuit ºi editat de LADOM ºi IFES-Moldova, precum ºi
formularul observatorului, alcãtuit de Paul DeGregorio.

� În perioada 3-4 martie dnii. Dorin
Tudoran, director de proiect IFES-
Moldova, ºi Paul DeGregorio au
participat la lucrãrile unui seminar
internaþional consacrat problemelor
comportamentului mass media în
campaniile electorale. Seminarul a
fost organizat de Uniunea Jurna-
liºtilor din Moldova ºi Consiliul
Europei.

� În ziua de 13 martie, dnii. Dorin
Tudoran ºi Paul DeGregorio s-au
întâlnit cu ambasadorul SUA la
Chiºinãu, Excelenþa sa dl. John
Todd Stewart. În cadrul întrevederii
au fost discutate principalele
aspecte ale campaniei electorale
pentru alegerile parlamentare ºi cele
ale activitãþii IFES-Moldova în
perioada respectivã.

� În ziua de 22 martie, ºapte colaboratori ai IFES-Moldova, dna. Juliana Pilon , director de programe IFES-
Washington ºi dl. Viorel Micescu, Director Executiv al Centrului de Asistenþã pentru Organizaþiile
Neguvernamentale din România-CENTRAS  au observat desfãºurarea alegerilor parlamentare în peste 60
secþii de votare din nordul, sudul ºi centrul þãrii.

� În ziua de 3 aprilie, IFES-Moldova ºi Clubul-ONG  au organizat o masã rotundã în cadrul cãreia au fost
discutate rezultatele alegerilor parlamentare ºi rolul ONG-orilor în monitorizarea campaniei electorale.�

Deschiderea ciclului de seminare pentru instruirea
observatorilor locali

Aspect de la un seminar pentru instruirea
observatorilor locali

Breviar
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Asociaþia Arhitecþilor din Moldova (AAM) este o organizaþie
neguvernamentalã, non-profit, neafiliatã politic ºi independentã
care a cãpãtat personalitate juridicã în  vara anului 1991.

Scopuri ºi obiective:
� sprijinirea arhitecþilor ºi

promovarea intereselor lor
profesionale;

� protejarea patrimoniului arhitectural,
artistic si cultural;

� participarea la elaborarea actelor legislative, programelor
guvernamentale de dezvoltare a arhitecturii naþionale ºi a actelor
normative privind problemele de arhitecturã, urbanism, construcþii etc.;

� schimbul de idei în domeniul arhitecturii, susþinerea criticii de specialitate
în mass media ºi apãrarea drepturilor de autor.

Pentru a-ºi îndeplini scopurile statutare  AAM organizeazã:
� expoziþii de grup ºi individuale de arhitecturã, picturã, design, fotografie

artisticã;

� activitãþi de popularizare a lucrãrilor de artã arhitecturalã;

� conferinþe, seminare republicane ºi internaþionale.

Programe desfãºurate:
� expoziþie de grup � Proiectele anului 1997� , 22 decembrie 1997;

� seminar � Arhitectura Republicii Moldova în perioada  regimului socialist�,
partener: revista �Arhitext Design� (Bucureºti),  iulie 1997;

� participarea la elaborarea proiectelor de legi si a actelor normative privind
construcþiile în Moldova,1997-1998.

Programe în derulare:
� pregãtirea expoziþiei de grup care urmeazã sã aibã loc în  cadrul Adunãrii

Generale a AAM, aprilie 1998;

� participare la Adunarea Generalã a Consiliului Arhitecþilor Europei
Centrale ºi de Est, mai 1998;

� participare la bienala de Arhitecturã Româneascã � ediþia 1998, ultima
decadã a lunii octombrie;

� expoziþie de grup �Proiectele anului 1998�, decembrie 1998;

� publicaþii ºtiinþifice pentru revista �Arhitext Design�;

� editarea buletinului informativ al AAM.

Adresa:  Direcþia culturã, Str. Bucureºti 68,
MD-2001 Chiºinãu, Moldova.

Tel/fax: (3732) 33 58 56, 75 77 10;   tel: (3732)  24 68 73.
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