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DEMOCRAÞIILE NU CRESC ÎN COPACI � ELE ÎNCEP CU ALEGERI LIBERE ªI CORECTE!

Buletin informativ

Moldova

LA TREABÃ!

Recent încheiatele alegeri locale generale nu s-au deosebit prea mult de cele
desfãºurate în urmã cu patru ani. Cîºtigãtorii considerã cã ar fi putut înregistra

succese ceva mai substanþiale. Cei care au pierdut considerã cã explicaþia eºecului ar
sta mai ales în matrapazlîcurile comise de adversarii politici. Reprezentanþii mijloacelor
de informare în masã au deplîns comportamentul multora dintre candidaþi. Aceºtia din
urmã au acuzat partizanatul înfocat al reprezentanþilor celei de a patra puteri în stat.

Cu puþin înaintea zilei alegerilor, ºeful Departamentului pentru Combaterea Crimei
Organizate ºi Corupþiei aducea grave acuzaþii împotriva unui vicepreºedinte al
Parlamentului. La rîndul sãu, vicepreºedintele respectiv indica în prezenþa generalului
cu pricina nu un apãrãtor al legii, ci o persoanã care comite abuzuri cu legea în mînã.
Aºa se face cã, în ziua alegerilor, electoratul arãta asemeni unui boxer, împleticindu-se
în ring, sub loviturile de pumn primite ºi de la adversar, ºi de la arbitru, ºi de la comentatorii
de radio ºi televiziune, ºi de la o parte a spectatorilor, ºi de la te miri cine altcineva.
Aºadar, nimic deosebit.

Dacã a existat o particularitate, ea a fost datã de desfãºurarea referendumului
consultativ în aceeaºi zi cu alegerile locale generale. Existã voci care considerã cã în
felul acesta atenþia ºi rãbdarea electoratului � ºi aºa tocate mãrunt de ghilotina
ingredientelor piperate ale campaniei electorale � au fost mãcinate cu totul. Mulþi
observatori au remarcat cã buletinele de vot au creat suficiente dificultãþi alegãtorilor.

Chiºinãul are, în sfîrºit, un primar general ales ºi nu unul numit. A mirat, într-o
oarecare mãsurã, faptul cã dl Serafim Urechean a acumulat doar 51,05%, cînd, cu
toatã indulgenþa, despre contracandidaþii Domniei sale cu greu se poate spune cã ar fi
avut parte de o campanie electoralã. Lucrurile s-au desfãºurat de aºa manierã în timpul
perioadei de campanie  încît învingãtorul pãrea cunoscut dinaintea zilei alegerilor.

Comisia Electoralã Centralã s-a aflat, continuã sã se afle, ºi cred cã se va afla
pentru multã vreme sub tirul unor critici dintre cele mai severe. Curtea Constituþionalã
riscã sã devinã o instanþã cãreia i se va cere sã stabileascã pînã ºi dacã dupã orele
18.00 este� constituþional sã se spunã tot �Bunã ziua� sau trebuie trecut la �Bunã
searã�. Ce lipseºte din acest tablou vivant pare a fi tocmai esenþialul. ªi anume, cã
munca pentru care au candidat peste 35.000 de oameni ºi au fost aleºi 629 de primari
ºi 6402 consilieri de toate nivelurile trebuie începutã. Se încumetã cineva, fãrã a consulta
Curtea Constituþionalã, sã facã invitaþia: �La treabã, oameni buni!� ?�
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Vocea Civicã: Stimate dle
Dumitru Nidelcu, cum apreciaþi
activitatea Comisiei Electorale
Centrale (CEC) pe parcursul recentei
campanii electorale? Care au fost
succesele ºi eºecurile CEC în
aceastã perioadã?

Dumitru Nidelcu: În ziua de 23
mai 1999, au avut loc alegerile locale
generale ºi referendumul republican
consultativ. Pentru prima oarã
alegerile locale s-au desfãºurat
conform prevederilor Codului electo-
ral. Aceste alegeri se mai caracteri-
zeazã prin faptul cã ele au avut loc în
condiþiile reformei teritorial-admi-
nistrative.

În perioada de pregãtire ºi
desfãºurare a alegerilor CEC a
activat  în conformitate cu prevederile
Codului electoral ºi regulamentul
CEC. A fost întocmit un plan de
mãsuri pentru întreaga campanie
electoralã pe care l-am respectat
întocmai. Pentru funcþionarii
electorali s-a editat ºi tipãrit  �Ghidul
electoral�, elaborat cu sprijinul  IFES,
a cãrui apariþie a fost determinatã de
necesitatea aplicãrii uniforme a
procedurilor prevãzute de legislaþia
care stabileºte modul de organizare
ºi desfãºurare a alegerilor ºi
referendumurilor în Moldova.

Am avut de fãcut faþã unui volum
imens de lucru în recentele alegeri
locale generale. CEC, consiliile elec-
torale de circumscripþie de diferite
niveluri, au muncit operativ ºi destul
de eficient, asigurînd realizarea
tuturor mãsurilor prevãzute pentru

organizarea ºi desfãºurarea campa-
niei electorale.

În aceste alegeri pentru funcþiile
de primari ºi consilieri au candidat
peste 35 000 persoane. Au fost aleºi
629 primari ºi 6402 consilieri de toate
nivelele.

VC: Atît în cursul recentei campa-
nii electorale, cît ºi imediat dupã ea,
CEC a fost supusã unor critici adesea
foarte dure. Care din ele sînt în opinia
dvs juste ºi argumentate ºi care sînt
cele neîntemeiate ºi tendenþioase?

DN: Este greu sã-þi închipui cã toþi
cei care au participat la campania
electoralã sã fie mulþumiþi de
rezultatele ei. Criticele lansate la
adresa CEC au fost adesea neînte-
meiate. Astfel s-a încercat a se face
unele presiuni asupra CEC, însã ele
nu au avut efectul scontat. Criticele
s-au intensificat mai ales în ultima
etapã a campaniei electorale ºi
anume în cea de totalizare a rezulta-
telor alegerilor. CEC a oferit tuturor
reprezentanþilor mijloacelor de
informare în masã din þarã ºi de peste
hotare posibilitatea de a asista la
ºedinþele Comisiei ºi de a primi
informaþia respectivã. Posturile de
radio ºi televiziune au transmis, peste
fiecare orã pînã în dimineaþa zilei de
24 mai, comunicatele CEC referi-
toare la rezultatele preliminare ale
alegerilor ºi referendumului.

Comisia a prezentat rezultatele
totalizate ale alegerilor peste 5 zile
dupã primirea proceselor-verbale de
la consiliile electorale de circum-
scripþie aºa cum prevede Codul
electoral, pe cînd la alegerile locale
din 1995 totalizarea rezultatelor
alegerilor a luat sfîrºit abia în cea de
a 11-a zi dupã ziua alegerilor.

VC: Una din atribuþiile CEC este
cea de a studia legislaþia electoralã

ºi de a propune modificarea ei. Ce
modificãri intenþioneazã CEC sã
propunã de aceastã datã?

DN: Dupã alegerile parlamentare
din primãvara anului 1998 CEC a
înaintat Parlamentului propuneri
privind modificarea Codului electoral
care au fost aprobate la 4 februarie
1999.

Procesul de perfecþionare a
legislaþiei electorale este un proces
continuu. Dupã ce vom analiza minu-
þios campania electoralã pentru
alegerile locale generale, vom veni
neapãrat cu unele  propuneri de
modificare a Codului electoral. Ele se
vor referi îndeosebi la modul de
înaintare a candidaþilor, la modifi-
carea listelor de candidaþi ºi unele
articole privitoare la organizarea ºi
desfãºurarea referendumurilor.

VC: Existã opinii care susþin cã
rezultatele alegerilor locale au fost
publicate cu întîrziere în mod
intenþionat în interesul anumitor forþe
politice. Ce credeþi despre aceste
opinii?

DN: În ziua de 28 mai a.c., CEC
a aprobat într-o ºedinþã de lucru
totalurile rezultatelor preliminare ale
alegerilor locale generale ºi cele ale
referendumului republican. La
aceastã ºedinþã au participat nume-
roºi reprezentanþi ai mass media
cãrora le-a fost oferitã toatã informa-
þia de care dispunea CEC la acel
moment. Unele ziare au publicat
integral acea informaþie. Deci, eu
consider cã informaþia privitoare  la
rezultatele alegerilor ºi referendu-
mului a fost oferitã publicului corect
ºi în termenii stabiliþi.

Nu acceptãm nici o învinuire -
indiferent din ce parte vine � cum cã

�Membrii Comisiei Electorale
Centrale ºi-au îndeplinit cinstit
datoria, respectînd cu stricteþe pre-
vederile Codului electoral.�

(Continuare în pag. 4.)

Interviu cu D. Nidelcu
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Vocea Civicã: Stimate dle
Solonari, existã opinii care susþin cã
iniþiativa Preºedintelui Lucinschi de a
organiza un referendum consultativ
republican în aceeaºi zi cu alegerile
locale a provocat confuzie în rîndurile
alegãtorilor ºi a �reorientat� discuþiile
într-o altã albie decît în cea pe care o
presupuneau alegerile locale. Ce
credeþi despre aceste opinii?

Vladimir Solonari: ªi mie îmi pare
cã ideea desfãºurãrii referendumului
în aceeaºi zi cu alegerile locale nu a
fost dintre cele mai fericite cu atît mai
mult cu cît alegerile respective se
anunþau foarte dificile ºi complexe. Pe
de o parte, partidele îºi promovau
candidaþii ºi platformele în campania
pentru alegerile locale, pe de altã
parte Preºedintele þãrii fãcea agitaþie
pentru republicã prezidenþialã aºa
încît în cele din urmã nu s-au discutat
serios nici alegerile locale, nici
referendumul.

VC: Cum apreciaþi rezultatele
alegerilor locale din 23 mai?

VS: Au existat douã lucruri la care
nu m-am aºteptat. În primul rînd, am
crezut cã blocul comuniºtilor,
agrarienilor ºi socialiºtilor va întruni
mai multe voturi. De altfel, ei la fel
presupuneau cã vor acumula un
numãr mare de voturi. Doar în ultima
etapã a alegerilor ei au început sã
realizeze cã nu vor avea un succes
deosebit. În al doilea rînd, au fost
numeroºi cei care s-au aºteptat cã
rezultatele frontiºtilor la alegeri vor fi
mult mai proaste.

În principiu, rezultatele acestor
alegeri nu au schimbat mare lucru:
situaþia de pe eºichierul politic este
aceeaºi ca ºi în anul trecut. De fapt,
aceasta este un lucru pozitiv. Cu toate
cã þara traverseazã o crizã social-
economicã foarte profundã, totuºi
sistemul politic a rezistat ºi nu s-a
prãbuºit. Dacã alegerile ar fi schimbat
substanþial starea de lucruri de pe
eºichierul politic, atunci coaliþia
guvernamentalã actualã puþin
probabil cã ar mai fi putut sã
funcþioneze. Este foarte important cã
aceasta nu s-a întîmplat. Trebuie ca

pînã la alegerile prezidenþiale din anul
viitor sã se adopte niºte hotãrîri ºi sã
se întreprindã niºte mãsuri care ar
duce la o îmbunãtãþire cît de cît pal-
pabilã a situaþiei social-economice.

VC: Ce prevederi ale Codului
electoral privitoare la alegerile locale
credeþi cã trebuie modificate?

VS: Cred cã ar fi trebuit sã
clarificãm anumite prevederi ale
Codului electoral legate mai degrabã
de referendum decît de alegerile
locale. Existã încã multe lucruri
neclare în legãturã cu modul în care
referendumul trebuie organizat ºi
desfãºurat. Cînd e vorba de refe-
rendum, în Codul electoral, de regulã,
se face trimitere la articolele
�respective�. Nu sînt sigur cã e bine
sã fie aºa. În cazul referendumului
apare o sumedenie de întrebãri: a)
cum se formeazã consiliile electo-
rale?; b) partidele vor avea dreptul sã-
ºi înainteze reprezentanþii în aceste
consilii?; c) dacã da, atunci care sînt
drepturile ºi obligaþiile reprezen-
tanþilor?; d) cum trebuie sã fie reflectat
referendumul în mijloacele de
informare în masã?

VC: De regulã, imediat dupã
alegeri, se vorbeºte mult despre
falsificarea rezultatelor ºi se fac chiar
insinuãri  în acest sens de cãtre unii
concurenþi electorali. Ce credeþi
despre asemenea afirmaþii ºi
insinuãri?

VS: Aici este vorba despre lucruri
mai mult de ordin psihologic. Dacã
s-au ºi fãcut falsificãri, atunci ele au
fost puþine ºi neînsemnate. Eu cred
cã rezultatele alegerilor corespund în
linii generale realitãþii.  Bineînþeles,
existã contestaþii ºi acuzaþii în acest
sens, dar eu unul n-aº face mare vîlvã
din asta.

Ceea ce a îngrijorat cu adevãrat
atîta lume, inclusiv pe mine personal,
este faptul cã CEC � a propos,
încãlcînd legea � nu a informat
publicul despre informaþiile privitoare
la rezultatele preliminare ale alegerilor
de îndatã ce se afla în posesia lor. Ce
s-a întîmplat în realitate? Cum ºi unde

aceste informaþii au fost blocate? De
ce ele nu au fost introduse în
computerele CEC, iar aceasta nu a
informat imediat publicul despre
rezultatele respective? Acesta este un
precedent foarte periculos. Trebuie sã
verificãm neapãrat care au fost
cauzele situaþiei date care a dus la
incertitudine ºi bãnuieli ce au afectat
în primul rînd prestigiul instituþiei CEC,
mai ales în primele zile ce au urmat
dupã alegeri.

VC: Cum credeþi cã vor evolua
relaþiile între consiliile locale ºi pre-
fecþi? Ce conflicte pot apãrea între
consiliile locale ºi prefecþi în viitorul
apropiat?

VS: Este imposibil sã eviþi
conflictele între consiliile locale ºi
prefecþi. Totodatã,  nici o lege nu va
putea sã prevadã orice situaþie ºi tip
de conflict ºi sã  mai indice cum
trebuie de procedat în asemenea
cazuri. De altfel, nimeni nu este ca-
pabil sã o facã. Noi trebuie sã abor-
dãm cu toatã seriozitatea problema
respectivã, însã sã nu uitãm cã în
multe privinþe posibilitãþile noastre sînt
limitate. Eu unul nu consider cã aceste
conflicte trebuie sã ne înspãimînte.
Problema e alta: trebuie sã existe un
sistem, o bazã legislativã care sã
reglementeze toate aceste conflicte ºi
neînþelegeri, ceea ce se numeºte
contencios administrativ.

Conflictele dintre consiliile locale ºi
prefecþi trebuie rezolvate de cãtre
judecãtoriile administrative. Noi nu
avem încã o practicã legislativã de
soluþionare a acestui tip de conflicte,
dar cu timpul, dacã adoptãm un

�Nici o lege nu va putea sã prevadã
orice situaþie ºi tip de conflict��

(Continuare în pag. 4.)

Interviu cu V. Solonari
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CEC a favorizat în recentele alegeri
anumite formaþiuni politice. Membrii
CEC ºi-au îndeplinit cinstit datoria,
respectînd cu stricteþe prevederile
Codului electoral.

VC: Toate campaniile electorale
ce s-au desfãºurat în Moldova se
caracterizeazã printr-o trãsãturã
comunã: modul în care mass media
au  înþeles sã reflecte alegerile a fost
cel mai aspru criticat ºi denunþat
practic de cãtre toþi concurenþii
electorali. Ce va întreprinde CEC
pentru a îmbunãtãþi situaþia în acest
domeniu?

DN: Reflectarea campaniei
electorale în mass media se face în
conformitate cu prevederile Codului
electoral ºi regulamentului CEC,
alcãtuit în cooperare cu Consiliul
Coordonator al Audiovizualului. La
elaborarea acestui regulament s-a
þinut cont de experienþa anilor
precedenþi, precum ºi de situaþia
social-economicã actualã.

O parte din ziare sînt organe ale
formaþiunilor politice care îndepli-
nesc în mod strict indicaþiile condu-
cerilor formaþiunilor respective. E ºi
firesc cã atunci cînd o formaþiune
datã nu obþine în campania electo-
ralã ceea ce ºi-a dorit, ea începe sã
caute vinovatul. Publicaþiile
independente, în situaþia crizei
noastre economice, mi se par prea
puþin independente, dar într-o
societate democraticã � spre care
tindem -  mass media sînt  în drept
sã difuzeze diferite opinii. Cititorii sînt
cei care apreciazã cît de corecte sînt
ele. Din nefericire, multe din aceste
opinii nu au fost corecte în recenta
campanie electoralã.

Dupã fiecare campanie electo-
ralã CEC analizeazã rezultatele ei.
Cred cã ºi în privinþa reflectãrii
viitoarelor campanii în mass media
vor fi întreprinse unele mãsuri de
îmbunãtãþire a situaþiei ce s-a creat
în acest domeniu.

VC: Presa relateazã în perma-
nenþã despre tot felul de scandaluri
legate de finanþarea campaniilor
electorale ale concurenþilor electo-
rali. Ce mecanisme intenþioneazã sã

stabileascã CEC pentru a asigura un
control mai riguros asupra modului
în care se finanþeazã campaniile
electorale ale candidaþilor?

DN: Conform Codului electoral
formaþiunile politice ºi concurenþii
electorali încadraþi în campania
electoralã sînt obligaþi sã informeze
CEC ºi opinia publicã prin interme-
diul mass media despre  mijloacelor
financiare de care dispun. În
majoritatea cazurilor aceste cerinþe
se respectã.

Mai dificil este sã organizezi un
sistem de controlare a felului în care
se previne ºi utilizeazã aceste
mijloace financiare. Cred cã pe viitor,
þinînd cont de unele momente din
campaniile electorale precedente,
vom face cu organele de stat de
resort ordine ºi în acest domeniu.

VC: Cum vã explicaþi controversa
creatã în jurul acelui �poate� din
Codul electoral, disputã care a ajuns
pînã în faþa Curþii Constituþionale?
Este sau nu formulat în mod confuz
paragraful respectiv?

DN: Acel �poate� este folosit co-
rect de cãtre legiuitor în paragraful
respectiv al Codului electoral. Acest
lucru nu-l vede numai acela care nu
doreºte sã-l vadã intenþionat.

În cazul dat, disputele þin mai mult
de latura politicã a problemei decît
de Codul electoral. CEC ºi-a spus
cuvîntul pe marginea acestei
probleme în decizia pe care a
adoptat-o cu privire la rezultatele
referendumului ºi a înaintat-o Curþii
Constituþionale. Aceasta, la rîndul ei,
a apreciat-o ca fiind corectã.

Opinii pot fi multe, dar Codul
electoral rãmîne singurul document
pe baza cãruia CEC îºi organizeazã
activitatea.

VC: Vã mulþumim.�
21 iunie 1999, Chiºinãu.

contencios administrativ bun, cred cã ne
vom descurca ºi aici.

VC: Cum apreciaþi perspectivele
reformei teritorial-administrative în lumina
rezultatelor recentelor alegeri locale?

VS: Eu unul cred cã reforma va fi
promovatã în pofida oricãror obstacole.
Ea este foarte importantã ºi dificilã. În
etapa actualã este extrem de important
sã se asigure o transparenþã cît mai mare
a aspectului financiar al reformei
administrative ºi în general: opinia publicã
trebuie sã ºtie exact ce mijloace bãneºti
se distribuie autoritãþilor publice locale,
dacã ele ajung sau nu la destinaþie, cum
se folosesc etc. Situaþia care a existat în
acest domeniu pînã astãzi a fost pur ºi
simplu îngrozitoare. Satele în general nu
s-au bucurat de nici un fel de
independenþã financiarã. Ea reprezintã
unul din obiectivele majore ale reformei.
Bineînþeles, acesta este un proces
îndelungat care va dura mai mult de un
an sau chiar mai mult de zece ani. Mai
devreme sau mai tîrziu oamenii vor
înþelege cã ei trebuie sã fie responsabili
de ceea ce fac ºi gîndesc ºi cã altfel nu
se poate. Dupã cum vã daþi seama,
aceastã înþelegere e o chestiune de timp.

Primul pas important s-a fãcut deja.
Nici nu mã îndoiesc cã vor apãrea diferite
probleme mai mult sau mai puþin grave
legate de aplicarea reformei. Nu mã
aºtept la nici un fel de miracole. Iatã, unii
zic cã totul va fi bine, problemele vor fi
rezolvate într-un fel sau altul etc. Îmi
permit sã spun cã totul va fi, dimpotrivã,
foarte rãu, pentru cã situaþia în care se
aflã acum Moldova este foarte ºi foarte
proastã. Dar, nu avem altã ieºire. Aceastã
reformã este necesarã ºi fãrã ea nu avem
cum sã mergem înainte.

În general, consider cã proiectul Legii
privind finanþele publice locale este unul
bun.  El se deosebeºte de altele prin
conþinutul ºi calitatea textului sãu ºi este
într-adevãr bine gîndit. Cît priveºte
celãlalt proiect de lege, cel cu privire la
patrimoniul public local, cred cã mai e
nevoie mult sã se mai lucreze asupra lui,
cãci are foarte multe neajunsuri.

Dacã Parlamentul va reuºi sã adopte
proiectele respective de legi pînã la
sfîrºitul acestei sesiuni, eu cred cã atunci
vom putea spune cã am fost capabili sã
facem ºi cel de al doilea pas, foarte
important, în realizarea reformei
administrative.

VC: Vã mulþumim.�
17 iunie 1999, Chiºinãu.

(Interviu cu D. Nidelcu. Urmare din pag.2.) (Interviu cu V. Solonari. Urmare din pag.3.)



g 5
                                    Mai-Iunie 1999      Vocea Civicã

Interviu

HOME

Vocea Civicã: Stimate Vladimir
Voronin, cum apreciaþi modul în care
au fost organizate alegerile locale din
23 mai a.c. ºi rezultatele lor?

Vladimir Voronin: Mai mulþi factori
au influenþat campania electoralã
pentru alegerile locale: 1) pentru prima
oarã alegerile locale au fost organizate
în Moldova în condiþiile reformei
administrative. Urmau sã fie aleºi atît
primarii, cît ºi membrii consiliilor locale
ºi judeþene. Acest lucru a prezentat
numeroase dificultãþi nu numai pentru
concurenþii electorali, ci ºi  pentru Co-
misia Electoralã Centralã; 2) iniþiativa
Preºedintelui þãrii de a organiza un
referendum în aceeaºi zi cu alegerile
locale. Iniþial, noi doream sã punem
accentele în campania electoralã în
special pe probleme socio-econo-
mice. Dupã iniþiativa cu referendumul
ne-am vãzut nevoiþi sã ne �reorien-
tãm� ºi sã explicãm oamenilor poziþia
noastrã faþã de referendumul
respectiv ºi problema republicii
prezidenþiale pe care el o punea în
discuþie; 3) numãrul foarte mare de
concurenþi electorali.

În recenta campanie electoralã
concurenþii electorali s-au provocat ºi
defãimat unii pe alþii ca niciodatã. Spre
deosebire de campaniile precedente,
de data aceasta s-au comis cele mai
numeroase încãlcãri, mai ales în ziua
alegerilor. Noi unii credem cã ni s-au
furat de la 15 la 20 procente din
numãrul total de voturi.

Vreau sã mai menþionez cã pentru
prima oarã am mers la alegeri în bloc
cu cineva. La recentele alegeri locale
noi am participat în bloc cu agrarienii
ºi socialiºti. Bineînþeles, cã o aseme-
nea asociere presupune numeroase
dificultãþi ºi probleme. De exemplu,
dacã noi cei din conducerile de vîrf
ale partidelor ne putem înþelege mai

uºor, situaþia nu este aceeaºi ºi pe
teren unde relaþiile dintre structurile
teritoriale ale partidelor, reprezentanþii
ºi candidaþii lor, sînt mai complicate.
Totuºi, am reuºit sã trecem peste
aceste greutãþi ºi obstacole ºi sã
participãm împreunã la alegeri. La
momentul actual încercãm sã elabo-
rãm anumite strategii care ne-ar
facilita colaborarea cu reprezentanþii
noi aleºi ai autoritãþilor publice locale.
Totodatã, încercãm împreunã cu
partidele care fac parte din blocul
nostru sã stabilim o responsabilitate
comunã ºi sã vedem cu ce se ocupã
fiecare din noi în parte, precum ºi
modalitãþile cele mai eficiente de
cooperare între reprezentanþii noºtri
din primãrii, consiliile municipale,
orãºeneºti ºi cei din consiliile judeþene.
Un astfel de sistem dublu de control
ºi colaborare trebuie sã se încununeze
numaidecît cu succes, chiar dacã
astãzi sîntem în opoziþie.

VC: Deºi partidul pe care-l
conduceþi a întrunit cele mai multe
voturi în alegerile parlamentare din
anul trecut, totuºi vã aflaþi acum în
rîndurile opoziþiei. În recentele alegeri
locale, blocul dvs. electoral iarãºi a
întrunit cel mai mare numãr de voturi.
Ce veþi întreprinde acum ca sã evitaþi
rolul de opoziþie permanentã?

VV: Cît priveºte �opoziþia perma-
nentã�, am spus din momentul
formãrii coaliþiei monstruoase din
Parlament ºi o repet ºi acum: opoziþia
noastrã este vremelnicã. Atît nouã, cît
ºi tuturor cetãþenilor Moldovei, ne pare
rãu cã aceastã alianþã mai existã ºi
astãzi, dupã un an de la înfiinþarea ei.
Dar sã sperãm cã ea nu va mai exista
în curînd ºi toate fracþiunile din
Parlament vor ocupa acele poziþii pe
care le meritã. Pînã atunci, legile vor
fi votate în raport direct cu interesele
membrilor alianþei. Ei se înþeleg între
ei de ce au nevoie fiecare, apoi
voteazã. Aceastã situaþie nu poate
continua prea mult. Sau ea se
schimbã, sau trebuie sã organizãm
alegeri parlamentare anticipate.

VC: Ce prevederi ale Codului
electoral privitoare la alegerile locale
credeþi cã trebuie modificate?

VV:  Pentru prima oarã alegerile
locale din Moldova au fost organizate
ºi desfãºurate conform unei legislaþii
electorale noi, de aceea e ºi normal
sã îmbunãtãþim aceste prevederi.
Evident, atît timp cît nu am vãzut cum
ele funcþioneazã în practicã, n-am fost
capabili sã ºtim exact ce ºi cum
urmeazã sã fie modificat. Chiar Parla-
mentul a fost nevoit recent sã interpre-
teze din mers anumite articole ale
Codului electoral. Numeroase
întrebãri au apãrut în legãturã cu felul
în care s-au comportat în recenta
campanie electoralã televiziunea,
concurenþii electorali etc. Aºa cum am
mai spus-o, cele mai multe încãlcãri
s-au comis în ziua alegerilor ºi anume
la totalizarea rezultatelor alegerilor.
Experþii noºtri lucreazã deja asupra
îmbunãtãþirii acestor prevederi, în
special asupra celor legate de
preîntîmpinarea falsificãrii rezultatelor
alegerilor. Alegerile sînt un fel de
competiþie sportivã ºi atunci cînd
arbitrul nu este cinstit au de suferit toþi
participanþii la competiþie.

Cred cã mai e nevoie de modificat
Codul electoral astfel încît sã se
limiteze participarea persoanelor care
au înfundat cîndva puºcãriile, mai
bine-zis cu antecedente penale, la
alegeri în calitate de concurenþi
electorali. E nevoie de un control cît
mai riguros al candidaþilor, inclusiv de
ordin medical. Problema este foarte
gravã, pentru cã în cazul în care nu o
soluþionãm, locurile în Parlament ºi
autoritãþile locale vor fi cumpãrate ºi
vom asista atunci ca niºte muþi la o
mafiotizare completã a Moldovei.

Cît priveºte preîntîmpinarea
eventualelor falsificãri, reprezentanþii
concurenþilor electorali din secþiile de
votare trebuie sã aibã dreptul sã
semneze procesele-verbale ale
birourilor electorale ºi sã aibã o copie
a acestor procese-verbale la ei, iar sã
se voteze trebuie nu cu pixul sau
condeiul, ci prin aplicarea unei
ºtampile mici. Totodatã noi mai
propunem urmãtoarele: componenþa
nominalã a consiliilor electorale
trebuie schimbatã totalmente la
fiecare douã campanii electorale.

VC: În ziua de 11 iunie, Parlamentul
a adoptat în prima lecturã proiectul de

�La noi cãruþa se pune
adesea  înaintea cailor��

 Interviu cu V. Voronin
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lege cu privire la finanþele publice
locale ºi cel privind patrimoniul public
local. Ce credeþi despre aceste
proiecte de legi?

VV: Deocamdatã ele nu sînt
finisate ºi urmeazã sã fie îmbunãtãþite
sub diferite aspecte. Fracþiunea
noastrã în Parlament le-a votat, pentru
cã ele sînt extrem de importante ºi
noi vrem ca autoritãþilor locale sã li se
asigure condiþii normale de lucru.

Este normal ca ele sã ºtie ce buget
au, cum se formeazã bugetul lor, care
sînt sursele lui principale, ce
mecansme au la îndemînã pentru a-l
îndeplini etc. Formarea bugetului este
în general o problemã extrem de difi-
cilã, în special la capitolul agriculturã.
Ce fel de impozite poþi lua, de
exemplu, de pe cei ce ºi-au luat cote
de pãmînt? Ba roadã încã nu e, ba
vremea e proastã, ba þãranul nu a avut
cu ce sã prelucreze pãmîntul, ba nu a
avut sãmînþã de semãnat etc. Este
clar cã situaþia social-economicã din
þarã îºi va lãsa amprenta asupra
bugetelor locale. Este imposibil sã
construieºti capitalismul într-un sat
aparte. Dacã e sãrãcie în þarã, atunci
sãrãcie e pretutindeni: ºi în primãrii,
ºi în consilii, ºi în judeþe.

VC: Care trebuie sã fie direcþiile de
dezvoltare ale administraþiei publice
din Moldova?

VV: Avem deja o bazã legislativã
care indicã direcþiile acestei dezvoltãri,
dar mai e nevoie ca legile respective
sã fie ºi respectate. Atît Guvernul, cît
ºi consiliile judeþene, vor încerca
fiecare sã tragã spuza pe turtele lor
atît timp cît nu vor fi clarificate
responsabilitãþile ºi împuternicirile
fiecãreia dintre pãrþile implicate în
aceastã problemã. Altminteri,
consiliile judeþene se vor strãdui sã
�înhaþe� cît mai multe împuterniciri, iar
Guvernul sã le dea cît mai puþine. O
altã problemã þine de relaþiile consiliilor
judeþene cu agenþii economici ºi
diferite instituþii aflate în raza judeþului.
Pînã în prezent, legea nu specificã clar
responsabilitãþile ºi funcþiile prefec-
tului. Aºa cum sînt stipulate în lege,
ele le repetã ºaptezeci sau optzeci la
sutã pe cele ale procurorului de pe
teren. De asemenea, legea nu
clarificã relaþiile dintre prefect ºi preºe-
dintele consiliul judeþean. Credem cã
cele mai mari neînþelegeri vor avea
loc anume aici. De relaþiile dintre

prefect ºi preºedintele consiliul
judeþean va depinde în mare mãsurã
mersul reformei teritorial-admi-
nistrative.

O altã problemã: noi pînã astãzi nu
am dus la bun sfîrºit comasarea
primãriilor. Din pãcate, nu s-a þinut
seama de propunerea noastrã de a
organiza mai întîi alegeri locale la nivel
judeþean, apoi ele se orienteazã ºi vin
cu propuneri concrete cît priveºte cine
ºi cînd sã fie comasat.  Acum avem în
Parlament vreo douã sute de cereri din
partea diferitor primãrii sãteºti care
doresc sã fie comasate altfel decît cum
s-a procedat în cazul lor. Aceste
probleme nu vor fi rezolvate în curînd.
Autoritãþile locale se vor confrunta cu
mari greutãþi, întrucît reforma teritorial-
administrativã nu are în linii generale
la baza ei nici un fel de mecanism
economic sau social. Unul din
scopurile economice urmãrite de
iniþiatorii acestei reforme a fost de a
distanþa ºi Guvernul, ºi Preºedintele
þãrii, ºi chiar Parlamentul de dificultãþile
ºi nevoile oamenilor de rînd din satele
Moldovei pentru ca aceºtia sã nu mai
vinã la Chiºinãu, sã nu mai caute aici
dreptate, ca sã nu deranjeze aici pe
nimeni, sã nu facã pe-aici greve. De
acum încolo sãrmanilor oameni li se
va spune: mergeþi înapoi în judeþe,
autoritãþilor voastre locale le-am dat
destule împuterniciri, iatã aveþi legile
necesare, totul se hotãrãºte în judeþ,
ce vã mai trebuie, mergeþi acasã, nu
aveþi ce cãuta aici. Pornind de la
situaþia din Moldova, pot spune cã
reforma teritorial-administrativã nu
numai cã nu este necesarã, ci mai e
pe de-asupra ºi dãunãtoare. Cînd îþi
arde casa, e o nebunie sã te apuci sã
o tencuieºti ºi sã-i dai pereþii cu var.
De fapt, la noi acum arde totul, e o
sãrãcie nemaipomenitã în jur. Practic,
înainte de a se porni aceastã reformã
nu s-au fãcut calcule ºi analize
serioase. Noi am propus de la bun
început: numãrul de 38 de raioane e
prea mare, sã trecem la unul de 22-
24  ºi sã desfãºurãm reforma
administrativã în 2-3 etape. Prima
etapã de 22-24 judeþe urmeazã sã
dureze vreo 5-7 ani, apoi vedem care
este situaþia ºi trecem la 15-17 judeþe.
Totul se aflã într-o miºcare continuã �
oameni noi, localitãþi noi, sisteme
administrative noi. Viaþa ne impune
acest lucru. Cine crede altfel, fie cã se
autoînºealã conºtient, fie cã altcineva
îl înºealã. Pãrerea noastrã nu a fost
luatã în serios, acum vom vedea cum

vor merge lucrurile. Noi încã de pe
atunci am calculat cã aproximativ 3000
lucrãtori ai sferei bugetare din centrele
raionale vor fi disponibilizaþi. Chiar nu
demult am avut o discuþie cu un medic
din Drochia. Mi-a spus cã 300 de
specialiºti bine pregãtiþi ºi instruiþi  au
fost acolo disponibilizaþi. Ce înseamnã
asta? Despre ce fel de reformã e vor-
ba? Întreprinderile nu lucreazã, fabri-
cile nu lucreazã, iar dacã ºi lucreazã,
atunci vai de capul lor. Unde sã-ºi gã-
seascã de lucru cei concediaþi din fos-
tele centre raionale? Oamenii n-au
înþeles despre ce e vorba, cînd s-a
pornit reforma administrativã. De
aceastã situaþie s-au folosit anumite
forþe. Cînd oamenii vor începe a fi daþi
afarã de la serviciu în masã, atunci va
veni ºi înþelegerea.

VC: Cum credeþi cã vor evolua
relaþiile între consiliile locale ºi prefecþi?
Ce conflicte credeþi cã pot apãrea între
consiliile locale ºi prefecþi în viitorul
apropiat?

VV: Conflictele vor viza în primul
rînd împuternicirile. Din nefericire,
Guvernul în loc sã adopte mãsuri me-
nite sã minimalizeze aceste conflicte,
el dimpotrivã, le provoacã. De
exemplu, multe direcþii de activitate
din judeþ nimeresc sub controlul
prefectului ºi nu sub cel al consiliului
judeþean aºa cum s-ar cuveni. De
exemplu, tot ce e legat de agriculturã
la noi se face cu fundul în sus, de fapt
ca ºi în politicã. La noi cãruþa se pune
adesea înaintea cailor. Bineînþeles, la
mijloc e politica. De ce direcþia
agriculturii sã fie subordonatã
prefectului ºi nu consiliului judeþean?
Ce are prefectul � care trebuie sã
supravegheze modul în care se
colecteazã impozitele ºi se respectã
legile pe teren - cu agricultura? De ce
se întîmplã aºa? Din cîte ºtim prefecþii
sînt numiþi de cãtre Guvern ºi
Preºedinþie. Iar aceºtia îi numesc
conform algoritmului alianþei din Parla-
ment.  Este firesc cã lor le este fricã,
pentru cã în cazul în care consiliile
judeþene conduse de blocul comuniº-
tilor vor administra direcþia agriculturii,
atunci ele vor stopa aºa-zisa reformã
agrarã care nu este altceva decît
distrugerea agriculturii moldoveneºti.

Încã o datã vreau sã accentuez:
vor exista foarte multe conflicte între
consiliile judeþene ºi prefecþi.

VC: Vã mulþumim.�
14 iunie 1999, Chiºinãu.
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În aprilie 1995, am observat pri-
mele alegeri locale din Moldova.

În urma monitorizãrii recentelor alegeri
locale am acum posibilitatea sã compar
ºi sã vãd dacã a fost sau nu înregistrat
vreun progres tehnic. Într-adevãr, am
remarcat o îmbunãtãþire semnificativã
a procesului electoral din Moldova în
mai multe privinþe.

În ziua de 23 mai, am observat ale-
gerile locale ºi referendumul republican
consultativ în mai multe secþii de votare
din nordul Moldovei. Începînd cu ora
5:00 dimineaþa  ºi terminînd cu ora 2:30
a doua zi dimineaþa, echipa mea mobilã
de observatori a vizitat secþii de votare
din Bãlþi, Donduºeni, Soroca, Orhei ºi
din cîteva sãtuleþe situate de-a lungul
drumului.  Aceastã zi din viaþa Moldovei
a fost cu adevãrat importantã ºi eu unul
am ºtiut sã apreciez fiecare minut.

În linii generale, alegerile din 23 mai
s-au desfãºurat într-un mod liber ºi
corect. Cu toate cã în unele secþii de
votare s-au comis încãlcãri serioase de
ordin tehnic la care observatorii au fost
martori, lucrãtorii birourilor electorale
s-au dovedit bine instruiþi, iar secþiile de
votare - bine organizate. Prezenþa unui
numãr mare de observatori în secþiile
de votare � mulþi dintre care au fost
instruiþi de cãtre IFES � a contribuit la
menþinerea caracterului onest al
alegerilor.  Materiale elaborate de IFES,
cum ar fi broºurele Ghidul observa-
torului ºi Ghidul electoral, puteau fi
vãzute practic în toate secþiile de votare.
Au fost vãzuþi chiar observatori citind
buletinul informativ �Vocea Civicã�  al
IFES-Moldova.

În pofida dificultãþilor guverna-
mentale privind finanþarea alegerilor,
Comisia Electoralã Centralã ºi consiliile
electorale de circumscripþie au fãcut
faþã îndatoririlor pe care le-au avut în
procesul organizãrii alegerilor. Este clar
cã o Comisie Electoralã Centralã per-
manentã a contribuit mult la pregãtirea
unor funcþionari electorali bine pregãtiþi.
Aceºtia sînt acum mai dispuºi decît
înainte sã colaboreze cu observatorii
locali ºi sã þinã seama de recomandãrile
lor. Ghidul electoral a fost de un real
folos ºi pentru observatorii din partea
partidelor politice, ºi ONG-urilor. În
general, observatorii locali mi-au pãrut
acum mai bine pregãtiþi ºi informaþi
decît în trecut.

Am remarcat anumite probleme în
ziua alegerilor ºi anume: 1) confuzia
multor alegãtori, în special dintre cei în
vîrstã, care nu puteau înþelege pe cîte
buletine de vot trebuiau sã marcheze
(ei nu pãreau de loc sã fi fost informaþi
înainte de alegeri asupra procedurii
respective); 2) procentajul înalt de
buletine de vot considerate nevalabile
(aproximativ 12 procente) trezeºte
neliniºti ºi indicã clar necesitatea unei
educaþii electorale mai ample; 3) din
cauza timpului îndelungat necesar
marcãrii celor patru buletine de vot (4-
10 minute), numãrul cabinelor de votare
din secþiile de votare s-a dovedit
insuficient. Aceasta a provocat cozi
lungi de alegãtori dinaintea cabinelor de
votare ceea ce le-a permis alegãtorilor
sã converseze pe larg ºi sã-ºi dea cu
pãrerea privind cine trebuie sau nu sã
fie votat; 4) a existat, de asemenea, o

confuzie serioasã asupra buletinului de
vot privitor la referendum.  Alegãtorii nu
înþelegeau cum sã-ºi indice opþiunea
(ca sã voteze, de exemplu,  �da�,
alegãtorul trebuia sã tragã douã linii în
cruce în interiorul cercului ce conþinea
cuvîntul �DA�; numeroºi alegãtori, însã,
au crezut cã marcînd cu douã linii în
cruce cuvîntul �DA�, ei de fapt votau
�nu�).

Fãrã îndoialã, am remarcat un
progres semnificativ sub aspect tehnic
în procesul de votare de la vizita mea
din aprilie 1995. Aº vrea sã mai menþio-
nez încã o datã cã atît lucrãtorii secþiilor
de votare, cît ºi observatorii au fost mai
bine pregãtiþi ºi instruiþi. Listele de
alegãtori au fost întocmite cu o mai
mare precizie ºi corectitudine. Am
observat foarte puþini alegãtori încer-
cînd sã voteze fãrã a avea la ei acte de
identitate sau sã obþinã buletine de vot
pentru alþii. De asemenea, situaþia s-a
îmbunãtãþit ºi în ceea ce priveºte
transparenþa procesului electoral din
Moldova ºi diversele mecanisme care
asigurã controlul corectitudinii alegerilor,
control asigurat ºi prin numãrul mare
de observatori locali. Existã probleme
legate de anumite prevederi ale legisla-
þiei care reglementeazã organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor, precum ºi de
lucrãtorii secþiei de votare, dar ele pot fi
abordate ºi soluþionate eficient prin
promovarea ºi desfãºurarea unor
programe ample de instruire, educaþie
electoralã ºi prin îmbunãtãþirea Codului
electoral. Chiar dacã alegerile locale
oferã cetãþenilor moldoveni posibilitatea
sã-ºi aleagã primari ºi consilii locale,
este evident astãzi cã acel concept
potrivit cãruia întreaga þarã este privitã
ca o singurã circumscripþie electoralã
trebuie schimbat, dacã alegãtori vor sã
aibã vreodatã o legãturã directã cu
membrii Parlamentului. În fiecare din
secþiile de votare pe care le-am
observat m-am apropiat de diferiþi
alegãtori ºi i-am întrebat de ce au venit
sã voteze ºi care este problema cea
mai mare cu care ei se confruntã. M-am
bucurat în mod deosebit sã aud de la
ei cã votarea este foarte importantã
pentru ei ºi cã votul lor le-ar putea aduce
o schimbare a lucrurilor în bine. Cu toate
acestea, nu mi-a fost uºor sã aud ºi sã
vãd cu ochii mei toate acele greutãþi de
ordin economic ºi personal prin care
trec cetãþenii Moldovei��

ASPECTE TEHNICE ALE PROCESULUI ELECTORAL DIN MOLDOVA
Paul S. DeGregorio

Aspect de la alegerile locale din 23 mai.
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Deciziile Curþii Europene de
Justiþie ºi interacþiunea tot mai

mare între administraþiile publice ale
statelor membre ale Uniunii Euro-
pene (UE) conduc spre formarea
unui spaþiu administrativ european
care funcþioneazã pe baza unor
principii comune. Þãrile-candidat la
calitatea de membru al UE trebuie
sã ia în consideraþie aceastã tendinþã
ce urmeazã sã-ºi lase amprenta
asupra modului în care ele doresc sã
organizeze ºi reglementeze activita-
tea administraþiilor lor publice.

O lege administrativã reprezintã
un set de principii, reguli ºi acte
normative care reglementeazã  în
mare parte atît organizarea ºi
conducerea administraþiei publice, cît
ºi relaþiile acesteia cu cetãþenii.
Spaþiul administrativ este acea
regiune geograficã unde aceeaºi
lege administrativã se aplicã uniform.
Acest spaþiu a fost considerat în mod
tradiþional drept cel situat între
graniþele teritoriale ale unui stat
suveran. Legea administrativã
naþionalã care se aplicã între
graniþele teritoriale ale unui stat
suveran este elaboratã conform
constituþiei acelei þãri, hotãrîrilor
autoritãþilor ei administrative ºi celor
ale instanþelor ei judecãtoreºti. În
cadrul UE spaþiul administrativ
respectiv devine supranaþional,
adicã, se întinde dincolo de graniþele
naþionale.

O astfel de evoluþie a lucrurilor
cauzeazã douã probleme. Prima � e
posibil sã vorbim despre standarde
comune ale unui spaþiu administrativ
european (SAE) supranaþional care
sã se întinde  dincolo de graniþele
unor þãri suverane europene? A doua
� dacã e posibil, atunci care sînt
trãsãturile  de bazã pe care trebuie
sã le aibã serviciile publice ºi
administraþiile publice pentru ca ele
sã poatã satisface acele standarde
supernaþionale?

Tratatele de la Roma ºi Maastricht
nu oferã nici un model specific de
lege administrativã sau de admi-
nistraþie publicã (nici mãcar un model
de servicii publice). În acest domeniu
nu existã vreo achiziþie comunitarã
(un anumit set de legi ºi regulamente
pe care trebuie sã le adopte ºi aplice

orice þarã ce doreºte sã devinã stat
membru al UE).

O Constituþie Europeanã?
Cu toate acestea, pe parcursul

ultimilor ani, tratatele UE au pornit de
la un set de aranjamente/acorduri
juridice al cãror obiectiv era de a
integra statele suverane într-o

anumitã structurã juridicã care sã
confere tuturor persoanelor fizice ºi
juridice, publice ºi private de pe
teritoriul UE obligaþii ºi drepturi a cãror
respectare sã fie asiguratã prin lege.
Acest proces sugereazã ideea
transformãrii UE dintr-o entitate
interguvernamentalã a cãrei funcþio-
nare este reglementatã de o lege
internaþionalã într-un sistem de
guvernare bazat pe un fel de
constituþie supranaþionalã. În urma
transformãrii respective rolul  Curþii
Europene de Justiþie (CEJ) a devenit
crucial. Începînd cu anii 60, CEJ a
trebuit sã considere indirect tratatele
drept un fel de texte constituþionale.
În zilele de astãzi, CEJ se referã
explicit la tratate ca la un �regulament
constituþional�, sau pur ºi simplu ca
la o �constituþie a Comunitãþii�.
Pornind de-aici, s-a afirmat cã astfel
a fost realizatã extinderea sistemului
de guvernare supernaþionalã. Mai
mult, acest sistem penetreazã treptat,
sau mai bine-zis înlocuieºte, acele
tipuri de guvernare care opereazã în
cadrul graniþelor naþionale, inclusiv
modurile în care legea administrativã
a fost înþeleasã pînã nu demult de
cãtre statele suverane.

Se pare cã o anumitã �europeni-
zare� a legii administrative trece ca
un fir roºu prin interpretarea ºi dezvol-
tarea principiilor generale ale legii
administrative de cãtre CEJ care le-a
preluat în mare parte din legislaþia
administrativã a statelor membre ale
UE, reformulîndu-le ºi clarificîndu-le.

Principiile cheie ale legii admi-
nistrative europene sînt urmãtoarele:
• administrarea afacerilor publice

prin o legislaþie clarã ºi exactã
care sã nu permitã interpretãri
echivoce,

• administraþia publicã nu poate
avea obligaþii ºi drepturi extra-
contractuale,

• nedescriminare rasialã, religi-
oasã, politicã, sexualã etc.,

• proporþionalitate,
• satisfacerea aºteptãrilor legitime

ale cetãþenilor,
• dreptul de a fi audiat ºi cel la

apãrare în procesele adminis-
trative, precum ºi la corectitudine
proceduralã,

• dreptul la o administraþie publicã
eficientã, capabilã sã aplice
efectiv legislaþia UE,

• hotãrîrile administrative trebuie
motivate în mod public,

• supravegherea activitãþii admini-
straþiei publice ºi dreptul de a
ataca hotãrîrile administrative în
instanþa judecãtoreascã,

• oportunitatea deciziilor ºi
acþiunilor administraþiei publice.

Toate aceste principii pot fi
împãrþite în patru grupuri:

1) supremaþia legii,
2) deschidere, transparenþã,
3) responsabilitate ºi
4) eficienþã ºi eficacitate.

Grupurile respective se între-
pãtrund. Trebuie sã menþionãm cã
principiului supremaþiei legii i se
subordoneazã toate celelalte
principii.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Civil Services For The European
Administrative Space. Revista Public
Management Forum, vol. V, nr. 2, martie-
aprilie 1999. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

SERVICII PUBLICE PENTRU UN SPAÞIU ADMINISTRATIV EUROPEAN
Francisco Cardona

Peter Till
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Fundaþia The David & Lucile Packard Foundation (DLPF) este o organizaþie
independentã, neafiliatã politic ºi  filantropicã  din SUA, înfiinþatã în 1964 de cãtre David Packard (1912 � 1996),
cofondatorul companiei americane Hewlett-Packard) ºi Lucile Salter Packard (1914-1987).
DLPF oferã sprijin financiar organizaþiilor non-profit din toatã lumea în urmãtoarele domenii: ºtiinþã, educaþia copiilor,
populaþie, arte, problemele comunitãþii, filantropie etc. Fundaþia nu finanþeazã propuneri venite din partea unor persoane
particulare, sau care au obiective de ordin religios.
Scopul principal al DLPF este de a ajuta oamenii prin dezvoltarea ºtiinþei,
învãþãmîntului, îngrijirii medicale, culturii, creãrii unor noi locuri de muncã,
nivelului de trai ºi protecþiei mediului ambiant.
DLPF se conduce în activitatea sa dupã urmãtoarele principii de bazã moºtenite
de la David ºi Lucile Packard: integritate moralã, respectarea demnitãþii tuturor
oamenilor, încrederea în iniþiativa individualã, capacitatea de a gîndi pe scarã
largã.
La sfîrºitul anului 1998, DLPF  dispunea de fonduri în valoare de 9, 6 miliarde
dolari SUA.
DLPF ºi-a propus sã ofere în anul 1999 ajutoare financiare în valoare de
aproximativ 400 milioane dolari SUA.

Programe curente
• Populaþia. Fundaþia va cheltui în acest an 75 milioane dolari SUA pentru

realizarea acestui program internaþional al cãrui obiectiv principal este de a
contribui la scãderea ratei de creºtere a populaþiei globului pãmîntesc prin promovarea unor proiecte legate de
planificarea familiei, adresate în special þãrilor sãrace. În fiecare an populaþia pãmîntului creºte cu 78 milioane de
oameni ceea ce se poate solda în viitorul nu tocmai îndepãrtat cu o catastrofã umanã ºi ecologicã. Programul
respectiv este desfãºurat în unele þãri ale Asiei, Americii Latine ºi Africii.

• Arte vizuale ºi muzicã. Programul este evaluat la 1, 4 milioane dolari SUA ºi are drept scop sprijinirea financiarã
a unor proiecte menite sã dezvolte capacitãþile elevilor din ºcolile publice în domeniul artelor vizuale ºi muzicii. El
este desfãºurat doar în unele regiuni ale SUA.

• Protecþia mediului ambiant. DLPF intenþioneazã sã aloce aproximativ 375 milioane dolari SUA pentru realizarea
programul respectiv. El va dura pînã în anul 2004 ºi prevede mai multe activitãþi de protecþie a diversitãþii biologice,
de promovare a metodelor raþionale ºi cumpãtate de folosire a resurselor naturale, de creare a unor condiþii speciale
de dezvoltare pentru speciile de animale ºi plante aflate în curs de dispariþie. Acest program este desfãºurat doar
pe teritoriul SUA.

• ªtiinþã. Programul este menit sã sprijine dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnologiilor moderne în lumea întreagã, cercetãrile
în domeniul oceanografiei, cooperarea ºtiinþificã între savanþi.

• Copii, familii ºi comunitãþi. Programul urmeazã sã contribuie la asigurarea copiilor americani cu servicii medicale
de calitate înaltã, la promovarea dezvoltãrii capacitãþilor fizice ºi intelectuale ale copiilor ºi adolescenþilor, la
preîntîmpinarea violenþei în ºcolile ºi familiile lor.

• Umanism. Programul este alcãtuit dintr-o varietate de programe mai mici ºi are drept obiective sprijinirea Institutului
Packard de ªtiinþe Umaniste ºi a Centrului naþional de arhive al Bibliotecii Congresului SUA.

• Eficienþã organizaþionalã. Obiectivele de bazã ale programului sînt urmãtoarele: îmbunãtãþirea modului în care
îºi organizeazã ºi desfãºoarã organizaþiile non-profit activitãþile, instruirea liderilor de ONG-uri din lumea întreagã.

· Arte. Scopul programului este de a asigura o colaborare realã ºi fructuoasã între diferite instituþii de arte frumoase
din cîteva regiuni din SUA.

• Filantropie. Scopul principal al programului este întãrirea sectorului non-profit ºi încurajarea donaþiilor particulare
în lumea întreagã.

Cetãþenii Republicii Moldova pot obþine informaþii suplimentare despre modul de alcãtuire ºi înaintare a cererilor de
finanþare cãtre fundaþie la urmãtoarea adresã:

The David & Lucile Packard Foundation,
300 Second Street, Suite 2000, Los Altos, California 94022, SUA.

Tel.: 650-948-7658, 650-917-7148, fax: 650-948-5793, E-mail: a.kushner@packfound.org, www.packfound.org
Preºedinte: Colburn S. Wilbur

David Packard

Fundaþia The David & Lucile Packard Foundation
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BAZA FILOSOFICÃ A ETICII ADMINISTRAÞIEI PUBLICE

Din perspectivã filosoficã, atît
etosul birocratic, cît ºi cel

democratic, se bazeazã pe cãutarea
unor principii universale sau cvasi-
universale ce implicã obligaþii morale
din care poþi deduce un anumit
comportament etic. Cãutarea unor
principii etice universale caracteri-
zeazã  întreaga gîndire eticã privi-
toare la administraþia publicã, în
special pe cea modernã din þãrile
occidentale puternic dezvoltate. În
ultimii 200 ani nici un fel de discuþie
nu a fost atît de importantã pentru
gîndirea eticã occidentalã ca cea
legatã de stabilirea deosebirilor
dintre deontologie ºi teleologie. De
aceea, nu este surprinzãtor faptul
cã majoritatea teoriilor etice
privitoare la administraþia publicã
se discutã fie în lumina deonto-
logiei, fie în cea a teleologiei.

Teleologia este o eticã de scop
(ethic of purpose). Teleologia
priveºte orice acþiune datã prin
prisma anumitor scopuri. Acþiunile
care promoveazã scopurile
respective se considerã morale,
pe cînd cele ce împiedicã reali-
zarea lor se considerã amorale. În
contextul administrativ american,
punctul teleologic de vedere a fost
întruchipat cel mai bine în filosofia
utilitarismului care este o ramurã a
raþionamentului teleologic. Potrivit
sistemelor utilitariste de gîndire
dezvoltate de cãtre Jeremy Benthan
ºi mai tîrziu de cãtre elevul sãu
celebru John Stuart Mill în secolul
trecut, comportamentul moral constã
în a face acele lucruri care vor aduce
cel mai mare folos unui numãr cît mai
mare de oameni. Deontologia, pe de
altã parte, este o eticã a datoriei.
Pentru deontologiºti comportamentul
moral este determinat de un anumit
set de principii înalte din care poþi
deduce logic anumite seturi de reguli
ºi datorii morale. Deontologia nu
raporteazã o acþiune datã la un scop
sau obiectiv anume. Ea considerã
acþiunea nici mai mult nici mai puþin
drept o datorie a sa, indiferent de
consecinþele pe care aceasta le
poate avea. Avînd obligaþia funda-
mentalã de a maximaliza utilitatea
acþiunii, utilitarismul nu implicã nici un
fel de seturi de valori morale

preexistente. În perspectiva lui nu
existã principii morale care sã
îndrume comportamentul uman. Mai
mult, nu existã asemenea principii
morale care sã fie pe placul tuturora.
În schimb, indivizii sînt lãsaþi în mare
parte sã decidã de unii singuri
propriile lor definiþii ale  fericirii ºi ceea
ce este pentru ei �binele�. Dat fiind
cã lipseºte orice înþelegere presta-

bilitã a fericirii umane, asemenea
decizii trebuie luate de oameni de
bunã voie într-o democraþie. Ei
trebuie sã stabileascã ºi sã aplice
politicile publice doar prin procese
democratice, fiind responsabili de
ceea ce fac ºi cum o fac. Rolul
administratorului public în acest
context este sã îndeplineascã
directivele legitime ale oamenilor. Mai
mult, protecþia ºi bunãstarea socialã
pot fi aduse la un nivel satisfãcãtor
de înalt doar atunci cînd politicile
publice sînt elaborate ºi aplicate
efectiv ºi eficient. Altminteri, oamenii
vor fi privaþi de procedurile de
exprimare a suveranitãþii sale de
unde vine ºi definiþia �un  bine cît mai
mare pentru un numãr cît mai mare
de oameni�.

Etosul democratic este considerat
în general drept deontologic, pentru
cã abordarea lui a eticii administrative
este de a consolida comportamentul
administrativ pe anumite principii
democratice sau constituþionale
înalte. Aceste valori democratice de
bazã nu sînt de naturã instrumentalã

aºa cum este cazul, de exemplu, al
valorilor birocratice, ci se socotesc
obligatorii în sens moral.

Dat fiind cã atît de îndelungata
disputã filosoficã între etica deontolo-
gicã ºi cea teleologicã nu aratã
semne cã se apropie de sfîrºit,
reconcilierea etosului birocratic cu cel
democratic ridicã tot mai multe prob-
leme substanþiale cãrora cercetãtorii

trebuie sã le gãseascã un rãspuns.
Reconcilierea poate fi, însã, o
simplã aºteptare neraþionalã. În
cele din urmã, cele douã etosuri
sînt atît de diferite.  Etosul birocra-
tic este teleologic, presupune
folosirea raþionalitãþii instru-
mentale ºi se axeazã pe valorile
capitalismului ºi  economiei de
piaþã. Prin contrast, etosul demo-
cratic este deontologic ºi este
emanaþia valorilor clasice privind
statele ºi legea supremã. Cu toate
acestea, cercetãtorii n-au încetat
sã caute diferite modalitãþi de a
face cele douã etosuri compatibile.
Una din încercãrile  de acest gen
a fost de a combina noþiunea de
responsabilitate eticã interioarã cu
cea exterioarã. Astfel, administra-

torii publici se bazeazã pe un set de
principii etice interne atunci cînd vor
sã-ºi controleze comportamentul
ceea ce îi va determina sã respecte
riguros regulile organizaþionale. Dacã
ei nu le vor respecta cum se cuvine,
atunci îºi vor încãlca propriile principii
etice interioare, iar datoria administra-
torilor este, din cîte am vãzut mai sus,
tocmai aceea de a urma acest ghid
interior întruchipat în principiile
respective. Astfel de principii etice
interioare sînt de obicei de naturã
deontologicã.

Toate acestea ne demonstreazã
cã administraþia publicã privitã ca
obiect de studiu, diverse tehnici ºi
strategii, reprezintã legãtura dintre
politicã ºi guvernare, de aceea este
atît de important ca aceastã legãturã
sã fie interpretatã ºi înþeleasã
corect.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
The Philosophical Grounding Of
Administrative Ethics. Revista American
Behavioral Scientist, vol. 41, nr. 1,
septembrie 1997. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

Gary M. Woller  & Kelly D. Patterson
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Pentru ca oamenii sã poatã
înþelege corect în ce constau

drepturile ºi obligaþiile lor de cetãþeni
ai unui stat democratic, ei trebuie mai
întîi de toate sã primeascã o educaþie
corespunzãtoare. O asemenea edu-
caþie se referã nu numai la populari-
zarea noþiunilor ºi practicilor de bazã
ale democraþiei, ci ºi la faptul cã cetã-
þenii trebuie educaþi a fi independenþi,
principiali, toleranþi sub aspect religios,
politic ºi social, capabili sã gîndeascã
analitic.

Democraþia nu trebuie privitã ca un
obiect de studiu aparte, fãrã vreo legã-
turã cu alte discipline, care urmeazã
a fi însuºit în cursul unei perioade de
timp anume. ªtiinþa democraþiei are de
a face  practic cu toate disciplinele:
istoria, etica, economia etc. ºi mai mult
� învãþarea ei continuã în afara
pereþilor ºcolii. Într-un cuvînt, însuºirea
noþiunilor ºi practicilor de bazã ale
democraþiei reprezintã o componentã
esenþialã a unui sistem eficient de
învãþãmînt.

Existã diferite modalitãþi de a învãþa
democraþia. Se considerã cã locul de
bazã unde aceasta trebuie sã fie
învãþatã mai întîi de toate este ºcoala.
Guvernele þãrilor democratice se
strãduie sã ofere cetãþenilor posibilitãþi
egale în ceea ce priveºte învãþãmîntul.
ªcolile publice sînt accesibile pentru
toþi, dar ele nu trebuie sã devinã în nici
un caz instrumente de propagandã ale
guvernanþilor. În cadrul sistemelor
democratice de guvernare sînt posibile
ºi forme alternative de învãþãmînt.
Bisericile ºi alte organizaþii religioase
au dreptul sã înfiinþeze ºcoli religioase,
persoane particulare pot înfiinþa ºcoli
private independente, iar pãrinþii, de
asemenea, îºi pot educa copiii acasã.
Acest pluralism constituie una din
pãrþile componente ale democraþiei ºi
s-a dovedit benefic de-a lungul timpului
pentru societatea umanã. El, de
asemenea, contribuie la îmbunãtãþirea
calitãþii învãþãmîntului.

Programul de învãþãmînt
Procesul de învãþare a democraþiei

în ºcoli poate lua forme diferite. Istoria,
principiile ºi practica democraþiei pot
fi considerate fie drept una din
disciplinele incluse în programul ºcolar
de învãþãmînt, fie drept o parte
componentã a altor discipline (inclusiv

a lecþiilor de istorie, geografie,
economie, literaturã etc.) O altã
variantã ar fi ca ideile legate de
democraþie sã formeze o tematicã pe
baza cãreia sã se alcãtuiascã un
program de studiere a istoriei ºi
ºtiinþelor sociale. Indiferent de modul
în care este organizat programul de
învãþãmînt, el trebuie sã cuprindã
neapãrat acele secþiuni ce urmeazã
sã includã tematici fãrã studierea

cãrora elevii nu vor fi capabili sã
însuºeascã principiile ºi valorile
principale ale democraþiei.

În primul rînd, trebuie sã se acorde
o atenþie deosebitã surselor teoretice
ºi diferitor curente ale gîndirii
democratice. Este necesar ca elevii sã
ºtie  unde, în ce condiþii ºi cum au
apãrut principiile democraþiei. De
asemenea, este necesar ca ei sã
urmãreascã evoluþia dezvoltãrii gîndirii
democratice în Grecia anticã, în
Imperiul Roman, precum ºi cea a eticii
Vechiului Testament, Noului Testa-
ment. Epoca Renaºterii ºi Reformei,
revoluþia englezã ºi iluminismul,
revoluþiile americanã ºi francezã, de
asemenea, trebuie studiate. Progra-
mul trebuie totodatã sã-i ajute pe elevi
sã înþeleagã în ce mod ideile demo-
cratice au fost transpuse în faptã ºi au
stat la baza diferitor instituþii sociale ºi
politice în diferite timpuri ºi þãri. Într-un
cuvînt, este necesar sã se analizeze
evoluþia societãþilor democratice atît în
trecut, cît ºi în perioada modernã. În
acest context, este util sã se exami-
neze urmãtoarele întrebãri: 1) în ce
condiþii înfloreºte sau piere demo-

craþia; 2) ce factori politici, economici,
sociali ºi culturali au determinat
formarea societãþilor democratice;
3) ce condiþii au împiedicat dezvolta-
rea democraticã a societãþii; 4) cine a
apãrat democraþia ºi cine a încercat
sã o distrugã; 5) în ce mod au fost
organizate guvernele democratice pe
baza principiului majoritar; 6) cum
asigurã guvernele democratice
respectarea drepturilor cetãþeanului ºi

minoritãþilor; 7) cum asigurã guvernele
democratice ordinea publicã ºi
supremaþia legii fãrã a se încãlca
libertãþile ºi individualismul; 8) în ce
mod influenþeazã organizaþiile
neguvernamentale procesul politic;
9) în ce mod mãrgineºte sistemul
judecãtoresc puterea guvernanþilor ºi
asigurã dreptul cetãþeanului la o
judecatã echitabilã ºi imparþialã;
10) ce înseamnã ºi cum funcþioneazã
mijloacele de informare în masã.

Examinînd aceste întrebãri ºi
analizînd rãspunsurile respective,
elevii îºi însuºesc mecanismul real de
funcþionare a democraþiei. Ei aflã cum
funcþioneazã democraþia în viaþa de
toate zilele ºi în ce cazuri practica
confirmã sau nu teoria. Totodatã, este
necesar ca elevii sã studieze istoria
dezvoltãrii gîndirii democratice ºi
sistemului democratic de guvernare
din propria lor þarã.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Teaching Democracy. Toate drepturile
aparþin Serviciului Informaþional al Statelor
Unite ale Americii (USIS). Traducere de
Gabriel Mumjiev.)

Matthew Handel & Chester E. Finn
EDUCAÞIA CIVICÃ ÎN ªCOLI
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Administraþia publicã luptã de
multã vreme pentru a gãsi

modalitãþile cele mai eficiente de a
implica cetãþenii � individual ºi în
grupuri � în procesele administrative.
Numeroºi cercetãtori au  încercat sã
defineascã principiile ºi modurile cele
mai practice de abordare a ceea ce
se discutã acum în toatã lumea ºi
anume �  rolul cetãþeanului în cadrul
administraþiei publice.

Problemele care stau în centrul
acestei lupte s-au schimbat puþin de-a
lungul timpului. Care este adevãratul
rol al cetãþeanului  în cadrul proceselor
de guvernare? Care trebuie sã fie
drepturile ºi obligaþiile lui ºi cum poate
fi menþinut echilibrul între ele? Cum ar
trebui administratorii publici sã-ºi
considere rolul ºi atribuþiile în raport
cu cetãþenii? Cum ar trebui ei sã-i
implice pe cetãþeni în activitãþile legate
de administraþia publicã?

De exemplu, în SUA lupta a înce-
put odatã cu mandatul Rãzboiului
împotriva Sãrãciei pentru �o participare
maximã� a sãracilor la programele de
guvernare menite sã le îmbunãtã-
þeascã condiþiile de existenþã.  În fapt,
însã, aceastã �participare maximã� a
degenerat într-o �neînþelegere maxi-
mã� de cãtre pãturile sãrace ale
societãþii a rolului care le revine lor în
cadrul acestui program ceea ce a
demonstrat atunci cã implicarea
cetãþenilor în administrarea afacerilor
publice nu este nici pe de parte o
treabã uºoarã. Cu toate acestea,
guvernul federal al SUA a continuat

John Clayton Thomas
conceptul respectiv aratã cã un guvern
nu poate face mare lucru  fãrã
încrederea ºi ajutorul cetãþenilor.

De asemenea, cît priveºte definirea
statutului de administratori publici, s-au
gãsit cercetãtori care au sugerat
conceptul de �cetãþeni profesioniºti� ce
îndeplinesc niºte obligaþii civice în plus
pe lîngã responsabilitãþile lor
profesionale. Mai recent, analiºtii au
început sã se întrebe dacã ar fi mai bine
sau nu sã folosim termenul de �clienþi�
în loc de cel de �cetãþeni�. Ideea acestei
înlocuiri a fost urmãtoarea:
administratorii publici trebuie sã-i
considere pe cetãþenii cãrora le
presteazã diverse servicii drept clienþi
ce se aºteaptã la aceeaºi calitate înaltã
de servicii ca în cazul clienþilor din lumea
afacerilor.

Trebuie sã menþionãm cã mai mulþi
analiºti au obiectat cã guvernul este
obligat sã presteze servicii tuturor
cetãþenilor ºi nu numai clienþilor imediaþi.
Dînd preferinþã celor cãrora guvernul
trebuie sã le presteze servicii, pentru
cã ar fi mai întîi clienþi ºi abia apoi
cetãþeni, te poþi aºtepta la  consecinþe
negative, întrucît în primul rînd calitatea
de �client� devine mai importantã decît
cea de �cetãþean�, iar în al doilea rînd -
coproducþia presupune participarea
cetãþenilor la procesul de administrare
a afacerilor publice pentru a-l face mai
eficient. Vorba lui King ºi Strivers: �Noi
sîntem guvernul�.

În mod ironic, cu cît mai intens s-a
discutat ºi s-a încercat a se spori rolul
cetãþeanului în administrarea afacerilor
publice, cu atît mai proaste au devenit
pãrerile cetãþenilor despre guvernanþi.
Un cinic ar putea sugera cã vorba multã
a acutizat problema, dar adevãrul este
mai degrabã cã motivele neîncrederii
cetãþenilor în guvernanþi se aflã în acele
procese sociale pe care guvernanþii le
pot influenþa doar într-o mãsurã micã.
În acelaºi timp, declinul încrederii
cetãþenilor în guvern nu înseamnã în
mod necesar cã acesta s-ar afla în
raport direct cu numãrul ºi intensitatea
discuþiilor pe marginea rolului cetãþenilor
în cadrul administraþiei publice.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Bringing The Public Into Public Adminis-
tration: The Struggle Continues, revista
Public Administration Review, ianuarie-
februarie 1999, nr.1, vol. 59. Toate dreptu-
rile aparþin editorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)

sã elaboreze diferite programe al cãror
obiectiv era intensificarea participãrii
diferitor segmente ale societãþii, în
special al celor sãrace, la administra-
rea afacerilor publice.

Dublînd eforturile ºi experimentele
structurilor guvernamentale federale în
acest domeniu, diverºi cercetãtori ºi
sociologi au început sã studieze cu
toatã seriozitatea ºi multã minuþiozitate
problemele legate de echitatea socialã
ºi participarea cetãþenilor la
administrarea afacerilor publice. Ideea
unei astfel de participãri prindea
rãdãcini tot mai adînci ºi a determinat
apariþia unei terminologii noi. La
începutul anilor �80 cuvîntul �copro-
ducþie� devenise un concept folosit pe
larg în discuþiile privitoare la
participarea cetãþenilor la administra-
rea afacerilor publice. Analiºtii afirmau
atunci cã cele mai bune servicii publice
sînt acelea care nu sînt produse numai
de guvern, ci de guvern în comun cu
cetãþenii. De exemplu: a) poliþia nu
este capabilã de una singurã sã facã
faþã criminalitãþii ºi sã preîntîmpine
crimele; b) preîntîmpinarea crimelor
este posibilã doar dacã cetãþenii
colaboreazã activ cu poliþia. În
consecinþã, avem o coproducþie: pe de
o parte, poliþia ºi, pe de altã parte,
cetãþenii. Ca majoritatea conceptelor
folosite în acea perioadã, acel de
�coproducþie� nu a durat nici el prea
mult ceea ce nu înseamnã, însã, cã
ideea lui de bazã nu prezintã un interes
ºi o importanþã deosebite pentru
timpurile de astãzi. Dimpotrivã,

CUM SÃ SE IMPLICE CETÃÞENII ÎN ACTIVITATEA ADMINISTRAÞIEI PUBLICE?
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Michael W. Spicer

ASOCIAÞIA CIVILÃ ªI CONDIÞIA POSTMODERNÃ

Asociaþia civilã este una din
formele  asociaþiei politice în

care bãrbaþi ºi femei au libertatea de
a urmãri nestingheriþi propriile lor
interese ºi valori, dar sînt constrînºi
sã respecte anumite reguli de
comportament al cãror scop este de
a le limita sferele individuale de
acþiune. În asociaþia civilã indivizii se
considerã drept cetãþeni în virtutea
faptului cã sînt legaþi unii de alþii prin
respectarea ºi recunoaºterea unor
practici alcãtuite din reguli. Aseme-
nea reguli nu sînt menite sã promo-
veze nici un set special de regle-
mentãri sau rezultate, ci niºte reguli
de joc, direcþii despre cum trebuie sã
acþionezi într-un cadru anumit, niºte
reguli de reglementare a discuþiilor
publice, reguli ce nu indicã vorbito-
rului ce trebuie sã zicã ºi sînt absolut
indiferente faþã de orice rezultat al
jocului. Ele nu dau ordine, nu interzic,
nu justificã anumite acþiuni sau
declaraþii, ci doar prescriu anumite
norme de comportament.

Rolul guvernului în cadrul unei
asemenea asociaþii este în principal
de a clarifica regulile de comporta-
ment care reglementeazã acþiunile ºi
interacþiunile individuale. Imaginea
guvernului nu este cea a unui mana-
ger, ci a unui arbitru a cãrui misiune
este de a administra, a asigura
respectarea regulilor unui joc în care
el nu participã. Într-o asociaþie civilã
funcþia guvernului nu este de a
impune cetãþenilor anumite credinþe
ºi activitãþi, nu de a-i dãscãli ºi educa,
nu de a-i face mai buni sau mai fericiþi
într-un fel sau altul, nu de a-i îndruma,
ci de a le coordona astfel activitãþile
încît sã se preîntîmpine acele situaþii
ºi condiþii ce duc la conflicte ºi
tensiuni. Mai mult, guvernul trebuie
sã accepte diversitatea de opinii ºi
activitãþi, precum ºi sã rezolve unele
din conflictele generate de cãtre
varietatea respectivã de credinþe ºi
activitãþi, sã menþinã ºi sã asigure
pacea în societate, nu prin impunerea
unor interdicþii asupra anumitor
opþiuni ºi diversitãþii care rezultã din
exercitarea preferinþelor, nu prin
impunerea unei uniformitãþi sufo-
cante, ci prin asigurarea respectãrii
regulilor generale de procedurã de
cãtre toþi cetãþenii.

Potrivit opiniilor unor experþi,
asociaþia civilã mai poate fi consi-
deratã drept o societate privitã mai
degrabã ca un grup de excentrici care
colaboreazã în scopul unei protecþii
reciproce decît ca un grup de spirite
angelice unite printr-un scop comun.
Aceastã înþelegere a statului ca pe o
asociaþie civilã pare
sã se potriveascã în
special cu perspec-
tiva postmodernã,
pentru cã asociaþia
civilã nu cere ca toþi
indivizii sã se antre-
neze într-un discurs
politic comun, axat
pe identificarea
unor scopuri speci-
ale ale statului ºi
modului în care
acestea pot fi atinse
cît mai bine ºi efici-
ent. În cadrul aso-
ciaþiei civile indivizii
pot continua sã se
lase antrenaþi în discursul politic, ca
urmare a propriilor viziuni asupra
statului. Cu toate acestea, ei sînt
limitaþi prin regulile asociaþiei civile în
încercãrile lor de a-ºi impune propriile
viziuni privind statul asupra altora ce
nu le împãrtãºesc. Asociaþia civilã
acþioneazã, cu alte cuvinte, ca un
controlor al cãrui obiectiv este sã
preîntîmpine monopolizarea discur-
sului politic sau a acelor naraþiuni ºi
jocuri de limbaje care favorizeazã
doar anumite viziuni ºi concepþii.

Statul privit drept asociaþie civilã
pare sã permite în acest fel folosirea
unui set mai mare ºi mai divers de
viziuni, concepþii ºi jocuri de limbaje
decît statul privit drept o asociaþie de
scopuri comune. Neavînd un scop al
sãu, un stat considerat în aceºti
termeni se acomodeazã inevitabil la
toate expresiile pe care le iau
înclinaþiile asociative ale cetãþenilor
sãi, permiþîndu-le sã intre în relaþii
afective, de afaceri reciproc avanta-
joase, de angajamente sociale ºi
politice etc. Însã, dat fiind cã cetãþenii
sînt asociaþi în mod civil, ei nu pot fi
forþaþi ºi nici nu li se poate interzice
sã intre în aceste tipuri de relaþii.
Statul privit ca o asociaþie civilã
reprezintã cea mai micã povarã

pentru toate tipurile de relaþii umane
privind obligaþiile de a subscrie la tot
felul de reguli de comportament,
precum ºi unicul tip de asociaþie care
nu exclude ºi nu marginalizeazã pe
nimeni, preîntîmpinînd conflictele ºi
tensiunile social-politice fãrã a
impune vreo uniformitate.

De aceea, ideea statului ca
asociaþie civilã pare sã se potriveascã
cel mai bine cu ideea postmodernã
a multiplicitãþii ºi diversitãþii subcultu-
rilor politice ºi jocurilor de limbaj.
Vorba lui Lyotard: fiecare din noi
aparþine cîtorva minoritãþi ºi limbaje
în acelaºi timp ºi doar atunci cînd nici
una din ele nu prevaleazã putem
spune cã societatea este una
dreaptã. Evident, chiar în cadrul
asociaþiei civile, discursul politic
presupune existenþa unui limbaj
comun pe care îl pot folosi diferitele
subculturi în interacþiunile ºi
colaborãrile lor, sau pur ºi simplu
pentru a aplana ºi soluþiona
conflictele ce pot apãrea între ele. În
concluzie, aº vrea sã menþionez cã
asociaþia civilã ne cere sã stabilim
amãnuntele unor compromisuri care
se aflã într-o schimbare continuã ºi
formeazã discursul politic.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Public Administration, The State, And The
Postmodern Condition, revista American
Behavioral Scientist, vol. 41, nr. 1,
septembrie 1997. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

I. Smirnov
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Accesul cetãþenilor la informa-
 þiile privitoare la guvernanþii lor

constituie una din condiþiile de bazã
ale democraþiei. Doar o societate bine
informatã poate sã-ºi îndeplineascã
în mod raþional ºi satisfãcãtor
obligaþiile privind formarea ºi
consolidarea unor instituþii politice cu
adevãrat democratice. Dacã un
guvern oarecare îºi desfãºoarã

activitãþile în condiþii de secretomanie,
acest lucru trezeºte neîncrederea
cetãþenilor în guvernanþi ºi duce
inevitabil la scepticism politic. Nici nu
poate fi altfel atunci cînd cetãþenii nu
sînt puºi la curent cu scopurile
urmãrite de guvernanþi.

Transparenþa se bucurã pe bunã
dreptate de respect în calitatea ei de
leac împotriva maladiilor grave ale
societãþii ºi economiei. Se spune cã
lumina soarelui este cel mai bun mijloc
de dezinfecþie, iar cea electricã � cel
mai bun mijloc care stã la dispoziþia
poliþiei.

În þãrile democratice moderne
accesul publicului la informaþia
guvernamentalã este asigurat prin
douã feluri. În primul rînd, guvernan-
þilor nu li se permite sã cenzureze pe
cei care reflectã activitatea lor în
mijloacele de informare în masã. În
al doilea rînd,  se întreprind mãsuri
de ordin juridic care oferã persoanelor
particulare posibilitatea de a avea
acces la diferite documente guverna-
mentale. În nici un caz aceasta nu
înseamnã cã persoanele particulare
pot avea un acces absolut la
informaþia guvernamentalã. În
schimb, se încearcã astfel sã nu se

ascundã de public obiectivele activi-
tãþii guvernanþilor ºi mersul ei. Aceasta
este o premisã foarte importantã de
la care pornesc toate încercãrile de a
asigura un acces cît mai mare la
informaþia de interes public.

Fãrã îndoialã, necesitatea de a
consolida puterea localã, a o informa
cît mai bine ºi de a preîntîmpina
corupþia este una esenþialã pentru
orice societate. Însã, nu orice infor-
maþie care devine publicã se poate
dovedi beneficã. Nu cred cã vreun stat

poate cîºtiga de pe urma
faptului cã oricine aflã
cu uºurinþã locurile de
dislocare a sistemelor
lui defensive. Bineînþe-
les, întotdeauna va fi

greu sã deosebeºti
cerinþele legitime ale

guvernului privind
secretele de stat de
cele nefondate, legate
de limitarea accesului
cetãþenilor la anumite
informaþii a cãror
popularizare ar putea
aduce prejudicii unor

grupuri de interes, politicieni, oameni
de afaceri etc. De exemplu, existã
cazuri cînd numeroase publicaþii
americane au fost date în judecatã
pentru faptul cã au �fãcut publice�
informaþii ce þineau de �secretul de
stat�. Însã, toate aceste publicaþii au
fost declarate în cele din urmã de
instanþele judecãtoreºti drept
�nevinovate�. Cîºtig de cauzã a avut,
de fapt, frica, uneori vecinã cu panica,
a americanilor de a-ºi vedea accesul
la informaþie mãrginit într-un fel sau
altul. Trebuie sã menþionãm cã spre
deosebire de SUA, mass media din
alte þãri, inclusiv din cele puternic
dezvoltate, sînt mult mai prudente ºi
chiar fricoase în ceea ce priveºte
publicarea documentelor legate de
acele activitãþi ale guvernului ce
nimeresc sub incidenþa termenului de
�secret de stat�.

Dreptul publicului de �a fi la curent�
cu cele ce se întîmplã în þarã
reprezintã o lozincã bine cunoscutã
astãzi ºi este puþin probabil ca sã se
aventureze cineva în elaborarea unei
argumentaþii menitã sã conteste sau
sã desfiinþeze dreptul respectiv. Cu
toate acestea, el a fost consfinþit prin
lege în þãrile democratice occidentale

doar în cea de a doua jumãtate a
secolului douãzeci. Pînã atunci,
organele puterii de stat puteau sã-ºi
permitã fãrã nici o sinchisealã sã nu
facã publice numeroase documente
a cãror nepublicare în zilele de astãzi
ar stîrni  proteste vehemente ºi o
indignare cumplitã în rîndurile
cetãþenilor. În acele timpuri �supapele�
prin care publicul mai avea acces din
cînd în cînd la anumite documente
importante de stat erau fie acei
reporteri �þãcãniþi� pentru care
adevãrul sau senzaþia era mai
preþioasã decît încarcerarea, fie
jocurile din culoarele puterii ce aveau
darul de a se solda uneori cu apariþia
în presã a diferitor materiale avînd
drept scop compromiterea anumitor
figuri influente ale vieþii politice sau de
afaceri.  Elveþia este singura þarã care
face excepþie. Ea este una din primele
state care au consfinþit prin lege
dreptul cetãþenilor la informaþia de
interes public. Legea elveþianã privind
libertatea presei a fost adoptatã în
1766. Ea garanta accesul cetãþenilor
la materialele ce se pãstrau în arhivele
de stat. Celelalte state au avut nevoie
de mult mai mult timp pînã sã se
hotãrascã sã adopte niºte acte
legislative similare. Cea mai mare
performanþã în acest domeniu poate
fi consideratã adoptarea în SUA, în
1966, a Legii privind libertatea
informaþiei. Dupã adoptarea legii
respective care reglementa accesul la
informaþie la nivelul instituþiilor ºi
agenþiilor de stat federale, acte
legislative similare au fost adoptate
practic de cãtre toate statele din SUA,
precum ºi în þãri ca Franþa, Canada,
Australia ºi Noua Zelandã. Mai multe
prevederi ale legii din 1966 au fost pe
parcurs modificate ºi îmbunãtãþite, iar
instanþele de judecatã americane au
trebuit sã se confrunte nu o singurã
datã cu întrebarea: în ce fel ar fi trebuit
ele sã interpreteze anumite pasaje din
aceastã lege. Ea stabileºte mecanis-
mul exact prin care cetãþeanul poate
avea acces la informaþie, tipurile de
informaþie la care el poate avea acces
ºi împrejurãrile cînd cetãþeanului îi
poate fi refuzat accesul respectiv.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea The
Public Acces To Governmental Information.
Toate drepturile aparþin Serviciului
Informaþional al Statelor Unite ale Americii
(USIS). Traducere de Gabriel Mumjiev.)

ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMAÞIA GUVERNAMENTALÃ
Steven Goldberg
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• În perioada 9 � 26 mai, la Chiºinãu
s-a aflat dl. Paul DeGregorio, expert
IFES. Pe parcursul vizitei sale dl.
DeGregorio a avut o serie de întîlniri
cu preºedintele ºi membrii Comisiei
Electorale Centrale, membri ai
Parlamentului, reprezentanþi ai unor
formaþiuni politice, organizaþii
neguvernamentale, mass media ºi
misiunii internaþionale de observatori
a OSCE. De asemenea, dl.
DeGregorio a participat la trei
seminarii organizate în Bãlþi (13 mai)
ºi capitalã (18 ºi 20 mai) de cãtre
IFES-Moldova ºi Liga pentru
Apãrarea Drepturilor Omului din
Moldova - LADOM în cadrul cãrora
a instruit peste 300 observatori locali
(studenþi, profesori, jurnaliºti etc.),
acreditaþi de Comisia Electoralã Centralã pentru observarea alegerilor locale ºi referendumului republican
consultativ din 23 mai. Participanþilor la cele trei seminarii li s-a distribuit broºura Ghidul observatorului, alcãtuitã
ºi editatã de IFES-Moldova ºi LADOM, precum ºi formularul observatorului.

• În ziua de 13 mai, IFES-Moldova ºi LADOM au organizat în oraºul Cahul un seminar de instruire a observatorilor
locali. La seminar au participat peste 25 lideri de ONG-uri locale. Ei, de asemenea, au primit cîte un exemplar
din broºurile Ghidul observatorului ºi Ghidul electoral, alcãtuite ºi editate de Comisia Electoralã Centralã ºi
IFES-Moldova.

• În ziua de 18 mai, postul naþional de radio a difuzat un interviu cu dl. Paul DeGregorio. Expertul IFES s-a referit
în rãspunsurile sale la rolul ºi importanþa observatorilor locali, precum ºi la diferite aspecte ale legislaþiei care
reglementeazã organizarea ºi desfãºurarea alegerilor.

• În ziua de 21 mai, dnii. Dorin Tudoran, director de proiect al IFES-Moldova, Paul DeGregorio ºi Igor Boþan,
coordonator principal de programe al IFES-Moldova, au participat la un seminar de instruire a observatorilor
internaþionali, organizat de cãtre misiunea din Moldova a OSCE. Reprezentanþii IFES au informat participanþii
despre diferite aspecte atît ale campaniei electorale pentru alegerile locale ºi referendumului republican
consultativ, cît ºi ale legislaþiei electorale.

• În ziua de 23 mai, colaboratorii IFES-Moldova ºi dl. Paul DeGregorio au observat desfãºurarea alegerilor locale
ºi referendumului republican consultativ în peste 65 secþii de votare din nordul, sudul ºi centrul þãrii.

• În ziua de 25 mai, IFES-Moldova ºi LADOM au organizat o conferinþã de presã în cadrul cãreia au fãcut publice
rezultatele observãrii alegerilor locale ºi referendumului republican consultativ din 23 mai de cãtre observatorii
locali din partea LADOM ºi echipele mobile de observatori internaþionali  ai IFES-Moldova. În opinia IFES-
Moldova ºi LADOM, alegerile locale ºi referendumul republican consultativ s-au desfãºurat în general liber ºi
corect, iar diferitele fraude electorale ºi alte încãlcãri înregistrate de cãtre observatorii locali din partea LADOM
ºi cei internaþionali ai IFES-Moldova în ziua alegerilor nu au fost de naturã sã influenþeze rezultatele alegerilor.
Organizatorii au þinut, totodatã, sã sublinieze faptul cã lucrãtorii secþiilor de votare, precum ºi alþi funcþionari
electorali, au dat dovadã de corectitudine, seriozitate ºi profesionalism în îndeplinirea obligaþiilor lor profesionale
în niºte condiþii în care baza tehnico-materialã a alegerilor a fost mai mult decît modestã. La sfîrºitul conferinþei
de presã, dl. Paul Degregorio a prezentat un �slide-show� care a avut darul sã ilustreze prin diverse ºi numeroase
fotografii rapoartele de observare a alegerilor ºi referendumului consultativ.

• În ziua de 28 mai, reprezentantul IFES-Moldova a participat la ºedinþa Comisiei de certificare a utilitãþii publice
a asociaþiilor obºteºti de pe lîngã Ministerul de Justiþie.

• În ziua de 2 iunie, postul de radio �Antena C� al municipiului Chiºinãu a difuzat un interviu cu dl. Igor Boþan. În
zilele de 3 ºi 4 iunie, acelaºi post de radio a difuzat douã emisiuni realizate în comun de cãtre IFES-Moldova ºi
LADOM. Ele au fost întitulate Vocea Civicã � Ghid radiofonic pentru alegãtori ºi s-au referit la rezultatele
observãrii alegerilor locale ºi referendumului republican consultativ de cãtre observatorii locali ºi internaþionali.

• În ziua de 4 iunie, IFES-Moldova ºi LADOM au organizat în Chiºinãu un seminar de instruire a observatorilor
locali care urmau sã observe procesul de votare în cel de al doilea tur, din 6 iunie, al alegerilor locale.�

Aspect de la un seminar de instruire a observatorilor locali
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Profil

HOME

APCL este o organizaþie obºteascã,
independentã ºi neafiliatã politic.

APCL a cãpãtat personalitate
juridicã în ziua de 11 octombrie 1995.
Membrii ei sînt primari, oficiali aleºi,
funcþionari publici, juriºti, economiºti,
foºti primari etc.

Obiective:
• colaborarea directã cu universitãþi, administraþii publice locale, grupuri de

experþi, juriºti, fundaþii ºi asociaþii de peste hotare în vederea efectuãrii
unor studii în domeniul administraþiei publice locale,

• identificarea cauzelor care împiedicã dezvoltarea ºi activitãþile administraþiei
publice locale,

• colaborarea  cu mijloacele de informare în masã pentru a oferi publicului
informaþii ample ºi corecte privind activitãþile administraþiei publice locale,

• crearea unui Centru informaþional care sã cuprindã date ample despre
administraþia publicã localã din Moldova ºi din strãinãtate,

• cooperarea cu diferite ministere, Parlamentul ºi alte organisme
guvernamentale ºi neguvernamentale în domeniul perfecþionãrii legislaþiei
curente care reglementeazã activitatea administraþiei publice locale,

• discutarea proiectelor de legi curente ºi înaintarea unor propuneri ºi sugestii
pe marginea lor,

• elaborarea de proiecte de legi,
• dezvoltarea unor microproiecte de consultanþã localã care sã fie axate pe:

finanþe ºi bugete locale, urbanism, protecþie socialã, dezvoltarea economiei,
infrastructura localã, ecologie.

APCL a cîºtigat pînã în prezent granturi pentru a desfãºura
urmãtoarele activitãþi:
• crearea Centrului informaþional al APCL (finanþator � fundaþia Soros-

Moldova),
• desfãºurarea în cursul anului 1998 a cinci seminarii regionale de instruire

cu tema �Arta ºi ºtiinþa conducerii în administraþia publicã localã�, la care
au participat peste 180 de reprezentanþi ai autoritãþilor publice locale din
Moldova, România ºi Ucraina (finanþator � fundaþia Soros-Moldova),

• organizarea ºi desfãºurarea conferinþei internaþionale �Rolul ºi funcþionarea
autoritãþilor publice locale în Republica Moldova (finanþator � Consiliul
Europei, 1998),

• organizarea ºi desfãºurarea seminarului internaþional �Alegerile ºi impactul
lor asupra societãþii� la care au participat reprezentanþi ai autoritãþilor
publice locale, ai Comisiei Electorale Centrale ºi consiliilor electorale locale,
ai Parlamentului ºi Guvernului, ai Consiliului Europei ºi altor organizaþii
neguvernamentale internaþionale ºi locale, 9-11 aprilie 1999  (finanþator �
Consiliul Europei).

Adresa: str. Romanã 4/1, 94, or. Chiºinãu, MD-2005, Moldova,
Tel./fax: (373-2) 54-02-75, 54-48-87,  E-mail: apm@mic.md

Preºedinte: Mihail Perebinos, vicepreºedinte: Nicolae Grossu
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APCLAPCL
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