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”Aşa cum am anunţat 
în repetate rânduri,  ALDE 
şi-a propus să meargă la 
alegeri singură şi la ale-
gerile locale şi la parla-
mentare. Acest lucru si-
gur că nu exclude posi-
bilitatea unor înţelegeri 

în plan local care, în une-
le judeţe, ar putea să ai-
bă loc. Şi sigur că e spre 
interesul cetăţenilor ca 
să existe un echilibru pe 
scena politică şi să nu ră-
mână scena politică la 
discreţia a două partide 

mari care vor să mono-
polizeze politica. Cred că 
este nevoie de mai multă 
democraţie, de mai mul-
tă reprezentativitate în 
acest sens, şi sigur că noi 
suntem dispuşi să facem 
eforturile necesare”, a ex-
plicat Tăriceanu. Întrebat 
dacă ALDE şi-a propus să 
meargă singură la par-
lamentare, chiar cu ris-
cul de a nu intra în Par-
lament, liderul formaţiu-
nii a spus: ”Da. Strategia 
noastră - pe care ne-am 
construit-o şi pe care ne 
desfăşurăm în momen-

tul de faţă eforturile pen-
tru pregătirea alegerilor - 
este una de a merge sin-
guri”.

Însă, Tăriceanu nu 
exclude constituirea unor 
alianţe locale. ”Sigur că 
putem să gândim alianţe 
locale, la nivel de localităţi, 
să susţinem un primar îm-
preună, dacă e o candi-
datură bună. Vorbeam nu 
demult cu apreciere, aş 
spune, despre candidatu-
ra lui Nicuşor Dan la Bucu-
reşti. Cred că, dincolo de 
opţiunile politice, un par-
tid responsabil trebuie să 

vadă şi calitatea oamenilor 
care candidează. (...) Oa-
menii s-au săturat de can-
didaţi de partid care sunt 
incompetenţi şi vor să va-

dă capacitate manageria-
lă, administrativă, pentru 
ca problemele cu care se 
confruntă să fie rezolvate”, 
a mai spus Tăriceanu.
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traian Băsescu a spus că 
nu exclude o candidatură 
pentru Primăria 
Municipiului București, 
acesta adăugând că vrea 
să își rezolve mai întâi 
”problema cu dosarul 
de la Înalta Curte”. În 
septembrie, Curtea de 
apel București a admis 
solicitarea CnSaS și a 
constatat calitatea de 
colaborator al Securității 
în privința fostului 
președinte, decizia fiind 
contestată la ÎCCJ. ”este 
posibil, dacă îmi rezolv 
problema cu dosarul 

de la Înalta Curte, să 
candidez. am învățat că 
în politică niciodată nu 
spui niciodată”, a declarat 
Băsescu. „dacă aș 
candida, aș câștiga. Sigur, 
nu se pune problema unei 
alianțe, și merge PMP 
singur, în acest caz. Sper 
să reușim această alianță 
(pentru sprijinirea lui 
nicușor dan - n.r.) pentru 
că la mine incertitudinea 
e majoră deoarece va 
trebui să compar în fața 
judecătorilor. Certitudinea 
e nicușor dan”, a mai 
declarat Băsescu.

O alianță între 
PSd și PrO 
românia la 
alegerile locale 
ar fi ”de bun 
augur”, susține 
primarul 
general al 
Capitalei, 
gabriela Firea, 
președintele 
PSd București. 
”noi ne dorim, 
înțeleg că și 
PrO românia 
își dorește 
(o alianță - 
n.r.). Vom discuta și 
detaliile tehnice și cred 
că este de bun augur o 
astfel de alianță. dacă 
nu se va putea realiza 
la nivel național, este 
utilă chiar și la nivelul 
marilor municipii, oricum 
Bucureștiul își dorește 
o astfel de alianță (...) 
este o alianță în interesul 
cetățenilor din București, 
care au simțit beneficiile 
unei guvernări bune, o 
guvernare condusă de 
Victor Ponta și un primar 
general care a fost prea 
puțin susținut de guverne, 
așa cum sunt eu. Mi-aș fi 
dorit ca Primăria Capitalei 

să beneficieze de aceași 
susținere cât a beneficiat 
Primăria pe timpul 
premierului Victor Ponta”, 
a declarat gabriela Firea. 
”ne leagă foarte multe 
lucruri, spun eu că mai 
multe decât ne despart. 
Și cred că împreună am 
făcut lucruri bune atunci 
când Victor Ponta era 
prim-ministru, lucruri 
care s-au reverberat 
pozitiv asupra vieții 
bucureștenilor. (...) Cred 
că împreună ne putem 
uni forțele atât pentru 
București, cât și pentru 
românia”, a mai spus 
Firea.

Traian Băsescu, la Capitală?

Ordonanţa de urgenţă 
privind alegerile 
anticipate a fost 
publicată în Monitorul 
Oficial, iar actul 
normativ prevede că 
românii vor putea vota 
la orice secţie din ţară 
sau din străinătate. În 
străinătate, votarea va 
dura 3 zile, iar numărul 
parlamentarilor pentru 
diaspora a fost dublat 
de la 6 la 12.

Principalele prevederi 
din OUG sunt: trei zile de 
vot în diaspora, dublarea 
numărului de parlamen-
tari de diaspora. De ase-
menea, în cazul alegerilor 
parlamentare anticipate, 
data desfăşurării acestora 
se stabileşte cu cel puţin 
50 de zile înaintea votării, 
faţă de 90 de zile în pre-
zent, deci se pot organi-
za anticipate cu 40 de zile 
mai repede decât în pre-
zent. În plus, alegătorii 
care nu se află  în locali-
tatea de domiciliu pot vo-
ta oriunde se află în ţară. 
Prevederea este contesta-
tă de toate partidele, cu 
excepţia PNL şi USR.

Potrivit ordonanţei 
de urgenţă, care a fost 
adoptată pe 4 februarie, 
cu o zi înainte ca Guver-
nul Orban să fie demis 
prin moţiune de cenzură, 
se înjumătăţeşte numă-
rul semnăturilor necesa-
re pentru susţinerea unui 
partid sau a unei alianţe 
electorale, precum şi pen-
tru susţinerea candidaţilor 
independenţi şi sunt redu-
se termenele pentru toate 
procedurile electorale pre-
alabile alegerilor.

În cel mult 5 zile de la 
data dizolvării Parlamen-
tului, Guvenul stabileşte, 
prin hotărare, la propune-
rea Autorităţii Electorale 
Permanente, data votării, 

calendarul operaţiunilor 
electorale, cheltuielile şi 
măsurile tehnico-organi-
zatorice necesare bunei 
desfăşurări a alegerilor 
parlamentare anticipate. 
În cazul alegerilor parla-
mentare anticipate, data 
desfăşurării acestora se 
stabileşte cu cel puţin 50 
de zile înaintea votării.

Reglementări 
pentru 
suprapunere cu 
„localele”

Guvernul a reglemen-
tat atât situaţia în care ce-
le două perioade electo-
rale, pentru locale şi par-
lamentare, se suprapun, 
dar cele două scrutine 
sunt organizate la date di-
ferite, precum şi situaţia 
în care alegerile locale şi 
parlamentare anticipate 
din acest an ar urma să fie 
organizate în aceeaşi zi.

„Art. 7: (1) În cazul 
în care perioada electo-
rală corespunzătoare ale-
gerilor parlamentare an-
ticipate începe în timpul 
unei perioade electorale 
aferente altor alegeri ge-
nerale, organismele elec-
torale constituite sau ca-
re se vor constitui în ca-
drul acelui scrutin vor in-
deplini, în mod corespun-
zator, şi atribuţiile prevă-
zute de prezenta lege pen-
tru Biroul Electoral Cen-
tral, birourile electorale de 
circumscripţie, oficiile elec-

torale şi birourile electorale 
ale secţiilor de votare.

(2) În cazul în care 
după data începerii peri-
oadei electorale corespun-
zatoare alegerilor parla-
mentare anticipate începe 
perioada electorală afe-
rentă altor alegeri genera-
le, organismele electorale 
constituite sau care se vor 
constitui pentru organiza-
rea alegerilor parlamenta-
re anticipate vor îndepli-
ni, în mod corespunzător, 
şi atribuţiile prevăzute de 
legea care reglementează 
scrutinul respectiv.

(3) În cazurile pre-
văzute de alin. (1) şi (2), 
votarea va avea loc la da-
te diferite”.

În situaţia în ca-
re alegerile parlamenta-
re anticipate nu pot fi or-
ganizate la altă dată de-
cât cea a alegerilor locale 
generale din anul 2020, 
în ţară alegătorii votează 
în aceleaşi secţii de vota-
re, în acelaşi interval de 
timp, cu aceleaşi ştampile 
cu menţiunea „VOTAT”, 
pe buletine de vot sepa-
rate, prezenţa la vot fiind 
consemnată pe liste elec-
torale, cu semnături dis-
tincte pentru fiecare tip 
de scrutin, mai prevede 
actul normativ.

În cazul alegerilor par-
lamentare anticipate, can-
didaturile sunt admise sau 
respinse, după caz, până 
cel mai târziu cu 25 de zi-
le înaintea datei alegerilor.

Termenul de înre-
gistrare ca alegător prin 
corespondenţă începe la 
48 de ore de la data di-
zolvării Parlamentului.

Probleme de 
neconstituţio
nalitate

Preşedintele interi-
mar al Senatului, Titus 
Corlăţean, spune că exis-
tă probleme de neconsti-
tuţionalitate ridicate de 
Consiliul Legislativ şi spe-
ră că Avocatul Poporului 
va sesiza CCR. „Am veri-
ficat avizul Consiliului Le-
gislativ şi am constatat o 
serie de argumente ale 
Consiliului Legislativ ca-
re au fundamentat avizul 
negativ al Consiliului. Nu 
e vorba numai de aspec-
te de fond, dar sunt as-
pectele de neconstituţio-
nalitate care viciază grav 
adoptarea ordonanţei de 
urgenţă, pentru că solici-
tarea avizului s-a făcut pe 
data de 5 februarie, când 
Guvernul a fost demis”, 
spune Corlăţean, citat de 
Mediafax. „(...) Vom ve-
dea care sunt paşii de ur-
mat cu privire la acest su-
biect. Am luat notă de co-
mentariile publice făcute 
de Avocatul Poporului, 
singurul care poate ataca 
direct la Curtea Constitu-
ţională şi sper că va fi fă-
cută această sesizare”, a 
mai spus preşedintele in-
terimar al Senatului.

Ordonanța pentru anticipate a fost publicată 
în Monitorul Oficial: alegătorii pot vota la 
orice secție din țară

ALDE vrea singură, la locale!
Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor 
(ALDE) şi-a propus să meargă singur şi la 
alegerile locale şi la cele parlamentare, 
dar nu exclude posibilitatea unor 
înţelegeri în plan local, a anunţat 
preşedintele formaţiunii, Călin Popescu 
Tăriceanu.

O alianţă PSDPRO România, ”de bun 
augur!”


