
Bairam electoral in 2012: 180 de zile de campanie
Campania electorala pentru toate tipurile de alegeri va dura 90 de zile, anunta un  proiect al unui nou Cod
Electoral propus de Autoritatea Electorala Permanenta.
  
  Si cum la anul vor fi si locale si parlamentare, campanile din 2012 s-ar intinde pe jumatate de an. In
plus, prezidentialele si parlamentarele vor vea loc in a treia duminica a lunii noiembrie, iar localele, in
prima duminica a lunii iunie. Autoritatea propune si ca urna de vot sa fie transparenta.
  
   Politicienii sibieni, din opozitie si de la putere se opun proiectului si spun ca o campanie de 90 de zile
ar adduce prea multa cheltuiala. Presedintele Traian Basescu a venit si el cu o propunere: candidatii la
parlamentare sa nu mai foloseasca banii proprii pentru campanie, ci sa-i primeasca de la stat. Singura
conditie: sa stranga semnaturile necesare pentru candidatura. " Fiecare trebuie sa-si cheltuie proprii bani,
nu banii publici. Mita electorala ar trebui amendata penal si ar  trebui retras mandatul celui care
savarseste fapta. Sa se termine cu mita electorala din Romania. O campanie de 90 de zile mi se pare prea
lunga din punctual meu de vedere. O campanie de 30 de zile este suficienta. Suficient de cuprinzatoare.
  
   Dar acestea sunt teme false. Cred ca adevaratele problem sunt cele economice si sociale. In loc sa ne
prezinte solutiile reale de iesire din criza, cei de la putere vin cu teme false`, a declarat presedintele PSD
Sibiu, Ioan Cindrea. 
  
   Deputatul Raluca Turcan sustine si ea ca in Romania, clasa politica nu este suficient de matura pentru o
campanie electorala de 90 de zile. "Mie mi se pare mult 90 de zile, pentru ca Romania nu are cultura
derularii unor campanii electorale intr-un mod corect, transparent si civilizat. In Romania aproape ca s-a
ajuns la o competitie 'care pe care' in campania electorala, cu toate mizeriile si instrumentele
nedemocratice", a declarat Turcan.
  
  Proiectul priveste crearea unui corp permanent de functionari electorali, gestionat de Autoritatea
Electorala Permanenta, compus din persoane care sa indeplineasca functiile de presedinte/loctiitor al
birourilor electorale ale sectiilor de votare. Mai  mult, AEP propune o enumerare a cazurilor care sunt
considerate frauda electorala.
  
   Alte prevederi propuse in proiectul AEP se refera la modul de calcul pentru stabilirea numarului de
mandate care se va raporta la numarul de locuitori inregistrati in Registrul National de Evidenta a
Persoanelor, potrivit unei prezentari a Autoritatii.
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