PACT PENTRU ALEGERI CORECTE ȘI TRANSPARENTE

Pornind de la situația actuală a României, caracterizată de probleme economice grave, derapaje
antidemocratice, un fenomen vizibil de creștere a rasismului și a influențelor de extremă
dreaptă, considerăm că procesul electoral din anul 2012 va fi unul care va ridica dificultăți
cetățenilor, guvernării și societății civile deopotrivă. În plus, credem că modificările legislative
privind organizarea administrativă ‐ comasarea alegerilor electorale locale și generale, alegerea
primarilor într‐un singur tur de scrutin ‐ sunt elemente care vor destabiliza sistemul electoral și
vor crește cota de agresivitate a campaniei.
Pentru a susține un proces legislativ democratic, Coaliția 2012 pentru Alegeri Corecte,
constituită din cinci organizații neguvernamentale ‐ ActiveWatch‐Agenția de Monitorizare a
Presei (AW‐AMP), Asociația Pro Democrația (APD), Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Centrul
Romilor pentru Intervenție Socială şi Studii – Romani CRISS şi Transparency International
România (TI‐Ro) ‐ invită partidele politice să se alăture demersurilor sale pentru asigurarea unui
climat propice desfășurării unui proces electoral corect în România.
În speranța că și pe dumneavoastră vă îngrijorează lipsa de încredere a cetățenilor privind
corectitudinea campaniilor electorale şi a alegerilor demonstrată de sondaje publice, lipsa de
reprezentativitate a guvernărilor şi lipsa de consens dintre forțele politice,
Coaliția vă propune
1. să luați parte la adoptarea unui pact privind respectarea bunelor practici electorale și
interzicerea cumpărării voturilor;
2. să vă asumați un cod de conduită pentru candidați; acesta va avea rolul de a elimina din
cursa electorală candidații predispuși spre utilizarea mijloacelor ilegale și imorale ‐ cum ar fi
mita electorală, alte forme de corupție, colaborarea cu fostele organe represive ale Securității
etc. Importanța acestui mecanism este cu atât mai vizibilă, cu cât un candidat care utilizează
astfel de mijloace în timpul campaniei electorale este predispus să le folosească și în timpul
mandatului ceea ce face ca opțiunea dumneavoastră cu privire la această propunere să fie
relevantă pentru dorința de a asigura în mandatul 2012‐2016 o administrație publică
performantă și integră, care să servească interesele comunității și ale cetățeanului;
3. să construim împreună instrumentele necesare sancționării candidaților care încalcă
regulile jocului. În acest sens, vă propunem să ne fiți parteneri în procesarea şi investigarea
informațiilor privind nereguli sau ilegalități obținute de la cetățeni sau de la alți factori
interesați prin intermediul platformei on‐line www.alegericorecte.ro și din alte surse.
Coaliția 2012 își propune să participe activ la monitorizarea campaniei electorale și observarea
alegerilor, dar și la consolidarea cadrului legislativ. În acest sens, considerăm că un parteneriat
funcțional între partidul dumneavoastră și organizațiile membre ale Coaliției poate avea doar

rezultate pozitive, care să conducă la transparentizarea procesului electoral și îmbunătățirea
cadrului legislativ, în special legat de Legea privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale.
În acest context, având certitutinea că partidul dumneavoastră este deschis către utilizarea de
practici democratice și susține desfășurarea unui proces electoral cât mai corect, vă invităm să
acceptați public invitația noastră de a vă asuma Pactul pentru alegeri corecte și transparente.
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