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Echipe formate din poliţişti, jandarmi şi pompieri au continuat activităţile de prevenire
în cadrul campaniei „Tu decizi. Votează legal!” şi în cursul săptămânii trecute.
Activităţile preventive s-au derulat atât în municipiul Timişoara, cât şi în zonele rurale, fiind
completate cu acţiuni în zonele de frontieră.
Astfel, atât în punctele de frontieră rutiere, de la Cenad, Moraviţa şi Jimbolia, cât şi la punctul
de trecere a frontierei feroviare de la Moraviţa, poliţiştii au înmânat turiştilor, cetăţeni români,
pliante, conţinând mesajul campaniei şi i-au informat despre prevederile legale referitoare la
alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senatului, din 9 decembrie 2012.
În cadrul acţiunilor desfăşurate în Timişoara, cu ocazia controalelor efectuate de pompierii
militari la marile reţele de hypermarketuri (Metro, Real şi Profi ), în locuri accesibile, cu
vizibilitate mare, au fost postate afişe cu mesajele campaniei.

Sub sloganul „Votul tău nu este de vânzare!”, poliţişti, jandarmi şi pompieri şi-au continuat
acţiunile şi pe raza municipiului Timişoara, unde au adus la cunoştiinţă persoanelor cu drept de
vot că „promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării
alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat
precum şi primirea acestora de către alegători în acest scop constituie infracţiuni şi se
pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”.
Totodată s-a mai adus la cunoştiinţă cetăţenilor că pentru toate infracţiunile electorale, legea
sancţionează inclusiv tentativa, iar pentru contravenţii au fost prevăzute amnezi de până la
10.000 de lei.
În mediul rural, oamenii legii au purtat discuţii cu cetăţenii ocazie cu care le-au fost amintite
drepturile şi obligaţiile pe care le au cu ocazia acestor alegeri.
Reamintim cetăţenilor câteva reglementări ale cadrului legislativ privind desfăşurarea
alegerilor:
 Nu intră în categoria bunurilor care pot constitui mită electorală afişe, calendare,
insigne, brichete, jachete, etc. şi alte obiecte de propagandă electorală inscripţionate cu
însemne electorale a căror valoare nu depăşeşte 10 lei fără TVA pentru fiecare articol.
 Este interzisă oferirea în timpul campaniei electorale de alimente, băuturi alcoolice sau
nealcoolice, produse din tutun sau mărfuri nealimentare
 Fapta unei persoane de a vota fără a avea acest drept, ori de a vota de două sau mai
multe ori în ziua alegerilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6
luni la 5 ani.
 Utilizarea unei cărţi de alegător nule sau false, ori a unui buletin de vot fals,
introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine de vot decât cele la care are
dreptul un alegător sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile
electorale constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Nu uita: Tu decizi! Votează legal! pentru că Votul nu este de vânzare!
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