Opinii Candidat Ioan Ionita Teodosiu Alegeri Locale 2012 Bucuresti
Desfasurarea Campaniei Electorale Alegeri Locale 2012 Bucuresti - 09 iunie 2012
Intr-o totala risipa de bani, ca o sfidare la tot ce poate produce gandirea normala umana si
intr-un total dispret fata de greutatile si lipsurile prezente ale cetatenilor bucuresteni;
"murdarie" la propriu si la figurat; cum vi se pare ?
Pe toate strazile din Bucuresti se calca pe bani risipiti ... pe pliante, pe flyere, pe tot felul
de publicitate pe suport de hartie aruncate, ele au costat bani ! Personal am avut 50 de
postere A3 pe suport de hartie (mi s-a spus ca TREBUIE sa existe un minim) si restul a
fost facut in virtual, toate cu o singura imagine, acesta este viitorul; am respectat punctul
2 din Crezul Candidatului;
Banii risipiti in campania electorala oare ai cui sunt ? ei nu trebuie recuperati si in viitor
multiplicati (chiar daca provin din venituri proprii sau in special)? cine credeti ca va duce
greul recuperarii ? oare de ce atata incrancenare a fiecarui candidat de-a castiga CU
ORICE PRET un fotoliu de primar, un scaun de consilier, un "divan" de presedinte al
consiliului judetean ? credeti ca doresc castigarea competitiei dintr-un principiu
ideologic, o convingere proprie, o dorinta de-a schimba ceva ? oricum cei cu principii
adevarate in discursul civic (ca cel politic, este politic ...), devotati si aplicati sunt
f.f.f.putini; pot sa remarc o campanie electorala pentru PMB mai civilizata decat cea de la
sectoarele Municipiului Bucuresti unde ... No Comment !
Cum este posibil in anul 2012 candidatii sa promita excursii, mese la restaurant, locuri in
hoteluri, sa dea cadou produse de toate felurile, chiar si bani; procuratura nu ar trebui sa
se sesizeze din oficiu sau poate nu stie, sau poate candidatii stiu ca este legal si noi nu
stim ? sau daca, candidatii stiu ca este ilegal, de ce au procedat asa si cum vor raspunde ei
legalitatii si moralitatii daca vor fi si alesi si li se vor arata secvente VIDEO din campanie
? De asemenea, am observat ca aceasta problema este intretinuta in anumite situatii si de
alegator care efectiv intreaba: " Votez dar ce imi dai ACUM, nu dupa vot ? ", trist;
De asemenea, intrebare frecventa din partea cetatenilor electori, a candidatilor si a Mass
Mediei: dar tu al cui mai esti si ce "putere" (politica, organizatie speciala, tara din
exteriorul Romaniei ...) este in spatele tau ? nu este acceptata ideea ca esti al tau si numai
al tau cu principiile tale civice, ca esti sincer in transparenta aratata, ca esti numai al
romanilor si vrei sa participi activ la administratia publica, sper ca timpul viitor sa
rezolve si aceasta suspiciune;
Agresivitate in limbaj, atacuri josnice, acuze de tot felul - chiar cu, caracter penal -, un
Fair Play competitional la cote joase, pacat ! Cam asa era o data, am evoluat, nu ?
S-a vazut si efectul noii legi de alegere a primarilor din primul tur, adica, primarii in
functie in mare majoritate se considera ca si castigatori, comportament valabil in toata
Romania;
Lipsa totala a dezbaterilor intre candidati, fapt extrem de rau nu numai la aceste alegeri,
dar mult mai periculos in viitor, cand primarul se va considera "stapan" si sigur ca este pe
"feuda" lui si supusii il vor urma, oare pot devenii sau devin noii "baroni" locali ?
Timpii de antena la TV nu au fost alocati principial si corect (si in general in toata Mass
Media) s-au caracterizat prin avantajarea unor candidati, dezavantajarea altora si
ignorarea totala a altora, unde este deontologia profesionala, aici va raspund si eu: in mari

interese de grup si in dezavantajul romanilor si cetatenilor bucuresteni; cred ca s-a adus
ca motivatie proprie a mass mediei: nu este relevant si nu prezinta interes !
Imi pare rau ca Dl. Ion Luca Caragiale - care este aniversat anul acesta - nu mai traieste
sa poata vedea cata dreptate a avut, are si poate va mai avea; suntem in 2012 anul
Caragiale, cand protagonistii candidati la Alegerile Locale au participat la un casting
pentru filmul "Programul Primarului", cred ca asa ar fi spus Dl.Ion Luca Caragiale;
Sper ca in viitor cand campaniile electorale vor fi in majoritate pe internet, online, cand
internetul va prelua aproape totul, (asa cum eu din campania 2012 am incercat-inceput si
candidatul Nicusor Dan a reusit - multe felicitari si admiratie din partea mea si atentie in
viitor la faptul ca "Puterea corupe" -), campaniile electorale sa fie mai corecte si cinstite,
sa invinga si sa castige faptele (bune si legale) si nu vorbele, este o speranta in care eu
cred profund, inca !
Desfasurarea Votului la Alegerile Locale 2012 Municipiul Bucuresti - 11 iunie 2012
Conform dorintei alegatorului care este suveran - No Comment !

Felicitari tuturor candidatilor care au castigat la alegerile locale 2012 Romania si in special
contracandidatilor mei la PMB Primaria si Consiliul Local General al Municipiului Bucuresti
pentru Primar General si Consilier Local General
Felicitari meritorii Dnei Olguta Vasilescu, deschizatoare de drum pentru femeiile primar !
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REZULTATE ALEGERI LOCALE 2012, comentate de Cristian Tudor Popescu, Claudiu
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