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ROMÂNIA

Ce aduce anul electoral 2012?

Ne mai despart doar câteva sãptãmâni de
intrarea în anul electoral, pe care observatorii externi, dar ºi mulþi comentatori
interni îl privesc cu îngrijorare. Cãci
oricâte avertismente ar primi, tentaþia
oamenilor politici este clarã: alunecarea pe
panta populismului ºi a promisiunilor fãrã
acoperire. Asta se vede deja în Parlament,
atât la dezbaterile pe marginea bugetului,
cât ºi la discuþiile privind proiectele de
reformare a statului.

Mai puþini
parlamentari,
dar tot douã Camere
Preºedintele Traian Bãsescu nu este de
acord cu compromisul coaliþiei la putere de
reducere a numãrului de parlamentari la
doar 388, el menþionând cã varianta USL,
care vizeazã 300 de parlamentari, aºa cum
au cerut românii la referendumul din 2009,
este corectã ºi ar trebui sã fie susþinutã de
politicienii PDL care sunt cinstiþi.“Acum
sunt 471 ºi se propun 388. Pãi dacã luãm
recensãmântul, constatãm cã pe legislaþia
actualã se reduce numãrul cu vreo 60 de
parlamentari. (...) Politicienii nu pot sã
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spunã austeritate pentru tot poporul, iar
pentru noi nu”. PDL, UDMR ºi UNPR au
convenit, potrivit liderul maghiar Kelemen
Hunor, comasarea alegerilor pentru noiembrie 2012 ºi reducerea numãrului de parlamentari, însã cu menþinerea Parlamentului
bicameral, contrar opþiunii populaþiei,
exprimatã la referendum.”La Camera
Deputaþilor numãrul de parlamentari va fi
de 300-301, iar la Senat rãmâne varianta cu
88 de senatori, câte doi pentru fiecare judeþ
ºi câte unul pentru fiecare sector al
Capitalei. Am luat în calcul ºi scãderea
populaþiei, ar fi o reducere naturalã”, a afirmat Kelemen. El a spus cã nu s-a discutat
despre modalitatea de promovare a acestor
modificãri. Liderul UDMR a explicat cã
pentru alegerea membrilor Camerei
Deputaþilor va fi o listã de compensare,
lista naþionalã.”Proporþia la Camerã va fi
undeva la 65%- 35%, procent care nu poate
fi stabilit foarte exact în acest moment, dar
undeva în zona asta. La Senat vom avea vot
uninominal majoritar, cel care câºtigã
colegiul câºtigã mandatul, indiferent cu ce
procent, 40 sau 38%. Punem la punct aceste detalii, iar decizia finalã se va lua în
momentul când avem proiectele de legi
scrise”, a precizat liderul UDMR. Întrebat

dacã îºi va asuma rãspunderea pe
comasarea alegerilor ºi reducerea numãrului de parlamentari, premierul Boc a
rãspuns evaziv:”Când vom avea proiectele
într-o formã concretã, vom discuta mai
multe detalii”.

Cine ce câºtigã?
Aparent, PDL a cedat la aproape toate capitolele în beneficiul UDMR. Sistemul de vot
majoritar, reorganizarea teritoriului, legea
votului preferenþial pentru cetãþenii români
stabiliþi în strãinãtate - toate acestea erau o
condamnare la moarte a UDMR. La o
privire mai atentã însã, democrat-liberalii
nu au renunþat decât la ceea ce era irealizabil în actuala conjuncturã politicã: desfiinþarea Senatului ºi reorganizarea teritoriului. În schimb, ar putea primi sprijin
pentru legea votului prin corespondenþã.
Opoziþia, în schimb, nu este de acord cu
proiectul respectiv ºi nici cu comasarea
alegerilor, iar în cazul în care Guvernul îºi
va asuma rãspunderea, va iniþia o moþiune
de cenzurã. USL solicitã totodatã reducerea
numãrului de parlamentari la 300 ºi susþine
votul uninominal majoritar. (M.C.)

