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POLITIC

Prioritãþile anului 2012

Revizuirea Constituþiei, reforma
administrativã, legea electoralã
Trei sunt prioritãþile legislative pe care
preºedintele Traian Bãsescu ºi-a stabilit sã
le urmãreascã în acest an, în partea de modernizare imediatã a statului: adoptarea
legii sãnãtãþii, pânã în varã, realizarea reorganizãrii administrative ºi revizuirea
Constituþiei. ªeful statului întâmpinã însã o
opoziþie îndârjitã din partea partidelor la
aceste trei proiecte, inclusiv în PDL
existând o rezistenþã mare la reîmpãrþirea
þãrii în regiuni. Cel mai vehement se opune
reorganizãrii administrative UDMR, care
nu gãseºte cale comunã de dialog cu
partenerii de coaliþie nici în legãturã cu
votul prin corespondenþã, nici în chestiunea
revizuirii Constituþiei ºi cu atât mai puþin în
privinþa reducerii numãrului de parlamentari ºi a Parlamentului unicameral. Uniunea
pare susþinutã de parlamentari din toate
partidele, care se vãd ameninþaþi cu
pierderea influenþei în plan local. Traian
Bãsescu e însã decis ca pânã la alegerile
legislative din luna noiembrie România sã
aibã o lege a reorganizãrii administrative,
astfel ca implementarea completã sã se facã
pânã la sfârºitul anului 2016. ªeful statului
este de pãrere cã bugetul 2014-2020 trebuie
sã gãseascã þara noastrã într-o structurã
administrativã care sã permitã absorbþia
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eficientã a fondurilor europene. ”Sigur,
putem discuta câte regiuni, dar nu mai
putem amâna acest proces”, a spus
preºedintele. În chestiunea Constituþiei,
Traian Bãsescu a anunþat cã va relua discuþiile cu partidele. ”Revizuirea
Constituþiei este un proces mai dificil, deºi
eu sper cã el va putea fi realizat. Eu nu critic neapãrat principiile actualei Constituþii,
vreau sã fim foarte clari. Principiile sunt
corecte, dar trebuie scoase din Constituþie
ambiguitãþile, neclaritãþile ºi lipsa de preciziune în ceea ce priveºte modul de
funcþionare corelatã a puterilor statului”, a
declarat Bãsescu. ªansele obþinerii
majoritãþii de 2/3 cerute de Constituþie sunt
însã minime. Liderii USL susþin cã doresc
revizuirea dupã alegeri, pe motiv cã acest
Parlament ar fi “ilegitim”. PSD ºi PNL nu
exclud total modificarea Constituþiei pânã
la alegerile din acest an, dacã se revine
asupra implementãrii în Legea fundamentalã a ceea ce s-a hotãrât la nivel european
în privinþa deficitului structural, a declarat
Victor Ponta.
De departe cel mai important eveniment
politic în 2012 vor fi alegerile locale ºi
prezidenþiale, pe care Guvernul le doreºte
comasate. În Parlament, bãtaia se va da pe

schimbarea legii electorale, care implicã
modificarea sistemului de vot ºi de
redesenarea colegiilor uninominale. PDL a
anunþat cã în primãvarã va relua negocierile cu partidele pe aceastã temã. Oficial,
PDL ºi UNPR susþin votul uninominal pur,
dar neoficial merg pe varianta sistemului
mixt, adicã revenirea parþialã la liste.
UDMR cere jumãtate vot uninominal,
jumãtate pe lista de partid, ca sã nu-ºi
piardã parte din mandatele din Ardeal. ªi
PSD este direct interesat de sistemul mixt,
deºi liberalii insistã pentru un vot uninominal pur. Discuþiile pe tema modificãrii
legii electorale s-au blocat în 2011 la sistemul de compensare ºi reducerea numãrului de parlamentari. Negocierile în Coaliþie
au dus la decizia împuþinãrii parlamentarilor de la 471 la 388 ºi nu 300, cum votase
populaþia la referendum. Preºedintele
Bãsescu a declarat cã nu este de acord cu
varianta ºi le-a cerut liderilor PDL sã-ºi
respecte angajamentele luate în faþa electoratului: revizuirea Constituþiei, Parlament
unicameral ºi restrângerea numãrului de
parlamentari la 300. Rãmâne de vãzut cât
curaj vor avea democrat-liberalii…
Magda Comiºel

