Cui îi e fricã
de uninominalul
pur?

POLITIC

Iniþiativa legislativã a USL privind sistemul uninominal majoritar într-un tur a fost aprobatã de Parlament, astfel cã, dacã va trece ºi
de contestaþia PDL la Curtea Constituþionalã ºi va fi promulgatã, la viitoarele alegeri va fi declarat câºtigãtor candidatul care are cele
mai multe voturi într-un colegiu, indiferent de scorul partidului din care provine. Propunerea îi are ca iniþiatori pe copreºedintii USL,
Crin Antonescu ºi Victor Ponta. Istoria uninominalului în România a început pe 30 noiembrie 2008 când, potrivit Legii nr.35/2008 care
reglementeazã alegerile pentru Camera Deputaþilor ºi Senat, s-au adus o serie de modificãri majore procesului de vot. Astfel, cetãþenii
aleg doar câte un candidat, unul pentru Senat ºi unul pentru Camera Deputaþilor, ºi nu lista de partid. Alegãtorii pot vota doar în localitatea de domiciliu, mai prevedea legea menþionatã. De atunci, partidele parlamentare s-au exprimat pro ºi contra acestui sistem, multe
dintre ele dorind modificarea sa. Pe 11 aprilie 2012, votul uninominal majoritar într-un singur tur a picat în Comisia electoralã, în
urma votului împotrivã al UDMR ºi al minoritãþilor naþionale. UDMR s-a abþinut ºi acum de la votul în plen.

Ponta sperã
sã reducã
absenteismul
Premierul Victor Ponta a explicat cã modificarea propusã
reprezintã doar o soluþie de
avarie, necesarã în condiþiile în
care în forma actualã alegãtorii
votau un candidat în colegiu, iar
în Parlament ajungea cel de pe
locul al doilea sau chiar al
treilea.”Sistemul actual amplificã ceea ce reprezintã un
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fenomen nu doar în România, ºi
anume o lipsã de interes a electoratului ºi o nemulþumire faþã
de modul în care merg în
Parlament cei pe care ei i-au
votat”, a spus Ponta. Premierul a
anunþat cã se impunea ºi desfiinþarea pragului electoral, iar în
judeþele în care existã o minoritate semnificativã de peste 7%,
grupul minoritar sã fie reprezentat în Parlament chiar dacã un
candidat din partea minoritãþii
nu câºtigã colegiul electoral.

ªeful Executivului a atras
atenþia cã “în Harghita ºi
Covasna, minoritatea este cea
româneascã”, iar modificarea
propusã înseamnã ”asigurarea
reprezentãrii
comunitãþii
româneºti de acolo ºi
reprezentarea
minoritãþii
maghiare în alte judeþe decât
Harghita, Covasna, Mureº,
Bihor, Satu Mare ºi Sãlaj”.
Premierul susþine cã românii vor
fi motivaþi de modificarea Legii
electorale.

PDL aminteºte
rezultatele
referendumului
Reprezentanþii PDL au atras
atenþia cã, deºi gândite pentru a
aduce un plus de stabilitate
guvernamentalã, modificãrile
legilor electorale nu au întotdeauna rezultatul scontat.
Preºedintele Senatului, Vasile
Blaga, a afirmat cã parlamentarii
PDL sunt de acord cu o astfel de
lege doar în cazul în care în

