POLITIC
ºi dezavantajele fiecãrui sistem
electoral “pot fi discutate
îndelung”, dar uninominalul pur
va duce la constituirea de
majoritãþi solide ºi la aºezarea
scenei politice în general în formulã bipolarã, cu partide puternice care vor putea, pe parcursul
mai multor cicluri electorale, sã
se identifice ºi doctrinar, a explicat preºedintele PNL.

UDMR insistã
pentru vot mixt

UDMR nu a fost niciodatã de
acord cu votul uninominal ºi
reducerea numãrului de mandate. Propunerea UDMR
vizeazã un sistem în care cel
mult douã treimi din mandate sã
fie alese pe colegii uninominale
ºi cel puþin o treime din mandate
pe o listã naþionalã. Liderul
Uniunii, Kelemen Hunor, a catalogat proiectul USL drept “o
greºealã”, care se va întoarce ca
un bumerang împotriva iniþiatorilor. “Mergem din rãu în mai
rãu”, a mai spus Kelemen, în
opinia cãruia partidele extremiste sau populiste nu vor fi astfel împiedicate sã intre în
Parlament.
cuprinsul ei se regãsesc prevederile referitoare la reducerea
numãrului de aleºi la 300,
Parlament unicameral ºi vot uninominal dintr-un tur, aºa cum au
cerut românii la referendumul
din 2009. Preºedintele Senatului
a negat cã PDL ar dori “scrutin
în douã tururi”.

Antonescu: ”Aºa
se voteazã ºi în
Marea Britanie”

Copreºedintele Uniunii Social
Liberale, Crin Antonescu, a
declarat cã USL intenþioneazã sã
menþinã structura bicameralã a
Parlamentului, respingând totodatã acuzaþiile conform cãrora
proiectul privind modificarea
legii electorale în sensul introducerii votului uninominal pur ar
fi nedemocratic. ”Aceastã lege e
unul din sistemele electorale,

practicat în Marea Britanie. Este
într-adevãr o formulã electoralã
care poate lãsa nereprezentate
partide ai cãror candidaþi nu pot
câºtiga competiþia uninominalã
în niciun colegiu, dar este o formulã care este perfect democraticã ºi perfect corectã în raport cu
opþiunea la nivel de colegiu”, a
subliniat
Antonescu.”Dacã
aceastã lege este consideratã
nedemocraticã, înseamnã cã e
nedemocraticã ºi legea în baza
cãreia au loc alegerile locale ºi
nu am vãzut o campanie împotriva acesteia, înseamnã cã e nedemocraticã legea prin care din
2008 încoace preºedinþii
Consiliilor Judeþene se aleg,
înseamnã cã era nedemocraticã
ºi propunerea preºedintelui
Traian Bãsescu în acelaºi sens, ºi
nu am vãzut deloc o campanie
atunci”, a afirmat liderul USL.
Acesta a menþionat cã avantajele

UNPR cere
respect pentru
voinþa cetãþenilor

Uniunea Naþionalã pentru
Progresul României susþine
necondiþionat reducerea numãrului de parlamentari, votul uninominal pur, Parlamentul unicameral ºi nu doreºte amânarea
revizuirii Constituþiei, a declarat
Cristian Diaconescu, preºedintele
de onoare al UNPR.”Dacã din
punctul de vedere al legii electorale reducerea numãrului de
parlamentari poate fi realizatã
prin voinþã politicã ºi prin respect
faþã de voinþa cetãþenilor, în ceea
ce priveºte Parlamentul unicameral soluþia este ceva mai complexã, pentru cã þine de modificarea prevederilor constituþionale. Constituþia, ca de altfel
toate temele importante ale

României, a intrat într-o dezbatere fãrã sens - care este numitã
de unii politicã, eu o numesc
absurdã- între cei care sunt pentru
ºi cei care sunt împotrivã, indiferent de tema în discuþie’’, a afirmat Diaconescu.

Pãreri
din societatea
civilã

Eliminarea pragului electoral
fãrâmiþeazã reprezentarea în
Parlament, fapt de care va profita din plin formaþiunea cea mai
puternicã, adicã în prezent USL,
crede sociologul Mircea Kivu.
”Vom avea 2-3 deputaþi de la
câte un partid, evident cã nu vor
putea acþiona, cã nu vor putea
sã-ºi formeze grup parlamentar,
sã treacã legi, ºi atunci se vor
alipi partidului cel mai puternic,
aºa cum s-a întâmplat la
începutul anilor ’90, cu toate
partiduleþele care s-au alipit
FSN. Practic, în Parlament
aproape cã nu vom mai avea
opoziþie. Un partid cu 40%
poate obþine o majoritate absolutã în Parlament, una care sã
poatã modifica Constituþia, sã
modifice legile de funcþionare
ale CCR, ale CNA etc”, a
declarat Mircea Kivu. Preºedintele Pro Democraþia, Cristian
Pârvulescu, crede cã sistemul
electoral majoritar, într-un singur tur, reprezintã o încãlcare
gravã
a
dreptului
de
reprezentare, pentru cã votul
celor care ºi-au exprimat opþiunea pentru cel clasat pe locul al
doilea se pierde.”Vorbim despre
aspecte care pot sã punã problema neconstituþionalitãþii în corelaþie cu articolele 61 ºi 62 din
Constituþie,
pentru cã
Parlamentul este reprezentativ ºi
votul este egal; ºi atunci, dacã
votul este egal, cum putem
explica cuiva care a participat la
alegeri ºi a votat cã nu este
reprezentat în Parlament pentru
cã votul sãu nu a mai fost luat în
calcul?”, s-a întrebat retoric
Pârvulescu.
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