POLITIC

Români mai puțini,

Î

ntre timp, cele două blocuri politice
rivale, USL, de-o parte, și ARD de
cealaltă, nu mai prididesc cu alcătuirea
listelor de candidați.
În tabăra stângii, tensiunile sunt
iscate de venirea la masa împărțelii a
„trădătorilor” din UNPR, a transfugilor
din PDL (34 la număr) și, mai nou,
a ecologiștilor, pe care Victor Ponta
și-i dorește pe listele USL. În prezent,
cele patru partide din USL dețin 239
de parlamentari. PNL și PC au 83 de
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mandate, iar PSD și UNPR - 156. În joc ar
mai fi 214 de candidaturi, pentru a acoperi
toate colegiile din țară.
Problema intervine la principiul
parității candidaturilor. În opinia
pesediștilor, mandatele actuale nu se iau
în calcul la negocieri, iar paritatea s-ar
aplica la restul de 214 de mandate, ceea ce
înseamnă că PSD și UNPR, respectiv PNL
și PC, ar mai avea dreptul, fiecare, la câte
107 candidaturi. În total, PSD și UNPR
ar desemna 263 de candidați, iar PNL și
PC - doar 190.
Pentru liberali, paritatea se aplică
la numărul total al mandatelor. Adică
fiecare partener din USL propune câte
226 de candidați. Aliații mai au puțin
timp la dispoziție pentru negocieri,
lansarea candidaților ACD pentru viitorul
Parlament urmând să aibă loc în jurul datei
de 15 octombrie, a anunțat premierul
Ponta.
Dispute și supărări există și-n tabăra
dreptei. Din circa 460 de locuri ipotetice

În ciuda votului pe care
l-au dat la referendumul
din 2009, când au cerut
clar reducerea numărului
de parlamentari la
maximum 300, românii
s-ar putea trezi, după
alegerile din 9 decembrie,
cu...500 de senatori
și deputați! Asta chiar
dacă datele provizorii
vehiculate în legătură
cu recensământul au
indicat și ele scăderea
populației. Ei bine, nu!
Actuala lege a alegerilor
parlamentare prevede că
intră direct în Parlament
candidații care obțin
peste 50% din voturi, în
colegiile lor, dar fiecare
partid are dreptul la un
număr de locuri direct
proporțional cu voturile
obținute. Astfel, dacă o
formațiune politică și-ar
adjudeca toate colegiile
dintr-un județ, cu peste
50 la sută din votri,
atunci s-ar acorda locuri
suplimentare celorlalte
partide, prin redistribuire.

în Parlament, 80-90 revin Forței Civice și
PNȚCD, care și le vor împărți frățește, iar
restul PDL.
Președintele PDL, Vasile Blaga, a ales
Timișul, liderul Forței Civice, Mihai
Răzvan Ungureanu, ar înclina spre
Capitală, ca și Aurelian Pavelescu, iar
Mihail Neamțu, liderul Noii Republici, a
optat deja pentru un colegiu în Arad, fieful
prietenului său Gheorghe Falcă.
Pentru Adrian Papahagi, reprezentantul
Fundației Creștin-Democrate, s-a găsit un
loc la Cluj. Asta l-a înfuriat pe ex-ministrul
Educației, pedelistul Mihail Hărdău, care
viza el colegiul respectiv, acuzându-l pe
Adrian Papahagi că „este doar fiul tatălui
său, Marian Papahagi”, fost director al
„Accademia di Romania” din Roma.
Frustrat e și fostul șef de la Externe,
Teodor Baconschi, care nu și-a găsit loc
pe listele ARD. Președintele PDL, Vasile
Blaga, a susținut că partidul său are acum
22% în sondaje, iar împreună cu aliații din
ARD, 24%. (M.F.)

