POLITIC

Românii merg pe
9 decembrie la vot

Românii sunt chemaţi pe 9 decembrie să-şi aleagă parlamentarii, în cele 18.749
de secţii de votare organizate cele mai multe în ţară, iar 295 în străinătate.
Urnele se vor deschide la ora 7,00 şi se vor închide la ora 21,00.

F

iecare alegător îşi va exercita dreptul
de vot în secţia în a cărei listă
electorală este înscris, de pe raza localităţii
în care îşi are domiciliul.
Aproximativ 2.000 de candidaţi se
vor lupta pentru fotoliile din Parlament.
Fiecare trebuie să se încadreze în limita
legală de cheltuieli: aproximativ 55.000 de
euro pentru mandatul de deputat şi 78.000
de euro pentru cel de senator. Ministerul
Administraţiei şi Internelor a avertizat că
politicienii şi alegătorii riscă între şase luni şi
cinci ani de închisoare dacă dau sau, respectiv,
primesc mită electorală. Cine este martor la o
situaţie de acest gen este sfătuit să sune la 112.
Guvernul a stabilit că pot fi oferite cetăţenilor
doar
obiecte nealimentare, neapărat
inscripţionate şi în limita sumei de 10 lei.

Cinci candidați pe un loc

IPP a dat publicităţii o analiză a
candidaţilor pentru viitorul Parlament,
arătând că pentru alegerile din 9 decembrie

18

78% dintre candidaţi au mai deţinut funcţii
în Parlamentul 2008 – 2012, urmat fiind
de PNL, cu 77% . De asemenea 68% (89)
din actualii 131 de parlamentari ai PDL
recandidează. Formaţiunea cu cel mai mare
număr de oameni noi este Alianţa pentru o
Românie Dreaptă (ARD) - 78%, în timp ce
USL are 57% „boboci”.
Migratori și nomazi

şi-au depus candidaturile la Birourile
Electorale Centrale 2.457 de candidaţi.
Dintre aceştia, doar 19% vor ocupa fotolii
în Parlamentul României; 315 mandate de
deputaţi şi 137 de mandate de senatori, ceea
ce înseamnă aproximativ cinci candidaţi pe
un loc. 62% (295) dintre parlamentarii din
perioada 2008 – 2012 recandidează, adică
85 de senatori şi 210 deputaţi. IPP constată
că, din totalul acestora, 89% sunt bărbaţi
şi doar 11% (32) femei. Partidul cu cei mai
mulţi „veterani” este PSD, unde aproximativ

Potrivit analizei IPP, 41 de actuali
parlamentari candidează pentru alt partid
decât cel cu care au fost aleşi în decembrie
2008. 27% dintre aceştia (11) aparţin Uniunii
Naţionale pentru Progresul României,
partid care nu exista acum 4 ani. Restul
candidaţilor migratori sunt în proporţii
relativ egale migraţi de la PDL către PNL
respectiv PSD şi de la PNL către PDL. IPP
notează şi că 8% (24) dintre parlamentarii
ce recandidează şi-au schimbat colegiul/
circumscripţia. 67% dintre aceştia aparţin
Alianţei USL (restul fiind de la PDL). Cele
mai multe schimbări sunt în Bucureşti, unde
îşi joacă acum şansa lideri importanţi ai USL:
Titus Corlăţean, Eugen Nicolăescu, Gabriel
Oprea, Popescu Tăriceanu, în vreme ce Crin

