POLITIC
Antonescu a dat Capitala pentru Teleorman.
De cealaltă parte, lideri ai PDL care au
schimbat colegiile sunt Vasile Blaga – plecat
la Timiş, Elena Udrea – la Neamţ, Cristian
Boureanu – la Giurgiu. Circumscripţiile cu
cele mai puţine modificări la acest capitol
sunt Alba, Arad, Gorj, Ialomiţa, Mureş şi
Vâlcea. Studiul IPP relevă faptul că patru
dintre parlamentarii care au fost surprinşi de
jurnalişti votând în plen „la mai multe mâini”
şi care recandidează sunt: Vasile Berci (PNL),
Ciprian-Florin Luca (PSD), Valentin Rusu
(PNL, fost PDL) şi Ioan Stan – PSD.
Trimiși în judecată,
dar dornici de mandat

IPP arată că pentru 22 de parlamentari din
mandatul 2008 – 2012 s-a dispus trimiterea
în judecată de către DNA; nouă dintre aceştia
recandidează. Procesele lor sunt în curs de
judecare iar până la finalizare, beneficiază
de prezumţia de nevinovăţie: senatorul PC
Mircea Marius Banias, senatorul UNPR
Nicolae Dobra, deputatul PNL Relu
Fenechiu, deputatul PSD Marian Ghiveciu,
deputatul Monica-Maria Iacob-Ridzi, care
candidează din partea PP-DD, senatorul
PSD Miron Mitrea, senatorul PC Dan
Voiculescu, deputatul PNL Teodor Atanasiu
şi deputatul UDMR Laszlo Borbely. În ce-l
priveşte pe deputatul Florin-Costin Pâslaru,
declarat incompatibil de către ANI din cauza
angajării fiului său la biroul parlamentar,
deşi are verdictul confirmat şi de Tribunalul
Galaţi, recandidează, deoarece a câştigat
recursul.
Absenteiștii și
„ineficienții”, în prim-plan

propuşi de USL, potrivit IPP, provin din
mediul de afaceri, fiind administratori sau
directori de companii private. Din contră,
candidaţii PDL sunt mai degrabă persoane
din instituţii centrale sau locale, foşti prefecţi,
preşedinţi sau vicepreşedinţi de consilii
judeţene, primari, directori de întreprinderi
de stat, consilieri locali, etc. În ceea ce priveşte
averile declarate de candidaţi, majoritatea
deţin investiţii cu precădere în terenuri şi
case. Sunt declarate şi un număr mare de
datorii fie la bănci, fie la persoane fizice, ca
şi împrumuturi date de candidaţi în nume
personal unor persoane fizice dar şi firmelor,
în special celor pe care le şi administrează/
conduc.
Concluzie tristă

IPP consideră că datele menţionate
anterior confirmă percepţia cu privire la
slaba calitate a candidaţilor pentru alegerile
parlamentare 2012, de unde şi îngrijorarea
privind pregătirea şi conduita membrilor
viitorului Parlament.

Un calcul interesant
România - circa 20 milioane
de locuitori):
- 137 de senatori = un senator
la 160.000 locuitori
- 332 de deputaţi = un deputat la
70.000 locuitori
- 469 parlamentari în total
SUA - circa 300 milioane de
locuitori:
- 100 senatori = un senator la
3.000.000 locuitori
- 435 reprezentanţi = un deputat la
560.000 locuitori
- 535 parlamentari în total
Dacă SUA ar proceda ca România, ar
avea:
- 1.875 senatori
- 4.286 deputaţi
Dacă România ar proceda ca SUA, ar
avea:
- 7 senatori
- 31 deputaţi

IPP precizează că parlamentari cu
procente record la absenţă candidează
din nou, şi anume: senatorul PNL Crin
Antonescu cu 11% prezenţă la voturile
finale electronice exprimate în plen pe tot
mandatul 2008 - 2012, senatorul PNL
Ioan Ghişe - 18%, deputatul PSD Viorel
Hrebenciuc - 30% sau deputatul PNL Relu
Fenechiu - 36%. Îşi încearcă din nou norocul
şi parlamentarii cu cele mai puţine iniţiative
legislative înregistrate dar şi cu o eficienţă
legislativă redusă: deputatul PSD Marin
Bobeş -7 iniţiative înregistrate, niciuna
devenită lege; deputatul PSD Bogdan
Nicolae Niculescu-Duvăz – 8 iniţiative
înregistrate, una devenită lege; senatorul
Petru-Şerban Mihăilescu (UNPR) - 11
iniţiative înregistrate, niciuna devenită lege;
senatorul PNL Varujan Vosganian - 15
iniţiative legislative şi niciuna devenită lege.
Afaceriști, funcționari publici,
investitori imobiliari

Cei mai mulţi dintre candidaţii noi
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