POLITIC
Struţocămila uninominalului cu compensare (care răsplăteşte cu mandate partidele care nu au câştigat
colegii uninominale, dar au obţinut procente peste pragul electoral de 5%) face ca Parlamentul nou, convocat
la lucru pe 19 decembrie, să aibă un număr record de membri, 588, faţă de 471 de membri până acum.
Legislativul României se apropie astfel de dimensiunile Bundestagului german, care numără 622 de
deputaţi la o populaţie de 82 de milioane de cetăţeni, şi e mai mare decât Parlamentul Poloniei, care are 560
de membri la 38 milioane de locuitori, şi chiar decât Congresul SUA, cu 535 de membri la o populaţie de
aproximativ 315 milioane de locuitori!

D

upă cum se vede,
referendumul
din
2009 pentru limitarea
numărului parlamentarilor la 300 a
avut exact rezultatul invers. Urmarea?
Se discută deja insistent în noul
Legislativ despre revenirea la vechiul
sistem de vot pe liste, unde conta în
final decizia partidului, şi nu influenţa
baronilor locali plus bunăstarea
candidatului dispus să-şi suporte
campania din propriul buzunar.

Câte mandate are fiecare?

Uniunea Social Liberală a obţinut
273 mandate la Camera Deputaţilor
şi 122 la Senat, Alianţa România
Dreaptă - 56 mandate de deputat
şi 24 de senator, Partidul Poporului
Dan Diaconescu - 47 de mandate de
deputat şi 21 de senator, iar Uniunea
Democrată Maghiară din România 18 mandate de deputat şi 9 de senator.
La Camera Deputaţilor, mai sunt
cele 18 mandate ale minorităţilor
naţionale. Un lucru este sigur: aleşii
nu mai încap nici în Casa Poporului!
În sala de plen a celor două camere,
unde deputaţii şi senatorii
se reunesc pentru şedinţele
comune, sunt doar 500 de
fotolii. Şi chiar dacă Liviu
Dragnea a propus ca aleşii
intraţi în Paralment de pe
locurile doi sau trei să stea
la balcoane, s-a decis până
la urmă mutarea şedinţelor
comune într-o sală mai
încăpătoare, sala Cuza. Şi
la Senat, sala avea numai
142 de locuri, iar senatori
sunt acum 176, aşa că s-au
comandat fotolii noi şi
s-a extins sistemul de vot
electronic. Alţi bani, altă
distracţie

Rezultatul alegerilor

Cât ne costă parlamentarii?

Un deputat are, în medie, o
indemnizaţie lunară de 4.800 de lei,
iar cazarea pentru cei care nu sunt
din Bucureşti e cam tot atat pe lună.
Punem la socoteală transportul,
telefonul, diurna, delegaţiile în
stăinătate şi cheltuielile din colegiile
uninominale şi tragem linie: în fiecare
lună, aleşii cheltuiau, în total, aproape
12 milioane de lei, adică 2,6 milioane
de euro. Întrucât numărul lor a crescut,
şi bugetul cheltuit lunar ar ajunge la 3
milioane de euro.

E neconstituţional?

Curtea Constituţională sublinia
că referendumul în care s-a votat
pentru un Parlament unicameral cu
300 de parlamentari a avut caracter
de recomandare, dar “referendumul,
indiferent de caracterul său –
decizional sau consultativ, cum este
cazul referendumului naţional din
anul 2009- reprezintă o modalitate de
exercitare a suveranităţii naţionale (...)
Reglementarea unor prevederi prin
care se tinde la o soluţie legislativă care

Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat rezultatele
finale ale alegerilor parlamentare din 9 decembrie, după
numărarea voturilor din toate secţiile. Potrivit BEC, USL
a câştigat alegerile parlamentare cu 58,63% la Camera
Deputaţilor şi cu 60,1% la Senat, ARD având 16,50% la

nu respectă voinţa exprimată de popor
la referendumul consultativ menţionat
este în contradicţie cu prevederile
constituţionale ale art. 1, 2 şi 61″. Cu
alte cuvinte, asta ar însemna că, după
referendumul din 22 noiembrie 2009,
Legea 35 din 2008 nu mai putea fi
modificată decât în sensul instituirii
unui Parlament unicameral. Or,
Guvernul Ponta a modificat legea
chiar anul acesta, prin Ordonanţa de
Urgenţă 46, iar noul Parlament a fost
ales în baza legislaţiei astfel modificate.
Potrivit comunicatului CCR, OUG
46 din 2012 ar fi neconstituţională.
Prin urmare, dacă s-ar sesiza oficial
Curtea în acest sens, CCR ar trebui să
statueze că procesul electoral n-a fost
OK, iar Parlamentul ar trebui dizolvat.
Judecătorul Ion Predescu a declarat că
nu poate exclude această posibilitate,
dar o consideră puţin probabilă. El
atrage totuşi atenţia că „nu este în
regulă să avem 600 de parlamentari!
Deşi toate partidele au agreat ideea
cu redistribuirea, aceasta ar putea fi
invalidată ca neconstituţională, fiind o
procedură peste şi în afara votului!”

Cameră şi 16,70% la Senat. PPDD a obţinut 13,99% din
voturi la Camera Deputaţilor şi 14,65% la Senat. UDMR
are 5,13% La Camera Deputaţilor şi 5,23% la Senat. USL
a atras 4.344.288 de voturi, ARD - 1.223.189 de voturi,
PPDD - 1.036.730 de voturi, iar UDMR - 380.656. Prezenţa
la alegeri a fost de 41,76%.
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