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Ce n-a vrut nimeni să vă spună

Vom schimba iar Legea electorală?
de Sorin Ionita

despre Oltchim...
4 comentarii

de mana

După cum zicea cineva, speranţele de a
rezolva Oltchim-ul cumpărând de la

Orice sistem electoral rezonabil – adică nu cine ştie ce
bizarerie exotică, dar unul normal, uninominal,

Petrom şi redeschizând ...

proporţional sau amestecat – e în regulă, dar el singur
nu rezolvă România.

lui MRU si filipineza lui Ponta

Până la urmă, s-ar putea să nu fi fost blat la alegerile
astea, ci numai o combinaţie de inc ompetenţă politică
din partea tuturor şi imp resie generală că mare lucru
oricum nu se schimbă, USL urmând să câşt ige detaşat, indiferent ce se ȋntâmplă. Ca atare,
încurajaţi şi de vremea proastă, nu e de mirare că mulţi au preferat să stea acasă: tema
elect orală definitorie de vreo doi ani încoace a fost pro sau anti-Băsescu (dar mai mult
anti), pentru că el a devenit înc arnarea programului de aust eritate, iar trendul ăsta n-avea
cum să se inverseze aşa repede. În tot cazul, nu în 2012, o perioadă complet pierdută
pentru guvernare, în care toate deciziile importante au fost amânate pentru ucigătorul an
2013.
Nu ştiu rezultatul la ora când scriu, dar nu mă aştept la mari surprize, deci mă amuz anticipând indignarea publicului şi coment at orilor când vor constata cu câte mandate a crescut parlamentul (câteva duzini), în loc să scad ă, aşa cum s-a tot pălăvrăgit în zadar. Nu că
dacă ar fi scăzut ar fi fost vreo brânză, dup ă capul meu, dar e interesant să-i observi pe
unii care se dau mari experţi cum propun una, dar le iese fix pe dos. Parcă văd că iar o să
reluăm nesfârşita discuţie despre Legea elect orală – ce proastă e şi ce multe aberaţii dă şi
cum intră unii fără merite la redistribuire, de pe locurile doi şi trei – de parcă nu tot noi am
făcut-o, cu mare ent uziasm, cu ceva vreme în urmă.
Pe unde or sta acum pitiţi cei care au moşit-o şi au cântat înt ru slava sistemului de vot
uninominal, pe care oricum n-am fi avut vreodată curaj să-l aplicăm în versiune curat ă, ci

Premieri rupti de realitate: unghiera
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Crima de la Otopeni sau cum îmi
datorează mie 50 de euro comisarul
şef Roşoagă
Acum un an şi jumătate, după o păţanie
personală pe Otopeni, puneam pariu pe
50 de euro ...
Votul fantomelor din Pădurea
Nebună (Deli Orman)
Va trebui să elucidăm sursa
comportamentului electoral inexplicabil al
sătenilor din Olt, Teleorman şi ...
Toate articolele (41)

într-una hibridă cu proporţionalul, un hib rid care pierde avantajele fiecăruia, dar le adună
defectele? De ce nu ies să justifice acum în public funcţionarea sa? A, ba pardon, ies de
fapt, dar tot ca să critice legea, prop unând schimbări pe viitor ca s-o ameliorăm etc.
Cunoaşteţi acest sindrom: când singura ta sculă e un ciocan, vezi în jur numai cuie. Are, nare treabă chestiunea cu problemele reale ale ţării, noi schimbăm tot la două cicluri sistemul electoral, din moment ce e singurul luc ru la care ne pricepem cât de cât, fiindcă altceva n-am mai învăţat în ultimii 15 ani, că e mai greu. Aşa că frecăm menta cu sistemele
de partide şi mecanisme electorale după read erele de curs care s-au tradus cu ajutor Soros în anii ’90, pentru întemeierea în România a onorabilei discipline Ştiinţă politică. Foarte
leg itim, doar că tot ce am priceput noi din ea est e că e suficientă pentru guvernarea unei
ţări.
Nu e. Engleza are o distincţie care ajută mult, între politică (politics), adică ce fac partidele
şi candidaţii pentru a obţine şi păstra puterea, prin campanie, organizare etc; şi politici (policy), adică ce faci după ce câştigi puterea şi te pui ministru, cu ce-ţi ocupi cele opt ore pe
zi de lucru timp de patru ani. Sunt două profesii diferite, cu logici diferite, chiar dacă în
pract ică se suprapun. Mie mi se pare că pract icienii şi comentatorii noştri au învăţat destul
de multe despre prima parte, dar foarte puţin despre a doua. Iar asta se vede.
Tot sperăm să găsim sistemul ăla perfect de alegere, astfel încât să ajungă la decizie unii
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De acelasi autor

care ştiu ce e de făcut cu pensiile, sănătatea, reg ionalizarea, energia etc. Dar realitatea e
că impactul asupra bunei guvernări al acestor chest ii, în primul rând al Legii electorale lăsate
singură, este fix zero. Orice sistem elect oral rezonabil – adică nu cine ştie ce bizarerie
exotică, dar unul normal, uninominal, prop orţional sau amestecat – e în regulă, dar el singur nu rezolvă România. Asta e valabil şi pentru alte remedii miraculoase, precum cele
propuse de Băsescu, anume împuţinarea parlamentarilor sau desfiinţarea Senatului. Cu sau
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rău poate fi?
Un capitol politic sumbru
e pe cale să înceapă şi
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Editie scrisa | Raluca Alexandrescu
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Vom schimba iar Legea electorală?
fără aceste măsuri de mare efect med iatic, ţara o va duce tot ca înainte, bine sau prost,

sociale, economice şi

pentru că totul depinde de alţi factori. Vorba irlandezului: dacă vrei să ajungi acolo, pur şi
simplu trebuie să pleci din alt punct.

politice din cei 23 de ani

Dacă ce vrem e bună guvernare, am un mesaj pesimist: băieţi, îndărăt la şcoală, la recalificare, eventual cu bani POSDRU, când s-or debloca. De ce are ţara nevoie nu veţi găsi
în broşurile despre sisteme electorale. Mai lăsaţi legile şi instituţiile în pace, că nu-s aşa rău

de tranziţie. USL ...
Editie scrisa | Andreea Pora
Epoca USL, înapoi la FSN
USL va fi obligat să-şi dea
măsura, să guverneze şi,
de ce nu?, să-şi rupă
gâtul ...

croite, iar în cadrul trasat de ele se poate lucra dacă chiar se vrea; iar dacă nu se vrea, tot
degeaba. Puneţi mai bine mâna pe manualele de politici sectoriale (adică policy), alea
groase şi nasoale, cu multe grafice, scheme şi titluri respingătoare, precum Administ rarea
Educaţiei sau a Sănătăţii, Microe conomie 101 sau Energia Explicată pentru Proşti (nu-i
glumă, există), ca să nu mai ajungă să ne guverneze indivizi ce cred în flăcări violet şi
misterele lui Zalmoxe de la Vârful Omu. Ind iferent cum ar fi ei aleşi. //
Cuvinte cheie: legea electorala, alegeri, parlament, Senat, premier, colegii
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Referinte:
Monica Macovei. Sloganul real al USL este:”Impreuna pentru coruptie”. Romanii risca sa
piarda libera circulatie si locurile de munca in strainatate
Ordonanta Varanului
Parlamentarii amana din nou aplicarea deciziei Curtii Constituionale in cazul lui Mircea
Diaconu.

Editie online | Andreea Pora
VICTORIE si DEZASTRU. Primele
concluzii ale alegerilor
Primele rezultate indica victoria USL,
consfintind in planul legitimitatii rocada
facuta la putere prin caderea cabinetului
...

Recomandarea editorilor
Editie scrisa | Andrei Cornea
Bătălia pentru Constituție a început
Bătălia pentru parlament și probabil chiar
aceea pentru un nou Guvern Ponta s-a
încheiat (așa ...
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Editie scrisa | Andreea Pora
Epoca USL, înapoi la FSN
USL va fi obligat să-şi dea măsura, să
guverneze şi, de ce nu?, să-şi rupă gâtul ...

12.12.2012 | Tirimineanu a scris:
Ma intreb daca este chiar necesara o noua lege electorala. Cate i-au trecut prin cap lui
Antonescu, Ponta, Voculescu privind statul de drept si modificarea Constitutiei, oare nu

Raspunde acestui comentariu

Editie scrisa | Alexandru Gussi
Victoria fără glorie a USL
Victoria USL este rezultanta proceselor
sociale, economice şi politice din cei 23 de
ani de tranziţie. USL ...

12.12.2012 | jorj a scris:
Vorbiti de parca Romania este o tara normala ! Oare-i chiar asa ? In ce tara din UE se mai

Editie scrisa | Tom Gallagher
Un parlament prooligarhic: cât de rău

voteaza hotii , securistii , cei cu dosare penale dovediti de justitie ? Probabil se va
elabora o lege pentru electoratul si doleantele infractorilor , ca directia asta eu o vad : o

Un capitol politic sumbru e pe cale să

a existat si ideea sa nu se mai organizeze alegeri peste patru ani? Sau in cel mai rau caz,
sa devina parlamentarii pe viata

Constitutie , o justitie , o lege electorala care sa nu mai poata fi amendate cu nimic ,
cale libera fara piedeci !
Raspunde acestui comentariu

12.12.2012 | IsailaBratfalean a scris:
Daca o tara saraca precum Romania nu isi poate spune doleantele, integrarea in intreaga
Europa va esua. Daca regionalizarea in Romania nu se va baza pe identitatii istorice
(precum Tinutul Secuiesc) atunci U.E. nu va putea sustine in Romania dezvoltare

poate fi?
înceapă şi parlamentul este acela în care
cele mai îngrijorătoare ...
Editie online | Petre Iancu
O victorie pirica
USL a castigat clar alegerile legislative de la
9 decembrie. Dincolo de constatarea unei
foarte reduse prezente la ...

regionala. Pe scurt: â€žBasescu outâ€, cu toti dreptacii lui moralistiÂ. Adevarata opozitie
â€“ de stanga sau de dreapta â€“ va rezulta din USL, in urma inerentelor dispute privind
aceste obiective viitoare, de integrare europeana si de regionalizare indentitara.
Dezvoltarea economica depinde esential de aceste douÄƒ obiective; ele influenteaza
investiÈ›iile straine, resursele interne regionale, conversia agriculturii de subzistenta,

Subiectele zilei

stoparea emigratiei economice etc.

Ponta: Cel care a negociat cu Băsescu
Raspunde acestui comentariu

va fi EXCLUS din PSD
Victor Ponta a anunţat marţi că va rezolva

11.12.2012 | Raven a scris:
In fapt, aceste alegeri au marcat un nou punct de inflexiune in directia strategica a tarii
noastre. Precaritatea spiritului comunitar si a moralei societatii romanesti au pervertit si
mai mult tesutul social si a ajuns si mai bine reprezentat in Parlament. Leadershipul politic
romanesc este in coma iar orizonturile sunt cu adevarat rosii. Cine se hazardeaza la a se
gandi cine va fi viitorul presedinte al Romaniei enumera nume ca Oprescu, Antonescu si
se opreste intr-un vacum de idei. Asa cum spunea cineva, chiar in aceasta editie a
revistei 22, cum ca p(b)op(b)orul greseste, cred ca si cei care se pretind a fi activi/de
dreapta/clasa mijlocie au facut o greseala, cel putin la fel de mare, cautionand pentru 4
ani un astfel de establishment politic. Sa-mi fie rusine! ...Poate si voua!
Raspunde acestui comentariu
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"problema internă" ...
EXCLUSIV 22. Listele cu ANGAJATII
TVR evaluati de comisii si PUNCTAJUL
obtinut de ei, in vederea concedierii a
800 de angajati
Televiziunea Romana a incheiat procesul de
selectie in vederea concedierii a 800 de
angajati, ...
Camera NU a votat ridicarea imunităţii
lui Ion Stan, din lipsă de cvorum.
Cazul intră în NOUL Parlament
Deputaţii nu au putut să se pronunţe,
miercuri, pe solicitarea procurorilor ...
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EVZ: Cum a fost SALVAT Vasile Blaga
prin sacrificarea lui Papahagi
Organizaţia PDL Cluj, care s-a clasat cel mai
bine în toată ţara, a ...
Guvernul vrea sa discute astazi
cresterea impozitelor si taxelor locale
de la 1 ianuarie
Executivul a introdus pe ordinea de zi a
sedintei de miercuri un proiect de hotarare
privind ...
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