
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Bucureşti, 18 noiembrie 2007 

 
 
Parlamentul a aprobat votul uninominal.  
E datoria Preşedintelui să promulge legea ! 
 
 
A douăsprezecea 
Scrisoare deschisă adresată Preşedintelui României, domnul Traian 
Băsescu 
 

 
Domnule Preşedinte,  
 
Întrucât aşteptarea impusă de dumneavoastră se prelungeşte 

fără nici o justificare mă văd nevoit să vă adresez o nouă solicitare de 
a promulga neîntârziat legea votului uninominal ce a fost adoptată de 
Parlament.  

V-am prezentat deja pe larg de multe ori riscurile la care expuneţi 
ideea generoasă a votului uninominal prin refuzul de a promulga legea 
gândită şi pregătită de Asociaţia ProDemocraţia şi pentru care Guvernul 
Tăriceanu şi-a asumat răspunderea. În continuare apreciez că orice 
aşteptare este contraproductivă iar o eventuală încercare a dumneavoastră 
de a trage pe o linie moartă legea votului uninominal va amâna pentru 
mult timp orice alt demers legislativ în acest sens.     

 În calitate de membru al Partidului Naţional Liberal, de 
iniţiator al legii şi de parlamentar am conştiinţa împăcată. Partidul 
meu şi premierul şi-au respectat cuvântul dat promovând legea votului 
uninominal. Toate partidele parlamentare au sprijinit acest demers astfel 
şi nu a fost depusă nici o moţiune de cenzură împotriva guvernului. 
Societatea civilă, guvernul şi parlamentul au dat ţării legea de care 
România are nevoie.  

Acum noi, ceilalţi nu mai putem face nimic. Destinul votului 
uninominal este în mâinile dumneavoastră. Din păcate, acţiunile pe 



care le-aţi întreprins în ultimele două săptămâni au arătat că votul în 
sistem uninominal la viitoarele alegeri parlamentare nu este sigur.   

Nu ştiu acum dacă la 1 ianuarie 2008 România va avea o lege a 
votului uninominal în vigoare sau nu. Ceea ce ştiu sigur este că dacă va 
fi să nu avem o astfel de lege, conştiinţa dumneavoastră ar trebui să 
poarte o mare povară a vinovăţiei.  

 
Domnule Preşedinte,  
 
Pentru a vă convinge să promulgaţi cât mai repede legea votului 

uninominal, cred că nu este lipsit de interes să vă atrag atenţia asupra 
unei alte slăbiciuni a sistemul electoral folosit în Franţa. Vă 
reamintesc că aceasta este singura ţară care foloseşte sistemul electoral pe 
care îl susţineţi.  

Astfel, sistemul electoral propus de dumneavoastră, lipsit de 
prag electoral, poate dezvolta regionalismele şi radicalismele. Acest 
fapt este cu atât mai grav cu cât în România se înregistrează 
discrepanţe între regiuni. Cu timpul, apariţia partidelor regionale-
radicale poate eroda solidaritatea necesară dintre toate provinciile 
României prin faptul că vor pune în discuţie transferurile de fonduri către 
guvernul central şi chiar către regiunile mai puţin dezvoltate.  

 
De aceea, vă rog încă o dată să meditaţi la avantajele şi 

dezavantajele fiecărui sistem electoral şi să promulgaţi cât mai repede 
legea votului uninominal, aşa cum a fost ea adoptată de Parlament prin 
procedura angajării răspunderii Guvernului.   

     
  
 
 
 

Bogdan Olteanu 
Preşedintele Camerei Deputaţilor 

 
         

 


