POLITICA FǍRǍ BARIERE
În atenția domnului Mihai Voicu, preşedinte al Comisiei comune a Camerei Deputaților şi
Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, propunerilor
legislative privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanțarea partidelor
politice şi a campaniilor electorale,
doamnei Gabriela Podaşcǎ, vicepreşedinte
domnului Eugen Nicolicea, preşedinte al subcomisiei pentru Legea alegerilor parlamentare.
SCRISOARE DESCHISĂ
Noi, organizațiile grupate în campania Politicǎ fǎrǎ Bariere, suntem obligate sǎ constatǎm
dispariția, în ultimele douǎ luni, a transparenței și deschiderii din procedurile de lucru ale
Comisiei pe care o conduceți. Lipsa de transparențǎ s-a manifestat astfel:
•

•
•
•

•

•

Programarea şedințelor nu mai este anunțatǎ pe site-ul Comisiei
(http://www.cdep.ro/co/sedinte.calendar?co=115), nici mǎcar post-factum (a se vedea
şedințele din 4 şi 5 mai a.c.).
Stenogramele sau înregistrǎrile ultimelor şedințe ale Comisiei sunt şi ele absente.
Deşi am solicitat în repetate rânduri, nu avem acces la documentele discutate în Comisie
decât în timpul şedințelor.
Cu o singurǎ excepție, nu am putut asista la şedințele subcomisiilor care au elaborat
textele proiectelor de legi; mai mult, domnul deputat Eugen Nicolicea, preşedinte al
subcomisiei pentru modificarea Legii alegerilor parlamentare, a declarat public cǎ nu va
accepta prezența ong-urilor la şedințele subcomisiei1.
O serie de decizii importante sunt adoptate în afara şedințelor Comisiei. Este cazul
recentei decizii privitoare la numǎrul deputaților şi al senatorilor. Practic, în plen
deciziile sunt doar anunțate, nu si dezbatute.
O serie de promisiuni, cum este cea privind reglementarea votului la distanțǎ, au fost
amânate sine die.

În aceste condiții, protestǎm fațǎ de absența unei dezbateri publice reale în procesul de
adoptare a legilor electorale, îndeosebi a Legii pentru alegerea Camerei Deputaților şi a
Senatului şi vǎ solicitǎm sǎ nu mai afirmați public cǎ elaborarea acestor legi ar fi fost fǎcutǎ cu
consultarea organizațiilor societǎții civile.
ActiveWatch
Asociația E-Civis
Asociația Civitas ’99
Asociația Funky Citizens
Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală
Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki APADOR-CH
Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale – CENTRAS
Centrul de Resurse pentru participare publică – CeRe
Asociația România Vie
Centrul pentru Jurnalism Independent
Comunitatea Uniți Salvăm
Expert Forum
Fundația pentru o societate deschisă
Grupul pentru Democrație Participativă – Plenum
Rezistența Urbană
Societatea de Educație Contraceptivă şi Sexuală
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http://adevarul.ro/news/politica/dezbatere-live-adevarul-expert-forum-trendscan-vizionar-noul-codelectoralr-joi-19-martie-ora-1400-1_55095f56448e03c0fdabaf8c/index.html

