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-

Toate statele mari din Uniunea Europeană (cu o populaţie de peste 20 milioane de
locuitori) au parlamente bicamerale;

-

Un număr redus de parlamentari înseamnă o reprezentare mai slabă a cetăţenilor –
în majoritatea statelor din UE numărul relativ scăzut al parlamentarilor de la nivel
naţional este compensat de existenţa unor alte nivele de reprezentare;

-

Un parlament mai mic, compus dintr-o singură cameră, va fi mai uşor de controlat
şi, la rândul său, va avea o capacitate de control scăzută asupra celorlalte puteri
din stat, afectând însuşi procesul democratic;

-

Simplificarea activităţii legislative nu garantează calitatea actului legislativ –
practica ordonanţelor de urgenţă, care este simplă şi rapidă, este o dovadă în acest
sens;

-

Nu există nici o corelaţie statistică între forma parlamentului, numărul de deputaţi
şi nivelul corupţiei, care este generat de un complex de factori;

-

O tradiţie centrală a democraţiei româneşti este bicameralismul. România a avut
parlament unicameral numai sub dictatură;

-

Instabilitatea politică nu începe în parlament, ci doar îşi produce efectele în cadrul
acestei instituţii. Vinovaţii pentru starea de fapt trebuie aşadar căutaţi în altă parte.

Şapte argumente împotriva unicameralismului
şi a reducerii numărului de parlamentari

Indiferent dacă pe 22 noiembrie va avea loc un referendum sau nu privind structura
parlamentului şi numărul de parlamentari, cetăţenii României au dreptul să ştie pentru ce
anume li se cere să îşi exprime votul şi, mai ales, în ce fel votul exprimat le va afecta
viaţa în continuare.
Din păcate instituţiile statului, guvernul şi preşedinţia României, dar şi partidele politice
ca actori principali ai jocului politic democratic nu au dat suficientă importanţă unei
informări corecte şi nepartizane a cetăţenilor cu drept de vot cu privire la chestiunea
referendumului. Firavele campanii de presă sau cele câteva proiecte susţinute de
societatea civilă conştientă că este nevoie de o dezbatere serioasă nu au avut un grad
ridicat de reverberare în spaţiul public, deşi iniţiativa lor rămâne una lăudabilă.
Percepţia asupra instituţiei parlamentului aşa cum se reflectă ea din sondaje repetate este
atât de defavorabilă, încât s-a ajuns în situaţia fără precedent în care parlamentul nu îşi
găseşte în interiorul clasei politice apărători vocali care să susţină cu fermitate cauza
menţinerii numărului actual de parlamentari şi a structurii bicamerale.
Şi totuşi, legislativul actual merită – cu toate bunele şi relele arhicunoscute – o
considerare mai echilibrată atât din perspectiva instituţiei în sine cât şi din cea a
cetăţeanului pe care îl reprezintă.
Fundaţia Friedrich Ebert supune atenţiei publice şapte argumente pentru păstrarea
modelului bicameral şi pentru menţinerea numărului de parlamentari. Sperăm ca
demersul nostru să contribuie la dezbaterea publică şi să conducă la o clarificare a
argumentelor pentru o opţiune sau alta.
1. 85 % din populaţia UE trăieşte în state cu parlament bicameral
Un prim argument este că mărimea populaţiei contează 1 atât pentru numărul de
parlamentari, cât şi pentru modul de organizare a legislativului. O comparaţie cu alte ţări
europene este facilă şi în acelaşi timp revelatoare. În Uniunea Europeană numărul statelor
care au adoptat unicameralismul (14 mai exact) este aproximativ egal cu al celor care au
parlamentul compus din două camere legiuitoare (restul de 13 state). Acest tip de
raportare este însă înşelător, pentru că nu reflectă cu adevărat impactul real asupra
populaţiei.
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Un calcul simplu arată că 85 la sută din populaţia Uniunii Europene trăieşte în state cu
parlament bicameral. Acest procent se explică foarte uşor prin faptul că majoritatea
covârşitoare a statelor unde legislativul are o singură cameră sunt ţări cu o populaţie mică
sau foarte mică, de genul Republicii Malta (0.4 milioane locuitori) sau al ţărilor baltice
(între 1.3 – 3.5 milioane). De fapt 9 dintre cele 14 state cu parlament unicameral au o
populaţie în jurul cifrei de 5 milioane de locuitori.
Aceste cifre contrastează clar cu grupul ţărilor cu sistem bicameral, între care se regăseşte
şi România. Dintre cele 13 state câte sunt la număr în interiorul Uniunii Europene, nu mai
puţin de 10 au o populaţie mai mare de 10 milioane de locuitori. Astfel, afirmaţia că ar
exista un fel de punct natural pentru introducerea sistemelor bicamerale începând cu 10
milioane de locuitori 2 , se verifică empiric.
Cu cele aproape 22 de milioane de locuitori, România este al şaptelea stat în Uniunea
Europeană după mărimea populaţiei. Primele 6 state, dar şi statul imediat următor Olanda
(16.5 milioane) au parlament bicameral. România nu este aşadar o excepţie în acest grup,
ci se înscrie perfect în regula generală.
2. Votul fiecărui cetăţean îşi pierde jumătate din valoarea lui actuală
Ceea ce nu se spune de către susţinătorii reducerii numărului de parlamentari şi ai trecerii
la unicameralism este că prin aceste măsuri nu pedepsim aleşii, ci pe noi înşine.
Parlamentari mai puţini înseamnă colegii electorale mai mari, mai eterogene şi prin
urmare mai puţin reprezentative 3 .
Mai mult, adoptarea unicameralismului nici mai mult nici mai puţin decât înjumătăţeşte
posibilităţile prin care un cetăţean îşi poate vedea reprezentate în parlament interesele,
prin pierderea automată a unui reprezentant direct în forul legislativ. Trecerea la un
sistem unicameral diluează astfel şi mai mult importanţa votului fiecărui alegător, pentru
că alegătorul nu mai are două voturi de exprimat, unul pentru Camera Deputaţilor şi unul
pentru Senat, ci doar unul singur. Legătura dintre ales şi alegător devine astfel şi mai
dificilă, alegătorul fiind reprezentat în parlament de o singură persoană, nu de două, aşa
cum este în sistemul actual.
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România nu are, ca în cazul altor state mari din Uniunea Europeană, nivele de
reprezentare intermediare 4 pentru cetăţeni, aşa cum se întâmplă în statele federale (Belgia
sau Germania), dar şi în state unitare, precum Olanda sau Polonia 5 , care au unităţi
administrative regionale ce dispun de propriile parlamente locale. Având în vedere că în
România nu există încă 6 foruri intermediare cu autoritate legislativă şi că parlamentul
naţional este unicul for cu atribuţii în acest sens, nivelul actual de reprezentare ar trebui
privit de o manieră mai conservatoare.
Şi aici raportarea la alte state europene ar putea servi drept clarificare. Simpla comparaţie
după norma de reprezentare raportată la numărul total de parlamentari relevă că România
(471 de parlamentari) se aseamănă foarte mult cu state cu sistem unicameral, ceea ce
induce ideea că o eventuală trecere la unicameralism ar cere o creştere a numărului de
parlamentari, nicidecum o reducere a lor la 300 (vezi Anexa). Probabil că numărul ideal
în acest caz pur ipotetic ar fi de aproximativ 416 parlamentari.
3. Renunţăm la controlul între instituţii
Ideea de control este ombilical legată de reprezentarea cetăţenilor. Când aceasta are de
suferit, şi controlul oamenilor asupra aleşilor din parlament este diminuat 7 . Însă controlul
enunţat în sintagma checks and balances reprezintă un imperativ democratic mai ales
pentru felul în care relaţionează puterile statului între ele. În România actuală, cu o clasă
politică puţin responsabilizată şi o justiţie neperformantă capacitatea de control reciproc
este extrem de importantă pentru a descuraja derapajele şi pentru a proteja interesul
public. Însă un parlament mai mic şi compus dintr-o singură cameră nu va putea să
controleze efectiv şi eficient activitatea guvernului şi nici nu va avea capacitatea de a
stopa avalanşa de ordonanţe de urgenţă emise de executiv.
Având în vedere experienţa recentă a deliberărilor din plenul parlamentului pentru
formarea unui executiv, nu trebuie ignorat nici faptul că un parlament mai mic va
însemna şi posibilitatea sporită a actorilor politici importanţi, incluzând aici şi
preşedintele României, de a manipula votul mai uşor. Ecuaţia este simplă: mai puţini
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parlamentari înseamnă mai puţine voturi de obţinut/manipulat – de unde pericolul evident
la adresa democraţiei 8 .
4. Avem nevoie de o legislaţie bună şi larg acceptată, nu de una rapidă
Partizanii introducerii unicameralismului şi ai reducerii numărului de parlamentari susţin
că prin aceste măsuri se simplifică activitatea legislativă şi legile sunt mai rapid adoptate
sau amendate. Este însă această simplificare şi rapiditate clamată un lucru bun?
România are la îndemână experienţa ordonanţelor de urgenţă. Executivul decide în
şedinţa de guvern şi ordonanţa de urgenţă are aplicabilitate imediată. Nicăieri în lume nu
se uzează de acest procedeu mai mult ca în România. Ciclul legislativ este redus la
minim, rapiditatea este maximă. Cu toate acestea practica ne arată că legislaţia ca atare nu
este bună. Legile trebuiesc amendate tot timpul, se creează instabilitate şi nesiguranţă
legislativă, ceea ce se traduce în funcţionarea necorespunzătoare a administraţiei publice
centrale şi locale.
Realitatea ne spune că viteza nu garantează calitatea, de aceea poate ar fi mai indicat de
privit în alte direcţii pentru a îmbunătăţi sistemul legislativ. Un lucru este clar – nu prin
schimbarea modului de funcţionare a parlamentului şi prin reducerea numărului de
parlamentari se sporeşte eficienţa.
5. Corupţia este mai degrabă o problemă a guvernului, nu a parlamentului
Prin campania împotriva parlamentului se acreditează ideea că parlamentul ar avea o
problemă cu fenomenul corupţiei şi că prin reducerea numărului de parlamentari corupţia
s-ar diminua. În primul rând, nu există nici o corelaţie statistică 9 între forma
parlamentului şi/sau numărul de parlamentari, pe de o parte, şi nivelul corupţiei, pe de
alta.
În al doilea rând, corupţia ca fenomen priveşte mai degrabă executivul, care are toate
pârghiile guvernamentale şi astfel toate „oportunităţile” pentru a fi afectat de fenomen.
Parlamentul nu are la îndemână decât controlul asupra bugetului, pe care îl votează în
mod public şi transparent. Nu are însă drept de decizie asupra modului în care sunt
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cheltuiţi banii publici. Dimpotrivă, problema este la guvern şi la structurile adiacente.
Lipsa transparenţei prin practica frecventă a secretizării contractelor şi prin manipularea
procedurilor de achiziţii în folos personal este aici o sursă majoră de corupţie.
Ceea ce parlamentul poate face este să îşi extindă abilităţile de control asupra guvernului
prin constituirea de comisii de anchetă, aşa cum a făcut în cazul miniştrilor Monica
Iacob-Ridzi sau Elena Udrea. Prin reducerea numărului de parlamentari această
capacitate a parlamentului este însă limitată şi îngrădită.
6. Democraţia românească a fost mereu bicamerală
Cei care astăzi apără ideea reducerii numărului de parlamentari şi unicameralismul
priveau până nu demult – şi poate că o fac în continuare – perioada interbelică precum o
perioadă de aur a democraţiei româneşti. Însă această perioadă propice din istoria
României moderne a fost una a bicameralismului la noi.
Tradiţia parlamentară românească este prin excelenţă una bicamerală, anul acesta
împlinindu-se 151 de ani de la înfiinţarea Corpului Ponderator, devenit ulterior Senat.
Unicameralismul a fost introdus de regimul totalitar comunist. Constituţia din 1992 a
marcat astfel reîntoarcerea la tradiţia autohtonă a bicameralismului, consfinţind
renaşterea democraţiei recâştigate în revoluţia din 1989. O abdicare de la această tradiţie
recuperată ar fi astăzi în totalitate de neînţeles 10 .
7. Instabilitatea politică din ţară costă cetăţeanul mulţi bani, nu parlamentul
Instabilitatea politică nu începe în parlament, ci doar îşi produce efectele în cadrul acestei
instituţii. Vinovaţii pentru starea de fapt trebuie aşadar căutaţi în altă parte, nu în
parlament.
România cheltuie acum, într-o perioadă de mari constrângeri bugetare, peste 16 milioane
de euro pentru organizarea unui referendum care ar putea produce efecte abia peste un an
sau doi, dacă nu mai mulţi, când criza economică va fi de mult trecut.
În ultimii 5 ani am avut trei schimbări de guvern, două dintre ele în plină criză, care au
afectat bugetul de stat cel puţin la fel de mult ca factura necesară pentru parlamentari.
Nimeni nu a calculat însă cât îi costă pe români schimbarea guvernului cu toată structura
adiacentă din teritoriu. La acest cost ar trebui adăugată pierderea capacităţii
administrative – pentru că fiecare schimbare de guvern înseamnă că viitorul guvern
trebuie să ia totul de la capat – şi îngreunarea bugetului cu plata drepturilor salariale
pentru cei care îşi recâştigă în instanţă posturile din care au fost schimbaţi în mod abuziv.

10

Pentru modelul grecesc, cu un parlament unicameral şi 300 de parlamentari, bicameralismul este
dimpotrivă o excepţie de la tradiţia unicamerală, fiind prezent în istoria Greciei pentru două foarte scurte
perioade de timp, 1844-1863 şi 1927-1935.

Se pune astfel întrebarea legitimă dacă priorităţile noastre sunt corect ordonate şi ne
concentrăm atenţia pe lucrurile importante de care România are cu adevărat nevoie acum.

*****

Fundaţia Friedrich Ebert lansează aceste şapte puncte pentru publicul larg, care pot fi
înţelese ca provocări pentru actualul sistem parlamentar şi pentru relaţia dintre alegători
şi aleşi.
Am ales în mod conştient să prezentăm – fără a avea pretenţia exhaustivităţii – câteva
argumente care pun sub semnul întrebării propunerea Preşedintelui României de a
introduce modelul unicameral concomitent cu reducerea numărului de parlamentari
pentru că dezbaterea publică, atât cât a fost până acum, a prezentat în mod precumpănitor
partea de argumente care susţin ideile preşedintelui.
Cine priveşte aceste argumente mai îndeaproape îşi poate da seama că situaţia este mult
mai complexă. Simpla reducere a numărului de parlamentari şi desfiinţarea unei camere
nu duce la un parlament mai bun, dar de bună seamă conţine în interiorul ei pericolul –
deloc neglijabil – ca reprezentarea actuală a cetăţenilor în forul legislativ şi procesul
democratic în sine să se înrăutăţească.

Anexa:

Deputati/
10.000
locuitori

Total
parlamentari/
10.000
locuitori

Tara

Populatie

Tip
parlament

Nr
senatori

Nr
deputati

Populaţie
la 1
deputat

Malta
Luxemburg
Cipru
Estonia
Slovenia
Letonia
Lituania
Irlanda
Finlanda
Slovacia
Danemarca
Bulgaria
Austria
Suedia
Ungaria
Cehia
Belgia
Portugalia
Grecia
Olanda
Romania
Polonia
Spania
Italia
Regatul Unit
Franta

413.609
493.500
793.963
1.340.415
2.053.355
2.231.503
3.555.179
4.460.000
5.348.357
5.379.455
5.519.441
7.606.551
8.356.707
9.263.872
10.020.000
10.476.543
10.665.867
10.707.924
11.257.285
16.558.674
21.498.616
38.130.302
46.661.950
60.157.214
61.113.205
65.073.482

Unicameral
Unicameral
Unicameral
Unicameral
Bicameral
Unicameral
Unicameral
Bicameral
Unicameral
Unicameral
Unicameral
Unicameral
Bicameral
Unicameral
Unicameral
Bicameral
Bicameral
Unicameral
Unicameral
Bicameral
Bicameral
Bicameral
Bicameral
Bicameral
Bicameral
Bicameral

40
60
62
81
71
75
137
100
264
315
740
346

69
60
59
101
90
100
141
166
200
150
179
240
183
349
386
200
150
230
300
150
334
460
350
630
646
577

5.994
8.225
13.457
13.271
22.815
22.315
25.214
26.867
26.742
35.863
30.835
31.694
45.665
26.544
25.959
52.383
71.106
46.556
37.524
110.391
64.367
82.892
133.320
95.488
94.602
112.779

1,67
1,22
0,74
0,75
0,44
0,45
0,40
0,37
0,37
0,28
0,32
0,32
0,22
0,38
0,39
0,19
0,14
0,21
0,27
0,09
0,16
0,12
0,08
0,10
0,11
0,09

1,67
1,22
0,74
0,75
0,63
0,45
0,40
0,51
0,37
0,28
0,32
0,32
0,29
0,38
0,39
0,27
0,21
0,21
0,27
0,14
0,22
0,15
0,13
0,16
0,23
0,14

Germania

82.060.000

Bicameral

69

622

131.929

0,08

0,08

