Friedrich-Ebert-Stiftung România (FES) şi Societatea Academică din România (SAR)
vă invită să participaŃi la dezbaterea
Să înŃelegem reforma electorală
Miercuri, 27 februarie 2013, orele 10.00-13.00
Hotel Intercontinental, Sala Fortuna, Bucureşti
Parlamentul României se pregăteşte să adopte în 2013 un nou cod electoral, după ce actuala lege
electorală 35/2008 a produs efecte nedorite precum creşterea numărului de parlamentari. Aceasta va fi
cea de-a treia reformă din ultimii 13 ani, după ce în 2000 pragul electoral a fost ridicat de la 3% la 5%,
iar în 2008, sub presiunea alegerilor, a societăŃii civile şi a opiniei publice, s-a trecut de la un sistem
proporŃional pe liste la un sistem proporŃional cu circumscripŃii uninominale.
Precum precedentele reforme electorale, cea preconizată pentru 2013 riscă să cadă în acelaşi păcat:
elaborarea unei legi care să servească partidelor aflate la putere, precum şi întărirea monopolului
partidelor instituŃionalizate asupra politicii. O altă problemă ar putea fi creată prin adoptarea noului cod,
care ar putea prevedea ca membrii Senatului să fie aleşi în circumscripŃii uninominale regionale, înainte
de modificarea ConstituŃiei.
O lege electorală sau un Cod? Care este legătura dintre reforma electorală şi cea constituŃională?
Trebuie deschis sistemul politic românesc? Care sunt opŃiunile şi care dintre sistemele electorale
aplicate în societăŃile democratice sunt adecvate României? Acestea sunt întrebările la care-şi
propune să răspundă dezbaterea "Să înŃelegem reforma electorală".
Agenda:
-

Cuvânt de bun venit, Matthias Jobelius, Friedrich-Ebert-Stiftung România şi
Alina Mungiu Pippidi, Societatea Academică din România

-

Keynote speech, Victor Ponta, Prim-Ministru al României

-

Prezentare raport "Să înŃelegem reforma electorală"

-

DiscuŃii cu: Ana Maria Pătru, Autoritatea Electorală Permanentă; Dan Mihalache, PNL;
Sulfina Barbu, PDL; Dan Mihalache, PNL; Kelemen Hunor, UDMR; Ovidiu GanŃ,
Forumul Democrat al Germanilor din România; Gabriela CreŃu, PSD; Alexandru Radu,
politolog; Moderator: Ioana Lupea

La dezbatere vor participa şi alŃi reprezentanŃi ai partidelor politice, precum şi experŃi.
Limba de lucru a evenimentului va fi româna. Traducerea simultană în limba engleză va fi asigurată.
The working language of the seminar is Romanian. Simultaneous English translation will be provided.
Vă rugăm să ne confirmaŃi participarea Dumneavoastră până luni, 25 februarie 2013. Contact:
Victoria Stoiciu, victoria.stoiciu@fes.ro, 0040 722 227946 sau 021 2110982/3.
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