“Proiect finanţat de Camera Deputaţilor prin Programul Parteneriat cu societatea civilă”
ţinut să menţioneze în finalul cuvântului său că „acei tineri care vor finaliza proiectul „Deputat pentru o zi”
trebuie să adopte în urma acestei experienţe o atitudine de susţinere sau dimpotrivă, şi să nu rămână cu ideea că au
vizitat un muzeu, nişte săli impunătoare, dar goale”. Iordache s-a declarat preocupat „ca tinerii să aibă o percepţie
corectă şi reală despre ce înseamnă viaţa parlamentară, să manifeste mai mult interes faţă de ce se întâmplă în Camera
Deputaţilor”.
Opiniile lui Florin Iordache au fost susţinute şi de deputatul PD-L Daniel Bărbulescu, care şi-a exprimat
speranţa ca şi contribuţia acestora „să ajute într-o mai mică sau mai mare măsură la efortul nostru pe care îl facem de a
recredibiliza Parlamentul României”. În ideea de a-i familiariza pe tinerii prezenţi în sală cu sistemul parlamentar şi
electoral românesc, Bărbulescu a expus modificările pe care le-a suferit sistemul de vot din 2004 şi până în prezent,
când parlamentarii nu mai sunt aleşi printr-un sistem proporţional de listă, ci printr-unul uninominal. Deputatul PD-L a
atras la rândul său atenţia asupra câtorva fenomene triste care şi-au făcut apariţia în ţară, printre care se numără şi
turismul sau mita electorală. În acest sens, tânărul politician şi-a propus ca în toamnă să înainteze o propunere
legislativă care să aducă unele schimbări sistemului electoral, şi anume: alegerile pentru Parlament şi pentru preşedinţie
să se realizeze în baza unei cărţi unice de alegător, utilizabilă pentru un singur vot; alegerile pentru Parlament ar putea fi
mult mai eficiente dacă s-ar adopta sistemul în care candidatul cu cele mai multe voturi ar deveni automat parlamentar,
nefiind nevoie de acea jumătate plus unul. În ceea ce priveşte mita electorală ce condiţionează în zilele de astăzi
prezenţa la vot şi chiar votul în sine, Daniel Bărbulescu a menţionat că este de acord cu introducerea votului obligatoriu
şi a unei amenzi administrative în cazul neprezentării la urne. Afirmaţia sa a fost completată de cea a lui Florin Jianu,
care a menţionat că ar trebui introdusă alternativa de „niciunul dintre candidaţi” pe buletinele de vot, în speranţa că acest
lucru ar impiedica anularea votului şi ar trage un semnal de alarmă asupra nereprezentativităţii niciunui canditat pentru
electoratul din acea zonă. Bărbulescu şi-a încheiat pledoaria cu mesajul că „deputaţii români trebuie să comunice mai
atent cu generaţia tânără, lucru pe care eu am încercat să îl pun în practică, am dezvoltat canale de comunicare proprii
noii generaţii, intrând în contact cu tineri prin intermediul Internetului, un mijloc de comunicare ce are un impact
puternic în ziua de azi”.
Finalul evenimentului a fost marcat de o sesiune de întrebări şi răspunsuri adresate celor doi deputaţi. Cele mai
interesante întrebări au făcut referire la exemplificarea concretă a amendamentelor pe care politicieni le-au adus în
cadrul activităţii acestora, întrebare la care Florin Iordache a prezentat modificările aduse articolului din codul penal
dedicat incestului şi cel ce priveşte libertatea presei şi obligativitatea celui care se simte lezat de afirmaţiile făcute de
mass-media să îşi exprime opiniile. O altă întrebare adresată lui Daniel Bărbulescu făcea referire la sistemul electoral şi
la posibilitatea introducerii unei baze de date pentru votanţi, la care acesta a precizat că „această bază de date există
deja, dar numai teoretic, întrucât practic nici un deputat nu vrea să deschidă această cutie a Pandorei”. Unul dintre
tinerii din sală a cerut invitaţilor să exemplifice concret ce ar însemna un vot obligatoriu, la care atât Daniel Bărbulescu,
cât şi Florin Iordache au subliniat acordul lor pentru o astfel de măsură, întrucât, conform celor precizate de Iordache,
„clasa politică trebuie să fie mai responsabilă şi să relaţioneze mai ales cu tinerii, care, indiferent de opţiuni politice,
trebuie să se prezinte la vot. Sunt mulţi colegi care se preocupă de responsabilităţile lor de parlamentari şi e anormal
ca doar pentru un singur deputat care doarme sau absentează să fie toţi catalogaţi la fel.”
Vă mulţumim pentru participare şi vă aşteptăm şi la alte evenimente organizate de EUROPROJECT.
Cu stimă,
Florin JIANU
Preşedinte PTIR
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