
PSD o tine pe-a lui
PSD va face intr-o saptamana ce nu a reusit pe o perioada de mai multe luni va demara, in sfarsit,
procedurile in privinta adoptarii legilor electorale. Conducerea partidului de guvernamant a dat ordin ca,
de astazi, Comisia parlamentara pentru elaborarea legilor electorale sa inceapa activitatea si sa discute
toate propunerile referitoare la data organizarii alegerilor. In acelasi timp, maine, PSD va dispune la
Parlament initiativa legislativa privind Codul de conduita electorala care va contine pe langa elementii de
campanie electorala propunerile partidului de modificare a legilor electorale. Vicepresedintele PSD,
Serban Mihailescu a precizat ieri, ca formatiunea sa nu va renunta la data de 6 iunie 2004 pentru alegerile
locale, 12 decembrie pentru parlamentare si primul tur al prezidentialelor si 19 decembrie pentru ultimul
tur la Cotroceni. Mihailescu a mai mentionat totodata, ca nu este exclusa nici varianta propusa de
liberalul Mircea Ionescu Quintus si acceptata de presedintele Ion Iliescu insa nu in cazul variantei ce
apartine Opozitiei, ca pe 28 noiembrie sa fie organizate alegerile parlamentare si primul tur al celor
prezidentiale. Discutia devine un pic cam complicata. S-ar putea cu un aviz al Curtii Constitutionale sa
depasim acest obstacol, a declarat vicepresedintele PSD, Mihailescu, si ca important este consensul care
se va crea in cadrul comisiei parlamentare. Nu se stie insa care va fi consensul atunci cand PSD va spune
Opozitiei ca doreste un singur tur pentru locale si alegerea primarului pe baza a 50+1 din optiunile
exprimate numai de cei prezenti la vot. Varianta pe care a propus-o nu denota altceva decat teama pe care
o are PSD in privinta numirii propriilor primari, desi sondajele arata notorietatea deosebita a actualilor
primari, a afirmat vicepresedintele PSD. In acelasi timp, prin initierea Codului de conduita electorala, PSD
vrea sa impuna votul uninominal la Senat si reducerea numarului de parlamentari. Senatorii partidului de
guvernamant s-au aratat insa nemultumiti in sedinta grupului de ieri, de discriminarea care se face intre ei
si colegii lor de la Camera Deputatilor, cerand introducerea votului uninominal si pentru a doua Camera a
Parlamentului. 
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