Excelenţei Sale, Preşedintelui României,
Domnul Traian Băsescu

Apel
pentru menţinerea unui sistem electoral competitiv pentru alegerea primarilor
şi pentru asigurarea celei mai mari reprezentativităţi
pentru întreaga comunitate locală

Constatând că Parlamentul a votat, în absenţa oricărei dezbateri publice structurate,
modificarea legii 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în sensul
alegerii primarilor într-un singur tur de scrutin;
Apreciind că această modificare va avea o serie de efecte negative precum:
Creşterea gradului de corupţie, a politizării şi a clientelismului la nivelul administraţiei
locale;
Slaba legitimitate a unor primari aleşi cu mai puţin de jumătate din numărul voturilor
exprimate şi, de foarte multe ori, de mai puţin de 20% din totalul populaţiei;
Multiplicarea conflictelor între primari şi consiliile locale, ceea ce va antrena
numeroase blocaje în funcţionarea administraţiei locale;
Dezvoltarea unui sistem politic şi electoral slab competitiv în condiţiile în care
primarii în funcţie vor fi favorizaţi, iar competiţia politică, şi aşa formală în multe
comunităţi locale din România, va fi practic anulată;
Riscul apariţiei unei forme de „dictatură a majorităţii” care, pentru că a votat primarul
în funcţie, să fie favorizată în raport cu restul cetăţenilor dintr-o localitate;
Compromiterea democraţiei locale fără de care nu poate exista democraţie la nivel
naţional:
Observând - cu un argument care trimite la cariera dumneavoastră politică, ca şi la cea
a actualului prim ministru - că dacă acest sistem de vot s-ar fi aplicat la alegerile pentru
Primarul General al Capitalei în anul 2000 nu dumneavoastră, ci Sorin Oprescu ar fi fost
primarul Bucureştiului, iar în 2004 la alegerile locale din Cluj Napoca primar ar fi fost Ioan
Rus iar nu Emil Boc;
Organizaţiile membre ale Alianţei pentru Statul de Drept (Agenţia de Monitorizare a Presei
– Active Watch, Asociaţia Pro Democraţia, Centrul pentru Resurse Juridice) consideră că
această modificare va crea grave dezechilibre administrative şi va creşte deficitul democratic
din ţara noastră şi vă cere, în consecinţă, Domnule Preşedinte, ca în virtutea prevederilor
articolului 77 aliniatul 2 din Constituţie, să retrimiteţi legea către Parlament pentru a reveni la
vechiul mod de atribuire a mandatelor de primar.
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