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Discuţii între organizații neguvernamentale și partidele politice parlamentare

Luni, 06.02.2012, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi alte 16 organizaţii neguvernamentale, s-au întâlnit
cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare. Invitaţia la discuţii, lansată către toate partidelele politice
parlamentare, a fost onorată de liderii USL Victor Ponta, Crin Antonescu, Daniel Constantin, Titus
Corlăţean, Mihai Voicu, Corina Creţu şi Ecaterina Andronescu, precum şi liderul grupului parlamentar al
PDL din Camera Deputaţilor, Mircea Toader. CRJ își exprimă regretul față de absența de la discuții a tuturor
liderilor partidelor politice parlamentare dar înţelegem circumstanţele deosebite care au împedicat
desfăşurarea dialogului în formatul cuprinzator stabilit iniţial.
ONG-urile au solicitat liderilor partidelor politice sa facă gesturi concrete prin care să răspundă aşteptărilor
cetăţenilor. Organizaţiile au precizat că doresc un nou mod de guvernare, un nou mod de lucru al instituţiilor
publice în relaţie cu cetăţenii, partide politice responsabile şi oameni politici competenţi şi integri. De
asemenea, s-a solicitat partidelor politice un gest simbolic - să îşi exprime clar poziţia faţă de proiectul de la
Roşia Montană şi să adopte o serie de măsuri urgente pentru protejarea mediului înconjurător. Totodată,
ONG-urile au cerut democraţie reală prin încurajarea participării cetăţenilor în procesul decizional şi
sancţiuni ferme pentru nerespectarea legilor.

CRJ salută disponibilitatea partidelor politice spre un dialog structurat, în cadrul Parlamentului, în domenii
clar circumscrise şi cu impact concret. Totuşi, înainte de a continua pe acest drum, CRJ propune partidelor
politice să reflecteze asupra gesturilor suplimentare pe care le pot face pentru a transmite faptul că au
înţeles nevoia societăţii de schimbare a modului de a face politică.
Înregistrarea discuţiei poate fi urmărită aici:
http://www.privesc.eu/Arhiva/8808/Organizatiile-neguvernamintale-se-intalnesc-cu-liderii-partidelor-politiceparlamentare-Victor-Ponta--Crin-Antonescu-si-Daniel-Constantin
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