REFERENDUM

Suspendarea... suspendatã

46,24 % dintre români (adicã 8.459.053) au votat în cadrul referendumului privind
demiterea preºedintelui Traian Bãsescu, din totalul celor prezenþi la urne 87,52%
(7.403.835) optând pentru plecarea lui Bãsescu, alþi 11,15% (943.375) pronunþânduse pentru rãmânerea acestuia la Cotroceni. 111.842 de voturi, adicã 1,32% din
total, au fost declarate nule. Datele au fost transmise Curþii Constituþionale, care
urma sã decidã dacã scrutinul este sau nu valid, þinând cont de pragul obligatoriu de
jumãtate plus unu din numãrul total al alegãtorilor. Pentru a fi validat, era deci
nevoie de 9 milioane de voturi exprimate. La precedentul referendum pentru suspendarea lui Traian Bãsescu, în 2007, prezenþa la vot a fost de 44.45% (8.135.272
persoane) din care 2.013.099 (24,75%) au ales demiterea ºi 6.059.315 (74,48%)
menþinerea.

În statistici sã ne
batem?
Institutul Naþional de Statisticã a transmis,
într-un comunicat de presã, cã, potrivit
Constituþiei României, Guvernul trebuie sã
asigure exercitarea dreptului de vot tuturor
cetãþenilor care au împlinit 18 ani pânã în
ziua alegerilor ºi cãrora nu le-au fost
interzise drepturile electorale. Mai mult,
punerea în practicã a acestei obligaþii se
realizeazã prin înscrierea românilor cu
drept de vot pe listele electorale, pe principiul domiciliului legal înscris în actele de
identitate, chiar dacã la data alegerilor acei
cetãþeni sunt sau nu prezenþi în þarã. Aceste
precizãri ale Institutului de Statisticã vin
dupã ce mai mulþi reprezentanþi ai USL au
susþinut cã numãrul real al compatrioþilor
cu drept de vot este mai mic în realitate
decât cel înscris pe listele electorale. Astfel
ei argumenteazã cã am avea 16 milioane de
votanþi, nu 18 milioane, iar cvorumul a fost
atins ºi referendumul ar trebui validat.
Potrivit lui Ion Iliescu, Curtea
Constituþionalã trebuie sã ia în calcul ºi
boicotul la care au recurs Traian Bãsescu ºi
PDL, care au îndemnat alegãtorii sã nu se
prezinte la vot. În replicã, europarlamentarul PDL Monica Macovei a declarat cã
datele recensãmântului din 2011 nu sunt
încã prelucrate, astfel cã solicitarea USL ar
însemna modificarea regulilor în timpul
jocului.
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De la CCR la Parlament
Potrivit Curþii Constituþionale, legislativul
României trebuie sã adopte o hotãrâre prin
care sã confirme rezultatele referendumului, acesta fiind, conform magistraþilor,
actul care constatã finalizarea procedurii de
demitere a preºedintelui, totul urmând sã se
încheie odatã cu publicarea hotãrârii în
“Monitorul Oficial”. Curtea a lãsat în
seama Parlamentului sã decidã ce urmeazã
dupã invalidarea referendumului, respingând ca neîntemeiatã sesizarea PDL de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3
din Hotãrârea Parlamentului nr. 34 din 6
iulie. Decizia Curþii privind referendumul
trebuia cititã în plenul legislativului ºi abia
apoi Traian Bãsescu se putea întoarce la
Cotroceni, dacã referendumul era invalidat.
Însã Parlamentul este în vacanþã, iar opoziþia nu putea impune convocarea acestuia
în sesiune extraordinarã pentru a lua act de
decizia CCR.

Bãsescu cheamã la
reconciliere

Preºedintele suspendat, Traian Bãsescu, a
declarat, la sediul sãu de campanie, cã “trei
sãptãmâni de luptã politicã sunt de-ajuns,
iar trei luni, care se vor împlini curând, de
la instalarea guvernului Ponta sunt prea
multe”.”Îi chem pe politicieni la încetarea
oricãrei dispute pentru cã þara se prãbuºeºte
sub aceastã disputã”, a susþinut Bãsescu,

întrebându-i pe cei 256 de parlamentari
care l-au suspendat:”Câþi bani au câºtigat
românii din suspendarea preºedintelui?
Câþi bani au câºtigat românii din pierderea
uriaºã de credibilitate înregistratã de
România ca urmare a loviturii de stat?“.
Bãsescu a spus cã oferta sa privind demisia
în schimbul revizuirii Constituþiei rãmâne
valabilã, cu condiþia ca în Legea fundamentalã revizuitã sã se þinã cont de referendumul din 2009 (adicã de restrângerea
Parlamentului la o singurã camerã, cu 300
de aleºi), iar mandatul prezidenþial sã fie
redus la patru ani. Preºedintele a mai
susþinut cã USL are “o obligaþie moralã”
faþã de el, care i-a încredinþat guvernarea, ºi
faþã de români ºi a cerut liderilor Uniunii
“încetarea imediatã a oricãrei lupte politice
ºi sã treacã la a asigura o bunã guvernare”.
Bãsescu a declarat cã ”românii au ales pentru o Românie constituþionalã, care îºi
doreºte un drum în Uniunea Europeanã
consolidatã. Acest vot nu este o victorie a

