REFERENDUM
preºedintelui Traian Bãsescu. Este pentru
prima datã când sunt într-o campanie electoralã aparentã, în care votul pentru mine
nu a fost o prioritate. Prioritatea a fost
votul pentru români. Din acest motiv am
cerut electoratului meu sã nu participe la
vot”. El a precizat apoi cã principalul sãu
obiectiv este reconcilierea ºi ca România sã
rãmânã în lumea civilizatã, iar ”Victor
Ponta trebuie sã înþeleagã cã împãrþirea
românilor în douã tabere cu sprijinul
securistului Felix este un lucru rãu pentru
România”. Bãsescu a vorbit despre
recâºtigarea încrederii partenerilor
europeni, subliniind faptul cã în zilele care
urmeazã ”vom vedea semnale” pozitive
din partea lor. Preºedintele a avertizat totodatã cã „cei care au organizat aceastã loviturã de stat, eºuatã prin referendum, trebuie
sã rãspundã în faþa instituþiilor statului.
Nimeni nu poate fi judecat pentru votul lui,
dar oricine poate fi tras la rãspundere când
emite deliberativ acte normative care
blocheazã activitatea instituþiilor statului”,
a spus Traian Bãsescu.

faþã de cei 8 milioane de români ºi sã-i
apãrãm de Bãsescu ºi de profitorii din jurul
sãu. Domnul Bãsescu politic e demis, nu
mai existã”, deoarece a fost ales de 5 milioane de votanþi, dar 8 milioane i-au spus
sã plece, a afirmat Ponta. El exclude eventuale negocieri cu preºedintele:“Nu, nu ai
ce discuta cu un om pe care românii l-au
respins” a spus premierul. El l-a avertizat
pe Traian Bãsescu sã “nu mai ameninþe
instituþii, persoane, trusturi de presã” ºi sã
nu mai invoce lovituri de stat ºi încãlcãri de
lege, precizând cã are la dispoziþii instrumentele ºi pârghiile necesare pentru a-l
face “sã înceteze cu ameninþãrile”.

Victor Ponta a recunoscut, într-un interviu
acordat pentru cinci instituþii de presã
internaþionale, printre care ºi AFP, cã
“pragul de 50% nu a fost atins ºi cã, în consecinþã, Traian Bãsescu va reveni la biroul
de preºedinte”. Acest anunþ a fost fãcut,
potrivit AFP, în timp ce mai mulþi membri
ai coaliþiei aflatã la putere, printre care ºi
preºedintele interimar Crin Antonescu, au
estimat cã trebuie sã se þinã cont de faptul
cã numãrul românilor înscriºi pe listele
electorale e mai mare decât numãrul real,
ceea ce ar permite constatarea cvorumului
la vot ºi, implicit, demiterea lui Bãsescu.
Premierul a declarat cã USL nu va organiza un nou referendum anti-Bãsescu,
spunând despre acesta cã nu mai are legitimitate, iar pentru români a încetat sã mai
fie un lider.”Trebuie sã ne facem datoria

Emil i-a scris
lui Barroso

Fostul preºedinte Emil Constantinescu i-a
transmis preºedintelui Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, o scrisoare deschisã

MRU – apel
la reconstrucþie

Fostul premier Mihai Rãzvan Ungureanu a
declarat cã ceea ce s-a întâmplat la referendum reprezintã “o victorie a democraþiei ºi
a bunului simþ”, românii demonstrându-ºi
maturitatea politicã. Ungureanu, liderul
Iniþiativei Civice de Centru-Dreapta, a arãtat cã “reconstrucþia” de dupã referendum
trebuie fãcutã ºi cu aceia care au fost
“intoxicaþi de propaganda mincinoasã”.”În
momentul de faþã, problema pe care ne-o
punem sau cel puþin problema pe care mio pun este aceea de a reconstrui ceea ce
alþii au distrus în 3 luni de zile ºi pentru
acest lucru este vital ca naþiunea întreagã sã
participe. Nu credem cã prosperitatea,
viitorul ºi demnitatea naþiunii române pot fi
construite pe dezbinare ºi pe urã”, a mai
spus Ungureanu.

Antonescu menþine
suspansul

Ponta exclude
alt referendum

înþelesul ºi responsabilitatea declaraþiilor
mele”, a afirmat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a susþinut cã, „în termeni
de legitimitate, Traian Bãsescu a fost
demis de cãtre cei care l-au ales preºedinte
al României, adicã de o majoritate realã a
cetãþenilor cu drept de vot din România”,
Privitor la o eventualã retragere din viaþa
politicã, aºa cum a ameninþat înaintea referendumului, Crin Antonescu a declarat
cã a luat o decizie referitoare la ce va face
în cazul în care Traian Bãsescu se va
întoarce la Palatul Cotroceni, spunând cã
ea va fi anunþatã la momentul potrivit.”Eu
am proprietatea vorbelor mele ºi am, de 20
de ani, de când fac politicã, proprietatea,

în care afirmã cã raportul pe Justiþie
(MCV) din 18 iulie cuprinde “exagerãri” ºi
“informaþii inexacte” care au afectat interesele politice, economice ºi financiare ale
României. El arãta cã, “deºi toate schimbãrile politice din România au fost supuse
avizului Curþii Constituþionale ºi au fost
declarate constituþionale de cãtre aceasta,
ele au fost apreciate de mai mulþi oficiali ai
Comisiei Europene, ai Parlamentului
European sau ai cancelariilor unor state
occidentale în termeni duri, ca un grav derapaj democratic, ajungându-se pânã la catalogãri de tipul “lovituri de stat” sau
“metode puciste”, iar ºi mai gravã a fost
„proferarea unor ameninþãri privind
amânarea integrãrii în spaþiul Schengen
sau a unor monitorizãri suplimentare”.
Fostul preºedinte menþioneazã cã “utilizarea pripitã” a unor aprecieri care nu
respectã proprietatea termenilor a avut
rolul de a amplifica tensiunea politicã
internã în România ºi sunt considerate o
cauzã a deprecierii cursului monedei
naþionale. El adaugã cã aceste “exagerãri”
ar fi putut fi evitate dacã ar fi existat un
dialog al Comisiei cu foºtii ºefi de stat,
indicându-i pe Ion Iliescu ºi Regele Mihai
I, precum ºi cu reprezentanþi de marcã ai
mediului academic ºi ONG din România.
Constantinescu aratã cã raportul MCV
“conþine o serie de informaþii inexacte de
naturã constituþionalã ºi instituþionalã, preluate de la susþinãtorii preºedintelui suspendat al României fãrã o verificare corespunzãtoare ºi însoþite de erori de
apreciere”. El mai noteazã ºi cã “intervenþia în favoarea preºedintelui suspendat”
este “gravã” ºi ar putea duce în premierã la
crearea unui curent antieuropean în
România.

UDMR neagã orice vinã

Preºedintele UDMR, Kelemen Hunor, a
respins orice speculaþie cu privire la rolul
comunitãþii maghiare în invalidarea referendumului de demitere a preºedintelui Traian
Bãsescu. Poziþia a venit dupã ce Crin
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