REFERENDUM

Antonescu ºi Victor Ponta au insinuat în
conferinþele de presã organizate dupã
închiderea urnelor cã absenþa populaþiei
maghiare de la vot ar putea fi unul din
motivele invalidãrii. Prezenþa scãzutã a
maghiarilor la urne nu este o noutate, a
susþinut Kelemen. Controversa referitoare
la un boicot al comunitãþii s-a iscat în
momentul în care premierul Viktor Orban
le-a sugerat maghiarilor din România sã nu
participe la referendum, afirmând cã cel mai
bine ar fi ca românii sã nu ia nicio decizie la
vot. În acelaºi timp, trebuie precizat cã, în
cursul discursului sãu de la Tuºnad premierul Ungariei s-a aflat alãturi de Laszlo
Tokes, un adversar recunoscut deja al
UDMR, ºi cã a persiflat serios formaþiunea
pe care o conduce Kelemen Hunor. Nu în
ultimul rând, pentru cei care sunt înclinaþi
sã creadã cã Viktor Orban a venit în
România cu un mesaj european, e bine de
punctat faptul cã, dimpotrivã, premierul
ungar a criticat dur conducerea UE ºi þãrile
din vestul Europei!

Familiile europene
iau atitudine

Luând act de eºecul referendumului,
preºedintele Partidului Popular European
(PPE), Wilfried Martens, ºi liderul
Grupului PPE din Parlamentul European,
Joseph Daul, au fãcut apel la Guvernul
României pentru restabilirea credibilitãþii
þãrii noastre în spaþiul UE.”Instabilitatea
politicã generatã de tentativa de demitere a
preºedintelui României trebuie sã ia
sfârºit. Acþiuni politice iresponsabile nu îºi
au locul în cadrul Uniunii Europene ºi nu
sunt tolerate de cãtre instituþiile europene
ºi comunitatea democraticã internaþionalã”, spun cei doi preºedinþi. Aceºtia
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deplâng faptul cã România a avut de suferit în ultima perioadã “ca urmare a acþiunilor abuzive ale Guvernului condus de
Victor Ponta” ºi cer acestuia sã revinã “la
acþiuni responsabile” ºi sã implementeze
toate mãsurile solicitate de Comisia
Europeanã privind statul de drept ºi independenþa justiþiei. Cei doi populari mai
susþin cã þara noastrã “are nevoie de
reforme conform celor din alte state
europene, nu conform unor acorduri
obscure” semnate de co-preºedinþii USL.

La rândul sãu, liderul grupului europarlamentar al Socialiºtilor ºi Democraþilor
(S&D) din PE, Hannes Swoboda, a
declarat cã referendumul din România nu
are câºtigãtori ºi cã toate partidele politice
trebuie sã colaboreze pentru a nu pune în
pericol credibilitatea ºi poziþia României
în Europa. El a cerut politicienilor români
sã înceteze sã mai vorbeascã despre lovitura de stat.”Prioritatea României acum este
de a avea un guvern eficient, în care toþi
membrii conlucreazã constructiv pentru a
continua reformele necesare þãrii. Atenþia
trebuie sã se concentreze pe stabilizarea
economiei, îndeplinirea reformelor necesare în sistemul judiciar ºi consolidarea

luptei contra corupþiei, nu pe disputele
interne’’, a spus liderul socialiºtilor din
PE. Hannes Swoboda subliniazã cã
cetãþenii români vor decide la toamnã cine
trebuie sã guverneze þara.”Dacã Traian
Bãsescu revine la preºedinþia þãrii, el va
trebui sã respecte majoritatea parlamentarã
ºi în final sã încerce sã depãºeascã
divizãrile politice, întrucât aceasta este cea
mai importantã sarcinã a unui preºedinte’’,
a încheiat liderul S&D.

Semnalul Ambasadei
SUA

Ambasada SUA a luat act de anunþul fãcut
de Biroul Electoral Central privind rezultatele finale ale referendumului, subliniind:”Curtea Constituþionalã trebuie lãsatã
sã ia o decizie în mod independent ºi fãrã
niciun fel de intervenþie din afarã. Este
esenþial ca românii sã aibã încredere cã
referendumul a fost liber ºi corect ºi cã
regulile au fost respectate”. Comunicatul
evocã declaraþia ambasadorului Mark
Gitenstein, susþinutã cu ocazia Zilei
Independenþei SUA:”În cele din urmã,
nicio economie nu poate prospera ºi nicio
democraþie nu va supravieþui dacã nu
existã un angajament ferm faþã de domnia
legii ºi respect pentru instituþiile democratice. Nimeni nu mai poate pune la îndoialã
faptul cã România are magistraþi curajoºi.
Pentru ei, nimeni nu este mai presus de
lege”.
”Este indamisibilã o asemenea poziþie a
unui ambasador, nu trebuie sã se amestece
în procesul de luare a deciziei al unei instituþii din România (...) CCR decide. Nu
avem nevoie de sfaturi în asemenea
moment”, a comentat fostul preºedinte al
României, Ion Iliescu.

