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Deputat Ion Cupă, vicepreședinte național ALDE ”Un referendum, indiferent de tema lui,
în aceeași zi cu alegerile europene este o propunere incompatibilă cu practicile
democratice europene în materie de alegeri”
Solicitarea USR și PLUS, și anume aceea ca șeful statului să declanșeze un referendum
în aceeași zi cu alegerile europarlamentare, este total neavenită, lipsită de suport rațional
și de respect pentru democrație.
Nu poți să vorbești de democrație toată ziua, așa cum fac usriștii și plusiștii, dar în practică să
încerci să o anulezi inducând manipulări și confuzii în rândul cetățenilor în scopul câștigării de
avantaje electorale.
USR și PLUS încearcă să folosească o temă politică proprie ca pretext pentru o campanie
electorală în care să încerce să-și maximizeze capitalul politic.
”Fără penali în funcții publice” în sensul exclusiv că ”Nu pot fi aleși în organele administrației
publice locale, în Camera deputaților, în Senat și în funcția de președinte al României cetățenii
români condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu
intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării” poate fi una
din temele pentru un referendum asupra revizuirii (mai ample a) Constituției, atunci când va
exista un consens pe această problemă a reformei constituționale.
În niciun caz suprapunerea peste alegerile europene a unui referendum, mai ales a unuia cu
impact constituțional, nu poate fi un câștig pentru democrație. Nu există o astfel de practică la
nivel european, acel nivel atât de des invocat de liderii USR și PLUS ca țintă de atins.
USR și PLUS aduc ca argument, în apelul lor către președinte, inițiativa cetățenească cu
același nume. Cine vrea să vadă însă care sunt adevăratele intenții ale USR și PLUS poate
citi(ignorând cacofoniile docte) negru pe alb în textul inițiativei ”civice” asumate de aceste
formațiuni, următoarele: ”Fără penali în funcții publice ar însemna că cei care au condus
România în ultimii 29 de ani să se apropie mai greu de funcțiile publice.”
Domnilor de la USR și Plus!Chiar așa?!Vă credeți îngerii democrației românești trimiși să decidă
cine să conducă și cine nu?! Democrația în România nu începe și nu se termină cu voi. Și cu
niciunul dintre partide!
Devine însă tot mai clar un lucru. Ceea ce vă doriți cu adevărat este limitarea drepturilor și
libertăților fundamentale ale unor cetățeni liberi. Ceea ce doriți cu adevărat este să eliminați
articoul 16 din Constituție care spune că ”Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților
publice, fără privilegii și fără DISCRIMINĂRI”
Chiar așa, dle Cioloș, dle Bârna!? Toți cei care au condus în țara asta în ultimii 30 de ani sunt
niște penali, niște oameni certați cu legea?! Toți cei care au deținut poziții de conducere în
România trebuie dintr-o dată să plece pentru că așa vreți dvs.? Ăsta e modelul de democrație
pe care îl propuneți românilor? Unul în care NU decid ei liber prin vot ci voi prin instrumente de
sorginte totalitară, pseudodemocratice?!
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Alegerile europene din 26 mai trebuie să fie libere și democratice. Iar românii să fie foarte foarte
atenți la manipulările de tip USR-PLUS care dăunează grav sănătății democrației noastre.

Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

