
 Absenteismul la urne - vot de blam pentru clasa politica
Romanii au absentat masiv la referendumul pentru revizuirea Constitutiei. Desi autoritatile au facut tot
posibilul pentru a-i atrage pe cetateni la urne, lansand o campanie agresiva vizual, cu artisti si sportivi, si
lungind referendumul pe doua zile, iar baronii locali ai PSD au santajat si ademenit populatia cu
amenintari sau tombole in interiorul sectiilor de votare, rata de participare la vot a fost extrem de mica. In
prima zi a referendumului, prezenta la vot a fost de numai 14,29%. Nici ieri, in jurul dupa-amiezii, cifrele
raportate de catre sectiile de votare nu erau la nivelul asteptarilor politicienilor romani. Printre liderii
partidului de guvernamant, ingrijorarea se transformase treptat in panica. Optimismul de dinaintea
votului ramasese doar la nivel declarativ si era afisat cu jumatate de gura. Teoretic, romanii mai puteau
intra in sectiile de votare pana la ora 20. 00 pentru a spune DA sau NU Constitutiei. Cu exceptia liderului
PRM, C. V. Tudor, care a boicotat referendumul impreuna cu partidul sau, toti politicienii romani au
votat sambata sau duminica, ademenindu-i pe cetatenii cu drept de vot sa le urmeze exemplul. Chiar in
prima zi a referendumului, presedintele Ion Iliescu a spus "da" pentru Constitutia revizuita la Liceul "Jean
Monnet" din Capitala. Dupa ce a introdus buletinul de vot in urna, seful statului i-a indemnat pe romani
sa vina la vot, solicitandu-le sa nu ia parte la campania de boicotare a legii fundamentale. El a apreciat ca
o astfel de campanie este nedemna si nedreapta, deoarece incearca sa acrediteze idei false, precum cea a
pierderii de catre limba romana a statutului de limba oficiala. Modul in care organizatiile judetene ale PSD
si-au indeplinit responsabilitatile in privinta organizarii referendumului, in special in ceea ce priveste
atragerea populatiei la vot, va fi evaluat de conducerea centrala a partidului. "Vom aprecia activitatea
colegilor nostri din teritoriu, in raport cu acest criteriu de performanta, in functie de modul in care au
reusit sa determine populatia sa participe la vot. Le-am atras atentia ca criteriile de performanta raman
valabile si ca aprecierea va fi facuta in raport de acestea si cred ca este suficient", a declarat ieri
presedintele executiv al PSD, Octav Cozmanca. In ciuda amenintarilor, liderul pesedist s-a declarat
optimist in legatura cu participarea cetatenilor la votul pentru revizuirea Constitutiei, estimand o prezenta
la urne de peste 60%. Cozmanca a recunoscut totusi ca procentajul obtinut dupa prima zi de referendum
nu este unul "imbucurator" si a pus acest lucru pe seama faptului ca sambata a fost zi de lucru, indeosebi
in mediul rural. La randul sau, prefectul Petre Enescu Botezatu, sesizat de mai multe nereguli semnalate
la nivelul unor sectii de votare din Bucuresti, a declarat ieri ca activitatea presedintilor sectiilor de votare
va fi analizata de catre reprezentantii autoritatilor locale. 
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