
PRESEDINTELE
Traian Basescu! Acesta este numele celui care va fi presedinte al Romaniei pentru urmatorii 5 ani. Traian
Basescu este omul care reuseste sa castige tot timpul "la mustata". A facut-o din 2000 incoace, atunci
cand a castigat Primaria Capitalei. De data aceasta, Traian Basescu a invins la cateva zeci de mii de
voturi, impotriva unei coalitii PSD+PC - PNL - UDMR si Minoritati, o coalitie care s-a format in jurul
lui Mircea Geoana si impotriva lui Traian Basescu, un presedinte care la sfarsitul primului mandat a
ramas doar cu sustinerea partidului care l-a promovat in functia de presedinte - PDL. 
  
  Sibiul a votat Traian Basescu
  Peste 61% dintre locuitorii judetului Sibiu care au mers la vot duminica au pus stampila pe candidatul
sustinut de PDL, actualul presedinte Traian Basescu, in timp ce candidatul PSD, Mircea Geoana a obtinut
38,91% dintre voturi, potrivit datelor finale date publicitatii ieri de Biroul Electoral Judetean Sibiu. 
  
  Practic, Traian Basescu a fost votat de 130.999 de alegatori din judet, iar Mircea Geoana de 83.459. 
  
  in total, pe liste au fost inscrisi 374.835 de alegatori cu drept de vot, s-au prezentat la urne 216.868 de
persoane, 15.709 la sectii de votare speciale si 789 de persoane au votat folosindu-se de urna speciala. 
  
  Au existat, la nivelul judetului, 214.458 voturi valabil exprimate si 2.409 voturi nule. 
  
  Peste 60 la suta in judetul Sibiu
  Potrivit numaratorii paralele a PD-L Sibiu, Traian Basescu a castigat in judetul Sibiu cu 61,11%. Mircea
Geoana a obtinut 38,89%. "Ţin sa le multumesc sibienilor pentru acest vot. Este pentru a patra oara
consecutiv cand PDL Sibiu castiga alegerile, indiferent de adversar", a declarat, la finalul numaratorii
paralele, liderul PD-L, Ion Ariton. 
  
  Coalitia analizeaza situatia si e posibil sa ceara anularea alegerilor
  Liderii sibieni ai celor doua partide au crezut in victoria prevestita de Exit Poll-uri si au sarbatorit
victoria candidatului pe care l-au sustinut, Mircea Geoana. Dimineata le-a dat planurile peste cap.
Rezultatele il dadeau pe Traian Basescu ca ales al romanilor. Supararea este cuvantul de ordine care a
domnit ieri la ambele partide, atat la PSD, cat si la PNL. "Optiunea romanilor a fost continuarea crizei.
Nu spun ca Mircea Geoana este cea mai buna solutie, dar era o varianta mai buna decat Traian Basescu.
Diferenta dintre rezultate o reprezinta voturile din strainatate. deci putem spune ca Mircea Geoana a
pierdut in strainatate. Viata merge mai departe. Exista necazuri mult mai mari care se pot intampla decat
acesta", a spus liderul PNL Sibiu, Mircea Cazan. 
  
  Supararea la PSD este si mai mare. Ieri seara a avut loc Comitetul Executiv National. Potrivit liderului
de la Sibiu, Ioan Cindrea, in cadrul Comitetului urma sa se ia decizia in ceea ce priveste situatia
alegerilor din 6 decembrie. "Vom vedea ce se va intampla in functie de datele pe care le vom avea. Fie
acceptam situatia, fie vom cere anularea alegerilor sau renumararea voturilor", a spus Ioan Cindrea,
presedintele PSD Sibiu. Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea a anuntat, insa, ca decizia privind
contestarea rezultatelor alegerilor a fost luata de liderii PSD inca de luni dimineata si ca ea urmeaza sa fie
validata in sedinta Comitetului Executiv. Liviu Dragnea a adaugat, de asemenea, ca PSD va finaliza, in
cursul acestei zile, contabilizarea neregulilor inregistrate la urne. El a aratat ca rezultatele oficiale difera
de cele ale Exit Poll-urilor, spunand ca "fraudele nu au fost incluse in Exit Poll-uri" si a acuzat turismul
electoral. 
  
  PDL multumeste sibienilor
  Dupa anuntarea rezultatelor oficiale, PDL Sibiu a multumit sibienilor pentru ca i-au acordat din nou
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credit lui traian Basescu. "Multumim sibienilor pentru votul dat, pentru constanta optiunilor politice pe
care le au si pentru ca alegandu-l pe Traian Basescu au ales un viitor mai bun pentru Romania", a
declarat Ion Ariton, presedintele PDL Sibiu. 
  
  Presedintele victoriilor "la mustata" 
  Traian Basescu reuseste tot timpul sa castige atunci cand nimeni nu se mai asteapta sa o poata face.
Mereu la un numar mic de voturi. Dar nu atat de mic incat sa nu se poata face diferenta. A facut-o prima
data in 2000, atunci cand a intrat in Turul 2 la alegerile pentru Primaria Capitalei cu candidatul sustinut
atunci de PSD, Sorin Oprescu. A castigat la o diferenta de cateva mii de voturi. in 2004, Traian Basescu a
candidat chiar impotriva celui care avea sa ii fie adversar si in 2009. Traian Basescu a candidat cu Mircea
Geoana tot pentru Primaria Capitalei. Dupa un prim mandat bun, Traian Basescu castiga alegerile din
primul tur de scrutin. Tot in 2004, Traian Basescu vrea mai mult decat Capitala. Vrea Romania. Intra in
cursa pentru presedintia Romaniei si castiga, in Turul 2, la o diferenta de cateva zeci de mii de voturi, in
dauna candidatului sustinut de PSD, Adrian Nastase. A avut un mandat in care s-a organizat un
referendum pentru suspendarea lui, dar Romania nu a vrut sa ii intrerupa mandatul presedintelui. Tot
Romania i-a dat si al doilea mandat lui Traian Basescu, duminica, 6 decembrie 2009. La o diferenta de
cateva mii de voturi, Traian Basescu castiga al doilea mandat, in dauna lui Mircea Geoana, un candidat in
jurul caruia au coalizat aproape toate fortele politice. 
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