
Traian Basescu - 44,45% in judetul Sibiu
Pe locurile urmatoare s-au situat Corneliu Vadim Tudor, cu 3,92%, Sorin Oprescu - 2,35% si Kelemen
Hunor - 1,4%. 
  
  Prezenta la vot in judetul Sibiu, pentru alegerile prezidentiale, a fost de 53,7%. 
  
  Numaratoarea paralela efectuata de PD-L arata ca, in municipiul Sibiu, Traian Basescu a obtinut 38,03
la suta din voturi, pe locul 2 s-a situat Crin Antonescu, cu 32,45 la suta, iar pe trei Mircea Geoana cu
17,83 la suta. 
  
  De asemenea, numaratoarea paralela efectuata de PD-L arata ca, in Medias, Traian Basescu a obtinut,
51,36 %, Mircea Geoana 17,24 % si Crin Antonescu 16,66 %. 
  
  La nivel national, dupa numararea voturilor din 96,55% din totalul sectiilor de votare, Traian Basescu a
inregistrat 32,52% din voturi, Mircea Geoana 30,77%, iar Crin Antonescu 20,13% din voturi. 
  
  Pentru referendum 
  
  Din cei 374.420 de alegatori inscrisi in listele permanente in judetul Sibiu, s-au prezentat la urne
201.113, dintre care 11.699 in alte sectii de votare decat cele la care au fost arondati conform
domiciliului. 
  
  495 de locuitori ai judetului Sibiu au votat utilizand urna speciala. 
  
  Din totalul de voturi exprimate, 197.092 de voturi au fost valabile, iar 4.004 voturi au fost nule. 
  
  Pentru referendumul national asupra reducerii numarului de parlamentari la maximum 300 de persoane
au votat 192.112 de locuitori ai judetului, din care 167.253 au fost de acord, iar pentru trecerea la un
parlament unicameral au votat, in total, 192.112 si au fost de acord 145.959 de alegatori. 
  
  Ce spun invingatorii
  
  "Rezultatele alegerilor prezidentiale, referendumului si alegerii primarului municipiului Medias,
desfasurate duminica, 22 noiembrie, ma determina sa va multumesc pentru increderea in Partidul
Democrat Liberal, candidatii sai si proiectele lor politice. La fel ca mitingul din 15 noiembrie, de la
Sibiu, aceste rezultate confirma ca cei mai multi dintre d-voastra sustin modernizarea Romaniei,
inceputa, dupa aderarea la Uniunea Europeana, de actualul presedinte al tarii noastre. Situarea d-lui
Traian Basescu pe primul loc in primul tur al alegerilor prezidentiale, stabilirea prin referendum a
viitoarei configuratii a Parlamentului si alegerea, din primul tur de scrutin, a d-lui Teodor Neamtu, ca
primar al municipiului Medias, sunt premise reale ca, la 6 decembrie, judetul Sibiul va legitima prezenta,
pentru un nou mandat, a d-lui Traian Basescu in fruntea statului - ca o garantie a continuarii politicilor
publice necesare modernizarii Romaniei. Va fi un binemeritat omagiu, adus victimelor de acum 20 de ani
ale revolutiei anticomuniste. in democratie, optiunile poporului suveran sunt singurele care trebuie sa
determine optiunile clasei sale politice. Indiferent de declaratiile adversarilor nostri politici, Partidul
Democrat Liberal isi va stabili strategiile viitoare pe obiectivele stabilite de rezultatele de la 22
noiembrie. Aveti incredere ca nu va vom trada increderea pe care ne-ati acordat-o atunci", sustine
senatorul Ion Ariton, presedintele organizatiei judetene a PDL Sibiu. 
  
  Liberalii nu spun, deocamdata, pe cine sustin 
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  Mircea Cazan, deputat PNL, presedinte interimar al PNL Sibiu: "PNL Sibiu a inregistrat la aceste
alegeri cel mai bun rezultat din istorie. Le multumim sibienilor pentru ceea ce au facut si ii asteptam la
vot si in turul doi. in ceea ce priveste o viitoare sustinere a unuia dintre finalisti nu vreau sa ma pronunt
deocamdata". 
  
  Cindrea: "Vom castiga in 6 decembrie" 
  
  "Este un vot asteptat. A fost o batalie, insa in 6 decembrie vom castiga razboiul. Peste 55 la suta din
alegatori au votat schimbarea, iar oamenii se vor aduna in jurul lui Mircea Geoana. Deocamdata, nu am
avut timp de o analiza a rezultatelor pentru judet", afirma deputatul Ioan Cindrea, presedintele PSD
Sibiu. Totodata, acesta multumeste sibienilor pentru votul acordat lui Mircea Geoana. 
  
  Rezultate prezidentiale 2004 in judetul Sibiu
  Turul I 
  
  Traian Basescu - 50,62 la suta 
  Adrian Nastase - 30,65 la suta 
  Vadim Tudor - 9,38 la suta 
  
  Turl II
  Traian Basescu - 66,99 la suta 
  Adrian Nastase - 33,01 la suta 
  

Cuvinte cheie: medias  municipiul sibiu  ion ariton  traian basescu  mircea geoana  pnl sibiu  psd sibiu
psd  sibiul  pnl  ioan cindrea  sorin  referendum  teodor neamtu  uniunea europeana  partidul democrat
revolutie  pdl  pdl sibiu  adrian nastase  corneliu vadim tudor  presedintele psd sibiu  judetul sibiu  mircea
cazan
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