
UDMR, la al doilea esec in lupta cu statul national
Propunerea senatorului UDMR Kovacs Peter Eckstein privind completarea art. 1 din Constitutie cu un
alineat care sa precizeze ca statul national roman  "nu poate aduce discriminari"  cetatenilor de alta etnie
decat cea romana nu este agreata de PSD, dar nici de Opozitie. Senatorul PSD Ion Predescu a declarat
pentru Medifax ca art. 1 al legii fundamentale este unul dintre cele nerevizuibile, astfel incat nu poate fi
luata in discutie nici o completare la acest text.  "Este una dintre numeroasele tentative de a aduce
completari la art. 1, care este nerevizuibil. UDMR are dreptul de a aduce orice fel de amendament, insa nu
va fi sustinuta probabil decat de membrii Uniunii, pentru ca o asemenea modificare nu poate fi acceptata"
, sustine Predescu. La randul sau, senatorul PD Romeo Hanganu este de parere ca amendamentul
senatorului UDMR nu este necesar. Mai mult, senatorul crede ca articolul 1 al legii fundamentale trebuie
sa ramana in forma actuala, deoarece, daca exista convingerea ca Romania este un stat democratic, ideea
ca statul roman nu poate aduce discriminari se subintelege. Nicolae Vlad Popa, senator PNL, sustine ca
intelege motivatia senatorului UDMR, insa propunerea sa i se pare  "o exagerare" .  "Eu apreciez lupta
domniei sale in a fi sigur ca in Constitutie exista garantii multiple pentru minoritati, dar cred ca asemenea
garantii exista in legislatia romana" , a declarat Nicolae Vlad Popa. In numele grupul parlamentar PRM
din Senat, Dumitru Badea a afirmat ca nu se va accepta nici un fel de modificare a articolului 1 din
Constitutie, deoarece acesta reprezinta  "coloana vertebrala"  a legii fundamentale. De asemenea, Badea
este de parere ca, in ciuda tuturor retinerilor manifestate pana acum, grupul PRM va participa la
dezbaterile privind modificarea Constitutiei, care vor avea loc in Senat la sfarsitul lunii august.
Parlamentarii PRM urmeaza sa se intalneasca, spre sfarsitul lunii august, pentru a stabili pozitia grupului
in cadrul dezbaterilor, a adaugat el. 
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