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Presedintia a anuntat oficial care sunt cele
doua intrebari pentru referendumul din 26 mai
Presedintia a anuntat prin purtatorul de cuvant Madalina Dobrovolschi care
sunt intrebarile adresate romanilor la referendumul pe justitie din 26 mai,
organizat simultan cu alegerile europarlamentare, transmite Mediafax.
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intrebarile la referendum:
„1. „Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie?”
2. „Sunteti de acord cu interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in
domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare si cu extinderea dreptului de a ataca
ordonantele direct la Curtea Constitutionala?”.
La aceste intrebari vor trebui sa raspunda romanii la referendum organizat in 26 mai odata cu
alegerile europarlamentare.
Potrivit legii 3/2000 privind organizarea refernedumului, actualizata in vara anului trecut, se arata
ca pragul necesar pentru validarea referendumului este de minim 30% din numarul persoanelor
inscrise pe listele electorale permanente.

„ RT. 5 (1) Referendumul national si referendumul local se organizeaza si se desfasoara potrivit
A
prevederilor prezentei legi. (2) Referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin 30%
din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente. (3) Rezultatul referendumului
este validat daca optiunile valabil exprimate reprezinta cel putin 25% din cei inscrisi pe listele
electorale permanente”, prevede legea.
Presedintele Klaus Iohannis a anuntat anterior care sunt temele care au fost transmise
Parlamentului ca fiind de interes national si care urmeaza sa fie puse in discutie la referendumul
din 26 mai: interzicerea OUG in domeniul infractiunilor si interzicerea amnistiei si gratierii pentru
fapte de coruptie, precum si posibilitatea ca ordonantele sa poata fi atacate la Curtea
Constitutionala.
"Astazi am transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele doua probleme de interes
national care vor fi supuse consultarii populare, in cadrul referendumului organizat pe 26 mai,
impreuna cu alegerile europarlamentare.
Aceste doua teme vor fi supuse consultarii publice. Cetatenii trebuie sa decida daca vor ca
persoanelor condamnate pentru fapte de coruptie sa li se stearga efectele condamnarilor si daca
vor ca Guvernul sa adopte OUG in domenii sensibilie pentru organizarea sistemului judiciar", a
declarat in urma cu doua saptamani Klaus Iohannis.
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