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Descriere foto:

Președintele Klaus Iohannis a lăsat să se înțeleagă că ar dori un referendum pentru modificarea Constituției, astfel înc
persoanele cu probleme penale să nu poate ocupa funcții în fruntea statului. Analistul Bogdan Chirieac spune că un as
de demers este inutil din moment ce instanțele de judecată dau sentințe de suspendare a unor astfel de drepturi pent
oamenii politici.

"Un asemenea referendum este inutil din următorul motiv: Acum, instanțele de judecată după ce dau sentința, îți spun dacă
ocupi funcții sau poți să candidezi, cum este cazul lui Adrian Năstase. Pe anumite perioade de timp, în anumite situații se pron
sentință și în acest sens. După ce s-a executat pedeapsa, există instituția reabilitării. Poate unul a furat o pâine în tinerețe. A
înseamnă că toată viața trebuie să tragă pentru chestia asta. Legal în acest moment, chestiunea este perfect reglementată.
face un referendum în care să întrebăm dacă dorim sau nu să încălcăm actuala Constituție și sigur, rezultatul va ﬁ interesant,"
Bogdan Chirieac la Antena 3.
Ce a spus președintele Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a aﬁrmat, marţi, întrebat despre posibilitatea ca în viitorul Executiv să facă parte şi persoane cer
penal, că astfel de persoane nu au ce căuta în fruntea statului. Întrebat dacă i-a transmis această poziţie şi preşedintelui PSD
Dragnea, la consultările de la Cotroceni, el a răspuns că această opinie este foarte bine cunoscută şi că principiul integrităţii ar
să se regăsească în Constituţie.

"Această poziţie a mea este foarte bine cunoscută. Din păcate, ea încă nu se regăseşte încă în Constituţie, dar consider că treb
facem cu toţii împreună un efort de îmbunătăţire a acestei situaţii. De aceea am propus şi când am fost la CSM că dacă
apucăm să discutăm despre Constituţie şi ce trebuie să facem mai bine acolo, atunci eu consider că principiul integrităţii treb
fie înscris chiar în Constituţie", a afirmat Iohannis.
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