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Nr. 321/17 septembrie 2014 
 
 
Către: Administraţia Prezidenţială 

În atenţia: Domnului Preşedinte al României, Traian BĂSESCU 

 

 

 

 

Domnule Preşedinte Traian BĂSESCU, 

 

 

În ediţia din data de 15 septembrie 2014 a cotidianului PUTEREA am publicat 

analiza “Studiul de Caz! Ponta, agent SIE! Dreptul preşedintelui Traian Băsescu”, 

ce se bazează pe afirmaţiile dumneavoastră expuse la o emisiune tv difuzată de postul 

B1TV şi pe Legea 182/2002. 

În emisiunea tv, referindu-vă la candidaţii pentru funcţia de preşedinte, aţi 

transmis următorul mesaj: 

“Au timp ca, înainte să-şi depună candidaturile, să spună public, să-şi completeze 

CV-ul, dacă au fost cumva ofiţeri acoperiţi sau nu.” 

La întrebarea realizatorului tv dacă veţi spune dumneavoastră cine nu şi-a 

completat cinstit CV-ul, aţi răspuns: 

“Da. Da, pentru că am obligaţia s-o spun. Am obligaţia să o fac. Există lege care 

interzice Serviciilor să-şi facă cunoscute reţelele, ofiţerii acoperiţi, descoperiţi şi aşa mai 

departe. Dar când discutăm despre funcţia de preşedinte al României, nu poţi să nu 

informezi.” 

(…) 

“Dacă suntem o ţară democratică şi vrem să alegem un preşedinte care ştim că va 

acţiona numai în interesul naţional, numai după conştiinţa lui şi nu dirijat, trebuie să o 

fac.” 

(…) 

“Deci nu este corect să te duci într-o asemenea funcţie având doua butoane.” 

 

 

În acest context, vă supun atenţiei următoarele articole din Constituţia 

României: 
 

Articolul 29, alineatul 2: Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se 

manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc. 

  

Articolul 31, alineatul 2: Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, 

sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice 

şi asupra problemelor de interes personal. 
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Articolul 54, alineatul 1: Fidelitatea faţă de ţară este sacră. 

 

Articolul 80: (1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul 

independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. 

(2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna 

funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de 

mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. 

 

 

 

Vă rog, Domnule Preşedinte Traian Băsescu, să ne răspundeţi la următoarele 

întrebări: 

 

- Consideraţi că articolele din Constituţia României enumerate mai sus - 

29, 31, 54 şi 80 - vă dau dreptul să faceţi publice numele candidaţilor 

care au fost agenţi acoperiţi?  

- Consideraţi că mai sunt şi alte articole din Constituţia României care vă 

obligă să dezvăluiţi identitatea secretă a candidaţiilor la funcţia de 

Preşedinte al României?  

 

 

 

 

Vă mulţumesc, 

 

Mihai PÂLŞU 

Director PUTEREA 
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