
Chestionar APADOR-CH : Ce fel de republică ar vrea viitorul 

președinte? 

 

Răspunsurile date de candidatul Viorel Cataramă – Dreapta 

liberală 

1. Considerați că atribuțiile președintelui, astfel cum sunt 

stipulate în prezent în Constituție, sunt suficiente pentru 

îndeplinirea rolului acestuia? 

Da, daca are vointa politica ! 

Poate duce marile probleme ale Romaniei (nivel de trai, 

siguranta cetateanului, invatamant, sanatate, infrastructura, 

diaspora, relatiile cu vecinii din flancul nord-estic)in CSAT, 

poate organiza referendum, poate impune vointa poporului !  

Nu (în acest caz, indicati care sunt cele care lipsesc) 

2. Ar fi binevenită o modificare (revizuire) a Constituției în 

sensul că presedintele îndeplinește și funcția de prin-

ministru, model care există în unele țări? Prezentați cel 

puțin un argument în sprijinul opiniei dvs. 

Da, eu militez pentru modelul USA, unde presedintele este PM. 

Nu 

3. Ar fi necesară o modificare (revizuire) a Constituției în 

sensul că presedintele să poată demite primul-ministru? 

Prezentați cel puțin un argument în sprijinul opiniei dvs. 

Da, numai in masura in care nu adoptam modelul american. 

Presedintele are cea mai larga legitimitate, trebuie sa poata 

sa-si puna in aplicare programul/promisiunile electorale prin 

intermediul guvernului (atat presedintele, cat si guvernul 

apartin de executiv). 

Nu 

4. Ar fi utilă o modificare (revizuire) a Constituției în 

sensul că presedintele să poată numi jumătate din guvern, 



iar primul-ministru cealaltă jumătate din guvern? 

Prezentați cel puțin un argument în sprijinul opiniei dvs. 

Da 

Nu, guvernul trebuie sa actioneze unitar. 

Aceasta varianta poate genera un conflict suplimentar 

(Presedinte - PM, Presedinte/PM – Parlament) pe langa cele deja 

existente (Presedintie – Guvern, Presedintie – Parlament, Guvern 

– Parlament) ; prea multe posibile conflicte, cu urmari rele 

pentru tara. 

5. Pentru dumneavoastră, care este înțelesul termenului „de 

îndată”: 

A – maximum 60 de minute 

B – maximum 24 de ore 

C – 30 de zile, cu posibilitatea prelunigirii  

D – nu contează, pentru că președintelui nu i se poate impune să 

acționeze „de îndată” 

Raspuns : varianta B 

6. Este bine sau rău ca, în relațiile internaționale, 

președintele să-și asume obligații în numele țării, fără 

acordul prealabil al Guvernului și/sau Parlamentului? 

Prezentați cel puțin un argument în sprijinul opiniei dvs. 

Bine, deoarece presedintele are legitimitatea votului popular si 

nu intotdeauna este timp de un acord prealabil, acord care poate 

bloca programul presedintelui, lipsindu-l de o atributiune 

constitutionala. 

Rau 

7. În actualul cadru constituțional, președintele poate 

influența construcția de șosele și autostrăzi?  

Da (în acest caz, prezentați cel puțin trei modalități prin care 

poate influența) 



Prin CSAT, incluzand acest domeniu in strategia de securitate si 

aparare nationala.    

Nu 

8. Discutând pur teoretic, dacă nu ați putea alege decât una 

dintre cele două variante, căreia i-ați acorda prioritate: 

A – lupta împotriva corupției 

B – siguranța cetățenilor 

In mod egal, ambele sunt la fel de importante. 

9. Ar trebui modificată (revizuită) Constituția în sensul 

exceptării președintelui de la obligația respectării 

deciziiilor Curții Constituționale? Prezentați cel puțin un 

argument în sprijinul opiniei dvs. 

Da 

Nu, presedintele ar trebui sa fie primul care respecta deciziile 

CCR si ale instantelor de judecata. 

Nu, pentru că se poate și fără modificarea Constituției 

10. Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) 

datează din anul 1950. Cu timpul, lucrurile se mai schimbă. 

Indicați cel puțin trei propuneri de 

modificări/îmbunătățiri/actualizări pentru CEDO. 

Raspuns : Nu am raspuns la aceasta intrebare. 

 

11. Dacă dvs personal ar trebui să renunțați la un drept 

fundamental, care ar fi acela? 

Raspuns : nu renunt la niciun drept fundamental ! 

 

12. Considerați că este nevoie de o întărire a autorității 

statului?  

Da (în acest caz, prezențati cel putin trei modalități prin care 

președintele o poate face) 

Nu, statul este in prezent umflat si gras, abuzeaza viata si 

proprietatea privata a cetatenilor, se ocupa aproape exclusiv de 



cresterea privilegiilor si a numarului de membri apartinand 

aristocratiei bugetare. 

Intr-o buna masura, legile exista, dar nu sunt respectate in 

primul rand de reprezentantii statului. 

13. Cine credeți că ar trebui să rezolve problemele legate 

de interpretarea, aplicarea și respectarea Constituției? 

A – Curtea Constituțională  

B – Înalta Curte de Casație și Justiție 

C – Altcineva (indicați cine) 

Raspuns: CCR 

 

14. La 30 de ani de la schimbarea regimului comunist din 

decembrie 1989, societatea românească încă nu a avut o 

dezbatere serioasă în chestiunea colaboratorilor cu 

Securitatea. Întrucât o lege a lustrației ar fi tardiv de 

adoptat, un astfel de proiect fiind deja declarat 

neconstituțional de CCR, care ar fi în viziuna dvs. o 

soluție pentru tranșarea acestei probleme, astfel încât ea 

să nu mai fie folosită ca șantaj politic? 

 

Raspuns: acest subiect nu mai este de actualitate, ar 

trebui ca in maxim 5 ani CNSAS sa-si inceteze activitatea, 

iar declaratiile privind colaborarea cu fosta Securitate sa 

fie obtionale.  

 

15. Considerați că votul electronic poate fi și ar trebui 

introdus în actuala etapă de dezvoltare a României? 

Da 

 

16. Ce întrebare ați fi dorit să vi se pună, dar a lipsit 

din acest chestionar? Și care este răspunsul dvs. la 

această întrebare? 

 



Globalizare sau Stat Natiune ? 

Romania, Stat Natiune, singura solutie pentru resetarea tarii. 

 


