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Un lucru bun: instituțiile rezistă asaltului USL

de Laura Stefan 

Aceasta este normalitatea pe care o căutăm de atâta timp
în România: instituții care funcționează corect, pentru că
oamenii care le compun așază Constituția și legile mai
presus de interesele politice ale celor care i-au trimis
acolo.

Săptămâna trecută, Curtea Constituț ională a invalidat
legea adoptată în „marțea neagră“ care le asigura

impunitate parlamentarilor corupți și care dezincrimina conflictul de interese – din calculele
DNA și ANș, cam 10% dintre parlamentarii de azi beneficiau direct de aceste modificări. O
lege scandaloasă făcută de ei pentru ei. O perfectă ilustrare a conceptului de lege cu
dedicație, care ne-a atras încă o dată blamul partenerilor străini și care a încins spiritele la
București. Vă amintiți, desigur, cu câtă încrâncenare a apărat USL până în pânzele albe
aceste modificări, încercând să convingă o țară întreagă că albul e negru și negrul alb, că
parlamentul a făcut un lucru bun acordându-și imunitate totală și că de vină pentru toate
relele care se abat peste țară sunt cei care îndrăznesc să critice aceste măsuri. Curtea
Constituțională, în unanimitate, a declarat legea neconstituț ională, răspunzând unei sesizări
formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție. Unanimitatea aceasta arată că nu se poate
face chiar orice într-un stat de drept. Că avem anticorpi care să se lupte cu răul, că avem
instituții și oameni care nu se mai tem să-și facă treaba și să anuleze abuzurile. Nu e deloc
întâmplător că 92 de judecători de la ÎCCJ au atacat legea din „marțea neagră“ la CCR: ei au
văzut prăpastia spre care se îndrepta România dacă această lege ar fi intrat în vigoare și au
înțeles că toată munca organelor judiciare ar fi fost anulată peste noapte. Că îmbogățiții
tranziției ar fi scăpat de pușcărie, că am fi avut iarăși în România două categorii de cetă-
țeni: unii deasupra legii și alții obișnuiți. CCR a restabilit normalitatea, amintind par-
lamentului că România e un stat de drept în care Constituția și legile trebuie respectate de
către toți, că obligațiile pe care România și le-a asumat pe plan internațional prin aparte-
nența la comunitatea statelor civilizate trebuie respectate în plan intern și că cetățenii sunt
egali în fața legii.

Unanimitatea aceasta nu este întâmplătoare. Tot cu unanimitate a fost invalidat de către
CCR proiectul de Lege a descentralizării. Curtea a reținut că legea-mamut adoptată prin
asumarea răspunderii guvernului încalcă regimul constituțional al proprietății, principiul
autonomiei locale și că nu îndeplinește cerințele minime de claritate și coerență obligatorii
pentru un act normativ. Ca și în cazul Rompetrol, unde CCR a stabilit că guvernul nu poate
pasa către parlament deciziile executive, ci că trebuie să își asume răspunderea care derivă
din exercitarea puterii executive – de pildă, prin semnarea memorandumului Rompetrol –,
vedem că nu mai merge chiar orice. În decurs de câteva săptămâni, CCR a invalidat cel
puțin trei inițiative majore și extrem de periculoase venite dinspre parlament, în condițiile în
care deciziile respective presupuneau în mod obligatoriu ca judecători numiți de parlament
în actuala conjunctură politică să susțină aceste soluții. Aceasta este normalitatea pe care o
căutăm de atâta timp în România: instituții care funcționează corect, pentru că oamenii
care le compun așază Constituția și legile mai presus de interesele politice ale celor care i-au
trimis acolo.

Un alt motiv de bucurie este reacția rapidă
a CSM, care a validat raportul șnspecț iei
Judiciare care constată că declarațiile pre-
mierului și ale ministrului ova referitoare
la condamnarea lui Adrian Năstase încalcă
independența justiț iei. Șotărârea a fost
aprobată cu 12 voturi pentru și 4 îm-
potrivă, fapt ce arată că, dincolo de lu-
crurile care îi despart, mai ales după anul
fierbinte care a fost 2013, membrii CSM găsesc totuși resursele să reacționeze împreună
atunci când politicienii calcă în picioare justiț ia. O reacție suplimentară a venit de la
președinta ÎCCJ, doamna Livia Stanciu: „Nu-i este permis premierului României să facă
aprecieri privind actul de justiț ie. Să lase judecătorii să-și facă treaba. Declarațiile sale duc
la decredibilizarea justiț iei. Declarațiile premierului afectează independența justiț iei, indu-
când populației un sentiment de neîncredere. Toți magistrații sunt nemulțumiți de această
atitudine“. Până la urmă, asta înseamnă un adevărat lider: un om care își asumă fără teamă
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poziții publice tranșante, atunci când observă că instituț ia pe care o conduce și oamenii
care o compun sunt batjocoriți și că munca lor este anulată prin declarații politice ale mai
marilor zilei. De astfel de oameni avem nevoie în România și ei încep să își arate fața în
ultimii ani: oameni curajoși și demni, oameni care nu se tem să-și facă meseria și să își
susțină clar punctele de vedere. Se întâmplă, așadar, și lucruri bune în România, avem și
motive de bucurie. Depinde doar de noi să ne îngăduim să le vedem și pe ele, nu doar
dezastrele cotidiene. //

Cuvinte cheie: ccr, ponta, constitutionalitate, sesizare

Referinte:
Draft al raportului MCV: Evenimentele din MARTEA NEAGRA au reamintit ca principiile
fundamentale si obiectivele privind reforma SUNT DEPARTE de a fi asig urate
Gyorgy Frunda: Ponta are dreptul să critice justiţia, NU sunt de acord cu șnspecţia
Judiciară a CSM
Domnia BARBARșEș în România USL şi a Antenei 3

Comentarii (10)

>>> ADAUGA COMENTARIU <<<

22.01.2014 | Adrian Rusu a scris:
Dar ESTE BșNE ca o institutie asupra careia exista dubii (dinspre putere, opozitie si
populatie: 67% incredere) â este bine ca ea sa reziste atacurilor USL? Nu ar trebui sa
reziste Sș inteventiilor dinspre dreapta? Pe urma, eventual, am putea fi multumiti...

Raspunde acestui comentariu

21.01.2014 | BCD a scris:
Judecatorii CCR n-aveau incotro si s-ar fi descalificat (fata de un referential extern) daca
ar fi luat alta pozitie. Ca atare, nici hotararea lor nici unanimitatea nu-mi par mie
relevante pentru independenta CCR. Cred ca e prematur, hai sa asteptam niste teste mai
relevante, astea au fost usoare. Nu uitati ca a fost o intamplare ca nu e dl. Bolcas in CCR.
Mai aveam unanimitate? De fapt, ca tot n-a incadrat nimeni corect pana acum initiativa
asta legislativa cu modificarea CP, o s-o incadrez eu: o demonstratie de devotament
nemarginit, a varfului USL, in fata baronilor locali inspaimantati de justitie, care, ajunsi de
justitie, si-au pierdut rabdarea si increderea in cei pe care i-au pus conducatori, si in
masinaria politica in care ei investesc, fara sa scoata profitul si securitatea personala pe
care le doreau si care li s-au promis si li se tot promit. O demonstratie smulsa dlui Ponta.
Ca n-au "rabdare sa astepte pana scapa si de Basescu", inca 10 luni. AMR-ul ala este
pentru ei montat, e raspunsul dlui Ponta catre baronii lui. "Pacientza / Pace si cadentza"
zice dl. Ponta. șar judecatorii, iarasi, sa fi prins ei gustul independentei, demnitatii
regasite? Sa nu se teama ei ce poate veni dupa ce este inlaturat Basescu? Dupa ce
Bordea, pus de ei si de Ponta, rezolva "problema șnaltei Curti"? Eu mai degraba cred ca
sunt nereprezentativi aia 92 (pt. justie). Mai reprezentativ este pentru Justitie ceea ce s-a
intamplat la alegerile CSM. Si agitatia fara precedent a ambsadelor. - Sa vedem ce se
intampla cu amnistia, ca asta e durerea mare, USL tace din toate puterile asupra acestui
subiect, "presa independenta" nu accepta indicatii de strategie ci doar incaseaza din
greu, continuu, urmarile lipsei de actiune, de coordonare si... de strategie. S-o fi
socotind ea "independenta", dar uite ca penalii o considera o "parte" importanta a
problemei lor.

Raspunde acestui comentariu

21.01.2014 | silicon_v a scris:
"Un lucru bun: instituČiile rezistÄ asaltului USL" Problema e pentru cat timp. Fara sa
simta presiune din partea cetatenilor Romaniei (scadere dramatica in intentia de vot), USL
o sa mearga mai departe. Pare ca e decis sa ignore presiunea externa. Din fericire, timpul
nu lucreaza pentru ei. Din nefericire, populatia inca asteapta. Nu e clar ce. Altfel mi se
pare de neinteles cum Ponta poate sa aiba asa procente la intentia de vot.

21.01.2014 | Felix a raspuns:
Cand vad procentele stabile ale lui Ponta ma intreb daca nu cumva antenele scl
apeleaza la mesaje subliminale sau alte alea. Ca Guvernul poate fi atat de incompetent
incat sa emita legi pe care pana si Mona Pivniceru le respinge, asta e deja de
neimaginat. Dar ca poporul nu vede incompetenta, asta e de-a dreptul incredibil.

21.01.2014 | profesoru a raspuns:
Sigur ca poporul vede incompetenta, coruptia si demagogia guvernarii USL, dar se
gandeste ca regimul Basescu a fost mai rau si de aceea tine mai degraba cu USL in
lupta impotriva lui Base. Cand el nu va mai fi presedinte, oamenii vor vedea lucrurile
mai limpede.

21.01.2014 | Gogu a raspuns:
@ Profesoru: cand nu va mai fi presedinte Base, cine va fi? Probabil Antonescu sau
Ponta, si atunci vor rade tot, dupa cum ameninta Mazare. Asa ca nu va bucurati ca o
sa plece Basescu, pentru ca va pleca singurul care mai apara institutiile astea.

 

bucurându-se, ...
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Aceasta este normalitatea pe care o căutăm
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Markus Ferber, europarlamentar
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21.01.2014 | profesoru a raspuns:
Eu nu spun ca poporul are dreptate, ci doar ca poporul sustine USL din ura fata de
Base.

22.01.2014 | Doru a raspuns:
Un popor jumatate prost, jumatate pervertit, ticalos. Nicaieri nu se poate fura mai
simplu decat intrun stat condus de un guvern penal.

22.01.2014 | alina a raspuns:
Cum iti permiti tu sa faci un popor "prost" ??? Daca ii pupam picioarele lui basescu
suntem destepti? "tatal vostru basescu" a spus "cui nu-i convine este liber sa plece din
tara", asa ca domnule doru nu va amestecati intre "prosti" si plecati din tara. Aveti
dreptul sau avem dreptul la o opinie , dar nu aveti dreptul sa jigniti un popor.

22.01.2014 | telespectator a raspuns:
Nu era vorba de Base. Da poporul e prost. Dupa cele ce le-ati facut in 2012 cum puteti
fi catalogati. Mai bine departe de tara decat in mizeria pe care POPORUL a stabilit-o.

Raspunde acestui comentariu
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