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POLITIC

Greva parlamentarã,

PROTEST ORIGINAL
Deºi s-a dorit un demers aducãtor de popularitate ºi voturi, gândit cumva în prelungirea scandãrilor din stradã, greva parlamentarã – zisã ºi “protest radical”- iniþiatã
de USL n-a avut, pânã acum, efectul scontat. Potrivit unui recent sondaj CSOP, doar
23% dintre români considerã cã refuzul de
activitate al PSD ºi PNL este un lucru bun
pentru þarã în situaþia actualã, 60% apreciindu-l negativ. Cu toate acestea, pentru cã
nu mai pot da înapoi, mai ales dupã ce au
formulat ºi 4 condiþii pentru revenire –
între care foarte improbabila demitere a
preºedintei Camerei deputaþilor, Roberta
Anastase- opozanþii îºi vãd mai departe de
boicot, deºi vin la Parlament, iar unii chiar
mai apar pe la comisiile de specialitate
unde depun amendamente. Destui au semnat ºi listele de prezenþã, cu menþiunea
“Protest parlamentar”, iar unii au asistat la
lucrãrile în plen de la balcon, în timp ce,
din partea PNL, ºedinþa era monitorizatã,
din salã, de viceliderul Eugen
Nicolãescu.”Când vor fi lucruri importante, moþiuni de cenzurã, legea electoralã,
alegeri anticipate, atunci vom fi prezenþi ºi
în salã, ºi la comisii”, a spus Nicolãescu,
tatonat deja de liderul grupului pedelist,
Mircea Toader, pentru negocieri vizând
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întreruperea grevei. ªi cum chestiunea indemnizaþiei – pe care “greviºtii” o
încaseazã în continuare- a stârnit polemici
aprinse, preºedintele PSD, Victor Ponta, a
declarat cã parlamentarii USL care au semnat condica de prezenþã, dar nu au participat la lucrãrile de plen sau la comisii, vor
dona banii încasaþi. Decizia a provocat
nemulþumirea multor aleºi.”Evident sunt
unii colegi nemulþumiþi, am vorbit cu ei sã
gãsim soluþii. Important este ca noi sã
facem un gest politic ferm (...), sã facem un
gest radical, care oricum nu se face cu unanimitãþi”, a replicat Ponta.
Între timp, încercând readucerea Opoziþiei
în plen ºi cu vorba bunã, dar ºi cu biciul,
PDL a anunþat cã va distribui în colegiile
parlamentarilor USL afiºe cu pozele
protestatarilor ºi mesajele “El este unul
dintre chiulangii!”, “Ei fac grevã de lux pe
banii tãi!”, într-o acþiune de “informare
corectã a opiniei publice”, a declarat secretarul general pedelist, Ioan Oltean.”Nu este
o stare de confort pentru Putere sã lucreze
în absenþa Opoziþiei. Nu cã nu am putea
lucra, am fãcut dovada, cel puþin în
Camera Deputaþilor, cã ºedinþe în plen ºi în
comisii se pot desfãºura ºi fãrã Opoziþie,
dar apreciem cã rolul parlamentarului, fie

cã se cheamã deputat sau senator, este
acela de a fi prezent în Parlament”, a spus
Oltean. El a adãugat cã nu ºtie sã existe “o
astfel de formã de protest în lumea democratã” ºi cã PDL respinge în mod categoric
ºantajul.”În loc sã vinã la serviciu, ei chiulesc, statul român suportând în fiecare
lunã 1,4 milioane de euro pentru acest
chiul”, a spus Ioan Oltean. Întrebat de ce
conducerea Camerei Deputaþilor nu ia
mãsuri ºi nu sisteazã plãþile cãtre aleºii
absenþi, pedelistul a spus cã numai indemnizaþiile de ºedinþã ºi diurnele de deplasare
pot fi suspendate, restul fiind reglementate
de Statutul parlamentarului, care ar trebui
modificat.”Dacã aceastã formã atipicã de
luptã politicã va continua, va trebui sã
identificãm un set de mãsuri, pentru cã nu
vom putea sã-i lãsãm sã stea acasã pânã în
decembrie ºi sã fie beneficiarii acestor
favoruri. Noi am crezut cã e o glumã”, a
conchis Oltean. Cumva în acelaºi sens s-a
pronunþat ºi preºedintele de onoare al
PSD, Ion Iliescu, care aprecia cã noþiunea
de grevã parlamentarã este discutabilã,
pentru cã activitatea în Parlament este un
instrument al luptei politice ºi “nu se
pãrãseºte câmpul de luptã în acest fel”.
Cine are urechi de auzit sã audã! (M.F.)

