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Cu cine defilãm la Consiliul European?
Atât preºedintele Traian Bãsescu, cât ºi
premierul Victor Ponta îºi doreau sã
reprezinte România la summitul UE de
la Bruxelles, dedicat dezbaterilor asupra
crizei economice mondiale, însã
Consiliul European a decis sã existe un
singur scaun pentru reprezentantul þãrii
noastre, precizând cã oficialii UE nu vor
arbitra disensiunile politice interne.
Sperând sã obþinã mandat de
reprezentare externã din partea
Parlamentului, primul-ministru a solicitat Birourilor permanente ale Senatului
ºi Camerei Deputaþilor sã organizeze un
plen comun care sã decidã pe cine considerã îndreptãþit sã reprezinte
România.”Nu ne facem de râs la
Bruxelles sã mergem mai mulþi ºi sã vorbim pe ºapte voci. Consiliul European
este pe 28 iunie. Pânã atunci trebuie sã
stabilim foarte clar: oricine merge trebuie sã aibã un mandat sã reprezinte
România. Nu mergi de capul tãu acolo”,
a subliniat ºeful Guvernului. Întrebat, la
întoarcerea de la summitul NATO de la
Chicago, cum comenteazã solicitarea lui
Victor Ponta de a reprezenta România la
Consiliul European, preºedintele Traian
Bãsescu a refuzat sã dea detalii, precizând însã cã instituþiile statului trebuie
sã respecte Constituþia.
Preºedintele Senatului, Vasile Blaga,
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este convins cã România trebuie
reprezentatã la Bruxelles de liderul de la
Cotroceni, lucru precizat de articolul 80
din Constituþie. Blaga, al doilea om în
stat, crede Ponta ar trebui sã se adreseze
Curþii Constituþionale dacã i se pare cã
textul legii este neclar.“Sigur, unii din
colegii domnului Ponta fac trimitere la
articolul 112, care spune cã Guvernul
pune în aplicare programul de guvernare
adoptat în Parlament, inclusiv în zona de
politicã externã ºi de securitate naþionalã. Numai cã le atrag atenþia cã
preºedintele poate participa la orice
ºedinþã de guvern în care se discutã
probleme de politicã externã, ba mai
mult, dânsul prezideazã acele ºedinþe de
guvern”, a punctat Blaga. ªi fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu
precizeazã cã România trebuie reprezentatã în strãinãtate de preºedinte ºi nu de
premier, el menþionând totodatã cã
“orice discuþie politicã pe aceastã temã
nu ar face decât sã vulnerabilizeze mandatul României”. Din contrã, actualul ºef
al diplomaþiei, Andrei Marga, crede cã,
în baza agendei preponderent economice
a Consiliului European, primul-ministru
nu poate lipsi de la summit. Preºedintele
Curþii
Constituþionale,
Augustin
Zegrean, îl contrazice însã. În opinia sa,
preºedintele Traian Bãsescu poate

reprezenta þara la Consiliul European aºa
cum a fãcut-o ºi pânã acum, fapt necontestat de nimeni pânã în prezent,
adãugând cã rãspunsul se gãseºte în
Constituþie.”Dl. Zegrean a pierdut încã o
ocazie minunatã sã tacã din gurã”, a
replicat Ponta.”Dacã nu l-a sesizat
nimeni, de ce îºi dã cu pãrerea?”, s-a
întrebat ºeful Guvernului, adãugând cã,
dacã problema ar ajunge la CCR,
Zegrean ar trebui sã se abþinã de la vot.
Prof.univ.dr. Simina Tãnãsescu de la
Facultatea de Drept considerã totuºi cã
la Curtea Constituþionalã nu ar trebui
judecat un asemenea diferend, pentru cã
nu e vorba de un conflict între puterile
statului, ci de o disputã în interiorul puterii executive. Europarlamentarul PDL
Cristian Preda a atras însã atenþia cã,
potrivit reglementãrilor UE, la Consiliul
European numai þãrile care au regim parlamentar sunt reprezentate de ºeful de
guvern - Maria Britanie, Germania - în
timp ce republicile semiprezindenþiale
sunt reprezentate la nivel de preºedinte.
În opinia sa, Traian Bãsescu poate
merge, tehnic, cu Victor Ponta la
Consiliu, dar ar trebui sã explice de ce
solicitã douã locuri. La CE pot fi
prezenþi amândoi demnitarii, dar voteazã
doar ºeful delegaþiei, în cazul României,
preºedintele. (M.F.)

