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ACTUALITATE

Cu
Cã bãtãlia politicã din anul electoral va fi crâncenã, nu cred cã se mai îndoia nimeni,
dar cã se va ajunge la momente incredibile, de tipul celor bulversante, din primele
luni post-ddecembriste ale lui 1990, e greu de presupus cã ne puteam aºtepta. Pur ºi
simplu, se joacã dur, la beregatã cum se spune, ba chiar cu pistoalele pe masã, dar
nu numai la figurat, ci, iatã, chiar la propriu!
se retrãsese într-o tãcere îndelungatã , dar
care se vedea practic obligat sã redevinã
“preºedintele jucãtor”cu mijloacele pe
care le mai avea la îndemânã ºi pe care i le
conferea Constituþia.

Bãtãlia pentru
scaunul de la
Consiliul European
A fost, desigur, o luptã deschisã ºi fãrã
menajamente între preºedintele Bãsescu
ºi premierul Ponta, dar, dupã cum se
poate lesne constata, disputa devenise
posibilã pe fondul unor evidente lacune
ale Constituþiei , care spune limpede, la

De ce ºi de când?
Rãzboiul propriu-zis s-a declanºat odatã
cu demiterea Cabinetului Ungureanu,
devenitã posibilã nu atât pe fondul moþiunii de cenzurã iniþiatã de USL, cât mai
ales pe fondul trãdãrilor înregistrate din
rândurile PD-L ºi al unora dintre aliaþii
sãi. De reþinut, însã, cã preºedintele
Bãsescu, þinându-se de cuvânt, l-a
investit prompt pe Victor Ponta în funcþia
de prim ministru, validând ºi noul guvern
în formula propusã de coaliþie. Apoi, au
venit alegerile locale, cu un scor zdrobitor înregistrat de coaliþia venitã la putere, care avea de-acum nu doar majoritate în Parlament, ci ajunsese sã domine
categoric ºi raportul de forþe din teritoriu .
Iar de aici înainte - trebuie sã spunem
lucrurilor pe nume! - , în timp ce PD-L îºi
decidea debarcarea întregii conduceri ºi
organizarea
Convenþiei
Naþionale
Extraordinare, noua putere trecea la
îngrãdirea rapidã ºi tot mai amplã a
atribuþiilor deþinute de ºeful statului, care
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articolul 80, cã preºedintele este cel care
reprezintã þara, în timp ce la articolul
102 se deschide o portiþã de interpretare,
în acelaºi sens, ºi pentru ºeful executivului! De aici, rãzboiul declaraþiilor, escaladat mai apoi cu recomandarea votatã
de Parlament, în favoarea lui Ponta, ºi
arbitrajul Curþii Constituþionale, solicitat
de Traian Bãsescu. Pe acest fond, coaliþia
voteazã în plenul Parlamentului ºi
restrângerea
dreptului
Curþii
Constituþionale de a mai putea trece
peste hotãrâri ale Legislativului, dupã
care va modifica ºi prevederea Legii

Referendumului,potrivit cãreia preºedintele poate fi suspendat acum cu numai
50+1 din numãrul celor care se prezintã
la vot. Semnal clar cãtre Cotroceni cã se
pregãteºte o nouã procedurã de suspendare a ºefului statului, fapt confirmat,
de altfel, ºi prin ameninþãrile directe
lansate de Crin Antoescu ºi alþi fruntaºi
ai USL. Iar dupã ce venise din Deal
semnalul direct cãtre “Dottore”, peste
premierul Ponta se prãvãleºte , ca din
întâmplare, scandalul plagiatului, care se
rostogoleºte rapid peste hotare, cu
efectele lesne de bãnuit în privinþa imaginii României.Dar, acesta nu va fi decît
preludiul…

Nãstase, “Trofeul
Calitãþii”… Justiþiei
Bomba care explodeazã cu adevãrat, atât în
þarã,cât mai ales peste hotare este condamnarea lui Adrian Nãstase la 2 ani de
închisoare,cu executare. Cu siguranþã, surprizã de proporþii mai ales în mediile internaþionale, dar, în acelaºi timp, un mare
punct câºtigat de justiþia românã, care
aºteaptã raportul JAI din iulie, ca ºi MCVul de care se leagã direct,deºi nefiresc,
admiterea României în Schengen. Iar aici
se cuvine sã spunem celor care se întreabã
de ce Adrian Nãstase a fost condamnat
“tocmai acum”, cã tergiversarea procesului, inclusiv amânarea de la ultimul termen
proveneau , de fapt, de la tactica apãrãrii,
nicidecum de la acuzare. Decizia instanþei
de la ICCJ nu poate fi discutatã, deºi
încadrarea iniþialã a fost schimbatã, poate
ºi pentru cã la fond se constatase cã nu ar

