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POLITIC

USL pregãteºte suspendarea lui Bãsescu
Spre deosebire de premierul
Ponta, care iniþial declara cã
nu-ºi doreºte un conflict între
instituþii ºi cã prioritatea noii
Puteri nu este suspendarea
preºedintelui Bãsescu, liderul
PNL, Crin Antonescu, nerãbdãtor probabil sã ajungã la
Cotroceni înainte de termenul
alegerilor prezidenþiale, a insistat în repetate ocazii pentru
declanºarea procedurii de
debarcare a ºefului statului. Iar
pânã la urmã, aliatul pesedist sa lãsat ºi el convins de aceastã
„necesitate”, ajungând sã
afirme cã îºi doreºte ca Traian
Bãsescu sã plece de la putere
cât mai rapid, ca sã se termine
cu “sistemul sãu securist”.
Rãbufnirea a venit dupã ce
revista ºtiinþificã Nature, care
susþine cã a accesat documente
prezentate de o persoanã anonimã, a scris cã mai mult de
jumãtate din teza sa de doctorat
privind
Curtea
Penalã
Internaþionalã ar conþine texte
copiate. Or, preºedintele Traian
Bãsescu fãcuse anterior
referiri ironice repetate la calitatea de doctor în drept a premierului Victor Ponta. De
aceea, el l-a acuzat pe ºeful
statului de faptul cã ar avea
legãturã cu scandalul plagiatului. În context, preºedintele
Bãsescu i-a solicitat premierului sã transmitã o declaraþie pe
propria rãspundere a ministru-
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lui desemnat pentru portofoliul
Culturii, liberalul Puiu Haºotti,
care sã ateste cã teza de doctorat ºi celelalte lucrãri ale acestuia nu sunt plagiate. Haºotti a

pendarea! El a spus cã
preºedintele nu are dreptul sã-i
cearã lui Puiu Haºotti o declaraþie privind pregãtirea sa universitarã, aceasta fiind „ati-

depus declaraþia, dar nu la
Cotroceni, ci la Guvern, precizând cã lasã la latitudinea
primului ministru dacã o va
trimite
Administraþiei
Prezidenþiale. Liderii USL au
reacþionat virulent. Dacã Victor
Ponta i-a cerut preºedintelui sã
îi indice temeiul legal al solicitãrii, Crin Antonescu a trecut
direct la ameninþãri cu sus-

tudinea de lider absolut al unei
republici
bananiere”.
Antonescu nu a dorit sã
comenteze decizia Curþii
Constituþionale potrivit cãreia
preºedintele poate refuza o
primã nominalizare a unui ministru, dacã existã un temei
legal, apreciind totuºi cã este
vorba despre o decizie “foarte
criticabilã ºi comentabilã”. De

altfel, USL e hotãrâtã sã limiteze ºi puterile CCR, schimbând atât modul de numire a
judecãtorilor – care sã nu mai
fie desemnaþi politic, ci
proveniþi de la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie- cât ºi
atribuþiile lor. Proiectul de lege
care eliminã controlul Curþii
Constituþionale
asupra
hotãrârilor Parlamentului a fost
deja adoptat de plenul Camerei,
astfel cã avizul CCR în privinþa
unei eventuale decizii de suspendare a preºedintelui þãrii nu
va mai fi obligatoriu. Iar
Parlamentul a fãcut ºi un alt pas
spre simplificarea procedurii de
suspendare: referendumul pentru demiterea preºedintelui ar
urma sã fie adoptat cu majoritatea voturilor celor care se
prezintã la urne, ºi nu cu
majoritatea cetãþenilor cu drept
de vot. În ce-l priveºte, ºeful
statului - care a acceptat pânã la
urmã numirea lui Haºotti- a
anunþat ferm cã respinge ideea
de a nu-ºi exercita atribuþiile
constituþionale, de teama unei
eventuale suspendãri din
funcþie.”Niciodatã nu o sã
faceþi din mine unul care se
bagã sub birou ca sã nu fie suspendat”, a spus Bãsescu.
Acuzând atacurile repetate ale
premierului, inclusiv contestarea legitimitãþii sale,
preºedintele a anunþat cã deacum va ieºi la bãtaie.(M.C)

