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EDITORIAL

De râsu’
lumii

Am amânat scrierea acestui editorial pânã în buza trimiterii revistei la
tipar ºi tot nu se ºtie cine va pleca pânã la urmã la Consiliul European
de la Bruxelles. E drept, Curtea Constituþionalã a decis, în unanimitate,
cã îndrituit sã reprezinte þara este preºedintele Bãsescu , dar premierul
Ponta a replicat imediat cã tot se duce, în virtutea mandatului dat de
guvern ºi parlament. Deci, de partea cui e dreptatea?! Rãspunsul ar trebui sã fie unul singur - al celui care a mizat pe Constituþie. Problema e
însã, cã regretatul Iorgovan, “pãrintele Constituþiei”, a preluat modelul
francez, ca sã nu spun chiar plagiat, unde se ºtie cã funcþioneazã o
republicã prezidenþialã. Ceea ce nu mai rimeazã cu situaþia de la noi. Iar
asta se adaugã ºi unor articole cumva contradictorii, din textul unei constituþii despre care toatã lumea e de acord cã trebuie urgent revizuitã.
Pânã atunci, însã, Constituþia e în vigoare, iar decizia Curþii
Constituþionale e pur ºi simplu literã de lege. Deci, la Bruxelles trebuie
sã plece ºeful statului. La contraatac, ministrul justiþiei descoperã cã doi
dintre magistraþi s-aar afla în incompatibilitate, apoi guvernul trece
Monitorul oficial, prin ordonanþã de urgenþã, în subordinea sa, ceea ce
va permite amânarea publicãrii deciziei luatã de CCR, situaþie în care ne
întoarcem în punctul din care am plecat! ªi totul se revarsã din nou în
presa internaþionalã, într-uun serial tragi-ccomic despre România, în care
pânã ºi prestigiosul Huffington Post a ajuns sã polemizeze cu
“Nature”pe temele de la Bucureºti. Suntem, deci, din nou, de râsu’ lumii,
într-uun moment în care tocmai ne strãduim sã convingem marea familie
europeanã cã ne-aam aliniat întocmai la rigorile UE, cã meritãm sã fim
incluºi în Schengen ºi sã trecem cât mai curând ºi la moneda euro. Nu ne
mai lipsesc însã decât cei 7 ani de acasã, care se traduc în orice
democraþie autenticã prin respectarea instituþiilor. ªi a Constituþiei, oricât
ar fi ea de ºchioapã. Or, potrivit deciziei CCR, preºedintele þãrii este cel
care desemneazã reprezentantul României la Consiliul European, dacã
nu va decide sã plece el însuºi. Lucru pe care, la un moment dat, l-aa
recunoscut ºi premierul Victor Ponta, când a ºi afirmat textual cã, pentru
a pleca la Bruxelles, are nevoie ºi de acceptul preºedintelui. ªi asta e tot!
Horia Alexandrescu
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