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EVENIMENT
Preºedintele Traian Bãsescu îl avertizase în scris
pe primul-ministru cã nu poate reprezenta
România la Consiliul European ºi cã, dacã îºi va
însuºi atribuþiile prezidenþiale, ar putea rãspunde
în faþa legii. ªeful statului a precizat însã cã nu va
face plângere penalã împotriva premierului, acesta cerându-i pânã la urmã, telefonic, un mandat
de reprezentare, dar prea târziu.
Constituþia spune cã o eventualã suspendare
a premierului sau a miniºtrilor poate fi fãcutã de
preºedinte dacã s-a început urmãrirea penalã
asupra demnitarilor în cauzã. Articolul 109, alin.2
din Legea Fundamentalã precizeazã cã numai
Camera Deputaþilor, Senatul ºi preºedintele
României au dreptul sã cearã urmãrirea penalã a
membrilor guvernului.
Dupã cum a arãtat ºeful statului, MAE a ignorat lista primitã de la Palatul Cotroceni, care-l
avea în frunte pe Traian Bãsescu, transmiþând la
CE varianta Guvernului privind delegaþia
României (în componenþa premierul Victor Ponta
ºi miniºtrii Andrei Marga ºi Leonard Orban). În
plus MAE a greºit ºi...adresantul: Comisia
Europeanã, în loc de secretariatul general al
Consiliului European. Ulterior, lista a fost redirecþionatã.
Premierul a precizat cã mãsurile de creºtere
economicã ºi de creare de locuri de muncã plus
mecanismul multianual bugetar al Uniunii
Europene 2014-2020 au fost principalele teme
la Consiliul European, ele vizând atribuþiile
Guvernului. Preºedintele a punctat însã „agenda
subtilã" a summit-ului - integrarea politicã ºi
cedarea de suvernitate, atributele prin excelenþã
ale ºefului statului.
Articolul 80 din Constituþia României spune cã
preºedintele este cel care reprezintã þara în plan
extern. Tot Legea fundamentalã dã dreptul ºefului
statului sã prezideze ºedinþele de Guvern. “Nu veþi
gãsi nicãieri la capitolul Guvern cã prim-ministrul
reprezintã statul român. El poate reprezenta cel
mult o instituþie foarte importantã, ºi anume
Guvernul, dar nu statul român, care este mult mai
complex”, a subliniat Bãsescu.
Preºedintele a refuzat sã se prezinte la uºa
Consiliului European dupã modelul polonezului
Lech Kaczynski, care, în 2008, l-a forþat pe premierul Donald Tusk sã-i cedeze locul la masã,
spre uluirea celorlalþi participanþi.
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