POLITIC

Traian Bãsescu s-a întors

Coabitare sau altã suspendare?!
Deºi Crin Antonescu profeþea cã ºansele lui Traian Bãsescu de a reveni la Cotroceni sunt infime, Curtea Constituþionalã i-aa dat
câºtig de cauzã preºedintelui suspendat, cu o majoritate de 6 judecãtori din 9, ºi -ppe baza rezultatelor comunicate de BEC, conform
cãrora prezenþa la vot la referendumul din 29 iulie a fost de numai 46,24%, în condiþiile în care pentru demiterea ºefului statului erau
necesare 50% plus 1- a invalidat consultarea popularã. Decizia, care a stârnit nemulþumirea USL ºi inclusiv proteste rãzleþe de
stradã, cele mai recente avându-ll în prim-pplan pe senatorul PNL Ioan Ghiºe, a fost comunicatã Parlamentului convocat în sesiune
extraordinarã în acest scop. Pânã-nn ultima clipã, s-aau vehiculat felurite scenarii menite sã blocheze sau doar sã întârzie revenirea lui
Bãsescu în funcþie, de la boicotarea ºedinþei speciale, intrarea în grevã parlamentarã ori aplicarea soluþiilor propuse de liberalul
Ghiºe – respectiv întoarcerea hotãrârii CCR pe motiv cã aceasta ºi-aa depãºit competenþele ori chiar ignorarea Curþii ºi adoptarea de
cãtre Parlament a deciziei de demitere a preºedintelui þãrii, pentru a se da satisfacþie celor 7,4 milioane de români care s-aau pronunþat în acest sens la referendum. Pânã la urmã însã, USL a asigurat cvorumul necesar ºedinþei de citire a verdictului Curþii
Constituþionale, aleºii PSD, PNL ºi PC pãrãsind totuºi sala, în semn de protest. În aceste condiþii, Traian Bãsescu a revenit la Palatul
Cotroceni, dupã 52 de zile de suspendare.

Comisia Europeanã
rãmâne vigilentã
Comisia Europeanã a luat notã de reinstalarea în funcþie a
preºedintelui Traian Bãsescu ºi considerã cã procesul de
respectare a cadrului juridic ºi constituþional este acum
complet, însã va rãmâne vigilentã cu privire la evoluþiile din
România, a declarat un purtãtor de cuvânt al CE, Olivier
Bailly. El a adãugat cã prin intermediul Mecanismului de
Cooperare ºi Verificare (MCV) în domeniul justiþiei,
Comisia Europeanã va urmãri “foarte strâns” evoluþiile din
România, cu privire la care va prezenta un raport în cadrul
MCV pânã la sfârºitul anului. La rândul lor, preºedintele
Partidului Popular European (PPE), Wilfried Martens, ºi
liderul Grupului PPE din Parlamentul European, Joseph
Daul, au salutat întoarcerea lui Bãsescu,”singurul pas
corect, având în vederea participarea insuficientã la referendum (...) Sperãm cu adevãrat cã, de acum înainte, toate
forþele politice se vor abþine de la atacuri asupra sistemului
judiciar, inclusiv asupra Curþii Constituþionale, ºi vor contribui la independenþa ºi buna funcþionare a justiþiei din
România”, au adãugat Martens ºi Daul. Agenþia Reuters
aminteºte cã încercarea alianþei de stânga de a-l îndepãrta
pe Bãsescu a stârnit reacþii negative, atât din partea Uniunii
Europene cât ºi a Statelor Unite, în vreme ce France Presse
subliniazã cã preºedintele de centru-dreapta urmeazã,
totuºi, sã coabiteze cu majoritatea parlamentarã de centrustânga, condusã de Ponta ºi Antonescu.

Ponta, dispus
la coabitare
În ce-l priveºte, premierul PSD se arãta gata pentru o convieþuire civilizatã cu un preºedinte de altã culoare politicã,
formulând însã o condiþie:„Dacã preºedintele suspendat va
respecta puterile pe care Constituþia i le acordã”.
Eurodeputatul Monica Macovei a declarat pentru The
Guardian cã ºi Traian Bãsescu este dispus la reconcilierea
cu Victor Ponta.”Dar nu cred cã Ponta este problema”,
adãuga Macovei, explicând cã liderul PSD ar fi supus presiunilor din partea partenerilor PNL ºi PC, care au exclus în
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