POLITIC
Preşedintele Băsescu şi premierul Ponta, într-un
moment de curtoazie... protocolară

Pentru prima dată de când e membră a
Uniunii Europene, România a simțit, cu
pregnanță, forța acestei apartenențe și
obligațiile ce decurg din ea, în timpul crizei
politice din vară, provocată de încercarea
eșuată a coaliției de guvernare de a-l demite
pe președintele Traian Băsescu. Demersul
precipitat a forțat Comisia Europeană să-și
exercite „autoritatea morală”, Bruxelles-ul
intervenind repetat pentru normalizarea
situației.

D

upă eșecul referendumului, atât
președintele Traian Băsescu, cât și
premierul Victor Ponta au avut întâlniri
cu șeful CE, José Manuel Barroso, care –
ca și Comisia de experți constituționali
de la Veneția, venită să se lămurească la
București- a dorit să asculte ambele părți
aflate în conflict, înainte ca Executivul
european să facă un bilanț al evoluțiilor
din România după îngrijorările stârnite de
disputele constituționale.
Comisia a decis de altfel să mai
publice un raport anul acesta, referitor
la respectarea statului de drept în țara
noastră, fapt nemaiîntâlnit până acum în
istoria comunitară.
José Manuel Barroso a precizat că
România are nevoie de o stabilitate
politică și una a cadrului legal pentru a fi
credibilă și a cerut clasei politice autohtone
responsabilitate și cumpătare înainte de
alegerile legislative din 9 decembrie.
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Barroso i-a ascultat
și pe Băsescu, și pe Ponta

Odată cu întrevederile lui Barroso cu
Traian Băsescu și Victor Ponta, situația
din România a ieșit din preocuparea
imediată a Comisiei Europene până la
publicarea, înainte de sfârșitul anului, a
noului raport al experților UE în legătură
cu starea justiției de la noi. Criza politică
românească a ajuns însă între timp în
atenția Parlamentului European, unde
familiile politice s-au duelat la baionetă
pe acest subiect, cu participarea directă a
europarlamentarilor noștri. Au fost luări
de poziții dure de-o parte și de alta, dar
cea mai șifonată a ieșit Viviane Reding,
comisarul european pe justiție, acuzată de
socialiști și liberali de partizanat politic,
de dublă măsură aplicată forțelor politice
românești și că s-ar fi comportat ca
„agentul electoral al lui Traian Băsescu”.
În replică, Reding a vorbit despre
aplicarea unui mecanism de supraveghere
a sistemului judiciar în toate statele UE,

precizând că procedura de infringement
este prea lentă.
Concluzia a fost trasă de liberalul
Graham Watson:”Cel mai bun lucru
pentru România ar fi noi alegeri, atât
parlamentare, cât și prezidențiale, iar după
asta stabilirea unor reguli”, a spus Watson.
La Consiliul European
merge șeful statului

În privința subiectului care a tensionat
suplimentar relațiile dintre puterea
executivă și cea prezidențială din România,
respectiv reprezentarea țării în plan
extern, lucrurile s-au clarificat. Curtea
Constituțională a decis că în Legea privind
cooperarea între Parlament și Guvern în
domeniul afacerilor europene, prevederea
potrivit căreia Legislativul stabilește cine
merge la Consiliul European, în cazul în
care președintele și premierul nu se înțeleg,
este neconstituțională. CCR decisese
și în 27 iunie că președintele României
participă la reuniunile Consiliului

