POLITIC

Uşor cu noua
Constituţie pe scări!
Dacă dezbaterile cu societatea civilă pentru revizuirea Constituţiei, în cadrul Forumului prezidat de preşedintele Pro Democraţia,
Cristian Pârvulescu (iniţiatorul aşa-zisului şi scandalosului sistem de vot uninominal practicat actualmente) vor fi gata la începutul lui
mai, iar Parlamentul va finaliza textul până la sfârşitul sesiunii parlamentare de primăvară, referendumul pentru noua Constituţie ar
urma să fie organizat la sfârşitul lunii septembrie sau în octombrie, a declarat premierul Victor Ponta.
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comisie parlamentară condusă
chiar de Crin Antonescu va analiza
propunerile venite de la partide,
experţi şi societatea civilă. Până în acest moment,
există două solicitări din zona „civică”: organizaţiile
maghiarilor cer renunţarea la caracterul naţional
al statului, prevăzut chiar în articolul 1 al Legii
fundamentale, iar Forumul Civic al Românilor
din Covasna, Harghita şi Mureş vrea interzicerea
funcţionării formaţiunilor politice constituite pe
criterii etnice.
Victor Ponta recunoaşte că ar dori ca prin
modificarea Constituţiei preşedintele să aibă
un rol clar de arbitru, iar treburile de zi cu zi ale
ţării să fie gestionate de primul-ministru. USL
pledează pentru alegerea directă a preşedintelui
şi o republică organizată după modelul Poloniei
şi Austriei, ţări în care şeful statului este ales
în mod direct, dar Guvernul răspunde în faţa
Parlamentului şi atribuţiile sunt clar delimitate.
Victor Ponta spune că preşedintele trebuie
obligat să nominalizeze premierul din sânul
partidului sau alianţei ce obţine majoritatea
parlamentară. Ponta mai vrea ca în Constituţie
să fie foarte clar prevăzut faptul că România
este reprezentată la Consiliul European de
primul-ministru,”preşedintele
rămânând
titularul politicii externe, comandantul forţelor
armate, reprezentantul statului român în relaţiile
internaţionale”. Sarcina desemnării şefilor DNA
şi Parchetului General ar urma să revină CSM,
nu preşedintelui României, iar judecătorii
CCR ar urma să provină de la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, şi nu să fie numiţi politic. Noua
Constituţie va trebui să sancţioneze traseismul
politic prin pierderea mandatului (în urma unui
referendum popular), dar şi să consfinţească
regionalizarea. USL doreşte totodată restângerea
numărului de parlamentari, dar păstrarea celor
două Camere, deputaţii urmând să fie 300, iar
senatorii – 100. Asta deşi în iunie 2012, Curtea Constituţională a decis că,
întrcât poporul e suveran, Parlamentul României este obligat să modifice
Constituţia în sensul stabilit la referendumul din 2009, când 80% din
participanţi s-au pronunţat pentru Parlament unicameral cu maximum 300
de membri. Lipsa cvorumului de prezenţă necesar validării referendumului
va fi şi ea prevăzută în Constituţie, pentru a se elimina riscurile ca viitoare
consultări populare de interes naţional sau regional să fie invalidate. De
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asemenea, se va limita la una pe sesiune posibilitatea Guvernului de a-şi
angaja răspunderea în faţa Parlamentului. Pe de altă parte, dacă PSD şi-ar
dori revenirea la corelarea alegerilor parlamentare cu cele prezidenţiale,
chiar prin prelungirea mandatului legiuitorilor la 5 ani, Crin Antonescu se
opune, susţinând că trebuie evitată transformarea prezidenţiabililor în vehicul
electoral pentru partide.
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