POLITIC

- referendum contra referendum
Liderii USL
apără bicameralismul

”Dacă vrea președintele re
ferendum, să facă, întrebarea mea
este dacă românii vor merge la
referendum”, a comentat premierul
Victor Ponta. Eu aș merge la
referendum şi aș vota împotriva
Parlamentului unicameral. Am
pus în Constituţie numărul de
parlamentari, 300, de ce trebuie
să mai facem referendum?”, s-a
întrebat liderul PSD. La rândul
său, Crin Antonescu a declarat că
nu mai este dispus să discute toate
„elucubraţiile” şi „mahalagismele”
lui Traian Băsescu. Antonescu
susţine că „nu, Constituţia nu va fi
stufoasă, nu va prezenta diferenţe
semnificative ca volum, nu se
extinde. Există câteva articole care se
modifică şi foarte puţine articole care
se adaugă. Vom avea o Constituţie
la fel de stufoasă sau nestufoasă
cum este cea pe care o folosim
din 1991”. Preşedintele Senatului
a declarat că unicameralismul
sau reducerea numărului de
parlamentari nu reprezintă soluţia
pentru creşterea încrederii opiniei
publice în legislativ în contextul
crizei economice, punctând că rolul
bicameralismului este de a amenda
derapajele de la democraţie. El a mai
arătat că dezbaterile din Comisia
parlamentară privind revizuirea Legii
fundamentale au vizat o separare
mult mai accentuată a atribuţiilor
celor două Camere.

„pentru” şi o abţinere, a deputatului
UDMR Mate Andras-Levente,
reprezentanţii PDL şi PPDD nefiind
prezenţi. Democrat-liberalii s-au
retras din comisia parlamentară din
două motive: pentru că nu li s-a
acceptat niciun amendament şi din
cauza refuzului USL de a pune în
aplicare rezultatul referendumului
din 2009 când populaţia a votat
trecerea la parlamentul unicameral
şi reducerea numărului de
parlamentari. Liderul senatorilor
pedelişti, Cristian Rădulescu, a
apreciat că viitoarea Constituţie
este o vendetă politică faţă de PDL
şi de preşedintele Traian Băsescu.
PDL vrea să sesiseze şi Comisia
de le Veneţia pentru modificările
aduse Constituţiei, acuzând USL că
transformă Parlamentul în Marea
Adunare Naţională. Preşedintele
Comisiei de revizuire a Constituţiei,
Crin Antonescu, a declarat că o
primă discuţie cu reprezentanţii
Comisiei de la Veneţia va avea loc
în 4-5 iulie, însă nu este nevoie de
„calitatea de cenzor” a acestui for.
Proiectul merge către Consiliul
Legislativ care va avea cinci zile la
dispoziţie ca să dea un aviz, după

care textul va fi trimis la CCR, care
trebuie să se pronunţe pe marginea
constituţionalităţii lui în 10 zile.

Cele mai importante
modificări

Comisia parlamentară pentru
modificarea Constituţiei a votat
pentru reducerea mandatului
preşedintelui ţării la 4 ani şi a
eliminat o serie din atribuţiile
acestuia, scoţându-l din cadrul
puterii executive şi conferindu-i un
rol mai degrabă decorativ. Astfel,
preşedintele nu va mai putea
refuza numirea unui ministru în
caz de remaniere sau vacantare
a postului. De asemenea, şeful
statului nu poate refuza numirea
unui premier desemnat de o
majoritate parlamentară. Iar un
referendum va putea fi organizat
la solicitarea Preşedinţiei sau la
cererea a 250.000 de cetăţeni, doar
în condiţiile în care Parlamentul va
aproba demersul. În plan extern,
preşedintele va putea participa
la reuniunile Uniunii Europene
doar atunci când tema discuţiilor
vizează securitatea, apărarea sau
politica externă. Parlamentul a
căpătat dreptul exclusiv de a cere

urmărirea penală a primuluiministru şi a membrilor Guvernului,
iar solicitarea de suspendare din
funcţie în cazul urmăririi penale
a membrilor Guvernului o poate
face doar premierul. Parlamentarii
scapă şi ei de coşmarul Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, dosarele lor de
corupţie fiind trimise instanţelor
obişnuite. Senatorii şi deputaţii care
vor depune o moţiune de cenzură
vor fi nevoiţi să propună şi un
nume de candidat pentru funcţia
de prim-ministru pentru noul
Guvern. Totodată, parlamentarii
au introdus în Constituţie validarea
referendumului cu participarea a
30% din cetăţenii cu drept de vot.
Rolul Bisericii Ortodoxe şi al Casei
Regale e recunoscut în Constituţie,
traseismul politic se sancţionează
prin pierderea mandatului de
parlamentar, judecătorii CCR nu
vor mai putea verifica şi hotărârile
Parlamentului, iar minorităţile vor
putea înfiinţa „organe proprii de
decizie şi executive, cu competenţe
privind dreptul la păstrarea,
dezvoltarea şi exprimarea identităţii
lor”.
Mădălina Firănescu

Proiectul se dezbate
la toamnă

Proiectul noii Constituţii va
ajunge în plenul Parlamentului la
toamnă, şi nu în iulie, din cauza
calendarului impus de lege, de
vacanţa parlamentară şi de cea a
Curţii Constituţionale. Liderii USL
au hotărât ca prima cameră sesizată,
Senatul, să înceapă discuţiile în
septembrie. Comisia de revizuire
a dat votul final asupra proiectului,
acesta fiind adoptat cu 17 voturi
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