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Deriva statului de drept
Clasa politică românească refuză să pună în practică principiul separaţiei
puterilor în stat
Organizaţiile semnatare constată cu îngrijorare tendinţa clasei politice de a compromite
activităţile anticorupţie şi încercările de consolidare a instituţiilor statului de drept. Votul
majorităţii deputaţilor în sesiunea extraordinară din 13 august 2008 în cazurile Năstase şi Mitrea
dă o lovitură dură separaţiei puterilor în stat şi independenţei justiţiei. Pronunţându-se într-o
chestiune juridică asupra căreia nu au competenţă, deputaţii au ignorat atât Constituţia, cât şi
practica bunei guvernări.
Asigurând inviolabitate juridică unor politicieni care deveniseră parlamentari în virtutea votului
cetăţenilor şi miniştri pentru asigurarea interesului general, deputaţii care au votat împotriva
începerii urmării penale a lui Adrian Năstase şi a lui Miron Mitrea au creat un tip de protecţie
specială care transformă independenţa parlamentarilor-miniştri în iresponsabilitate politică şi
desconsiderare civică.
Adăugându-se propunerii neargumentate a Ministrului Justiţiei Cătălin Predoiu de schimbare din
funcţie a şefului Direcţiei Naţionale Anticorupţie, votul deputaţilor din 13 august compromite
activitatea justiţiei şi amplifică criza de încredere a cetăţenilor în Parlament ca instituţie
fundamentală a democraţiei. Nu există nicio justificare plauzibilă a unei astfel de situaţii, cu atât
mai mult cu cât lipsa evoluţiilor pozitive în combaterea corupţiei, în special a celei care implică
politicieni şi demnitari de prim rang, afectează eforturile românilor de a se adapta noului context
european de după aderarea la Uniunea Europeană din 2007.
Rezistenţa ridicată faţă de orice formă de control public şi legal a activităţii politicienilor, precum
şi refuzul de a-şi asuma responsabil obligaţiile politice şi juridice ce decurg din ocuparea
demnităţilor publice denotă o atitudine politică iresponsabilă care pune în primejdie democraţia
românească.
Organizaţiile semnatare cer tuturor instituţiilor publice, partidelor şi politicienilor să întreprindă
acţiuni urgente care să restabilească funcţionarea normală, neafectată de intervenţii politice
arbitrare a statului de drept şi să asigure independenţa justiţiei. De asemenea, cerem partidelor
să susţină şi prin fapte concrete, nu doar retoric, promisiunea pe care au făcut-o săptămâna
aceasta, anume de a acţiona în vederea îndeplinirii angajamentelor punctuale luate de ţara
noastră faţă de UE, pentru a evita aplicarea clauzei de salvgardare pe justiţie şi, finalmente, a
putea scoate România din procesul de monitorizare.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să o contactaţi pe Laura Rădulescu – Director adjunct al
Asociaţiei Pro Democraţia, la 021.222.82.45, 021.222.82.54, 0788 251 043 sau la adresa de email: laura.radulescu@apd.ro
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