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ASTA-I ROMANIA NORMALA PROMISA DE IOHANNIS – Presedintele arunca tara in haos din ambitia de a avea
dupa “Guvernul meu” si “Parlamentul meu”. Klaus Iohannis l-a propus premier tot pe Ludovic Orban, pentru
ca acesta sa pice la vot in Parlament si sa se faca astfel un nou pas spre alegerile anticipate. Iohannis
batjocoreste iar CCR, care a decis inca din 2014 ca presedintele este obligat sa numeasca premierul aliantei
majoritare din Parlament, in acest caz PSD-PRO Romania
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Presedintele Romaniei Klaus Werner Iohannis (foto dreapta) a promis romanilor o “Romanie normala” insa le
ofera doar haos. Iar ceea ce face in aceste zile presedintele confirma ca “Duminica urii”, asa cum am intitulat noi
ziua de 24 noiembrie 2019 cand Iohannis a fost inscaunat stapan peste tara pentru inca cinci ani, ii costa pe
romani. Nu doar pe cei care nu l-au votat, ci inclusiv pe cei pe care a reusit sa ii amageasca.
Manat de ambitia de a avea “Parlamentul meu”, dupa ce a si-a instalat “Guvernul meu”, Iohannis
destabilizeaza complet Romania si provoaca o criza politica si guvernamentala fara precedent. Dupa
demiterea Guvernului Orban prin motiune de cenzura, cu un scor de 261 de voturi, nemaintalnit in istoria
postdecembrista, Klaus Iohannis a mimat consultarile cu partidele parlamentare, chemand la Palatul Cotroceni
rand pe rand PNL, PSD, USR, UDMR, PMP, ALDE si PRO Romania. Si spunem ca a mimat consultarile caci
Klaus Iohannis avea planul dinainte facut, asa cum de altfel anuntase imediat dupa caderea guvernului.
Astfel, joi seara, 6 februarie 2020, Iohannis a anuntat, previzibil, la finalul “consultarilor”, ca a decis sa il
propuna premier tot pe Ludovic Orban (foto stanga), cel care a fost dat afara rusinos impreuna cu
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cabinetul sau, cu doar o zi in urma.
Iohannis lasa Romania neguvernata
Concret, prin redesemnarea lui Orban premier, Iohannis isi urmareste planul personal, care nu coincide cu
interesele nationale credem noi, si face un nou pas catre alegerile anticipate. Asta intrucat cel mai probabil
Guvernul Orban II nu va fi votat de Parlament, astfel incat dupa votul de respingere va mai fi nevoie de o a
doua desemnare facuta in batjocura de Iohannis care sa pice la votul de incredere, pentru ca presedintele
sa poata apoi dizolva Parlamentul si sa se organizeze in final alegeri anticipate. Problema este ca in toata
aceasta perioada, din cauza ambitiei lui Iohannis, care in opinia noastra prezinta accente dictatoriale,
Romania este aruncata in haos si lasata practic fara un Guvern cu puteri depline, actualul executiv
interimar condus de acelasi Orban avand prerogative limitate.
Iohannis contra naturii sfideaza CCR
Pe de alta parte, trebuie spus ca propunerea lui Iohannis, adica desemnarea lui Orban drept premier, este
una contra naturii, in conditiile in care PSD si PRO Romania au anuntat, ca impreuna cu alti aliati din
Parlament, detin majoritatea in forul legislativ si pot asigura formarea unui nou guvern care sa fie condus
de Remus Pricopie. Si nu doar ca este o propunere contra naturii, ci una care incalca grav Constitutia
Romanie.
In ceea ce priveste acest din urma aspect, asa cum Lumea Justitiei a prezentat deja in articolul “Bomba de la
CCR: Sasul in genunchi” (click aici pentru a citi), Curtea Constitutionala a stabilit inca din 2014 ca
presedintele Romaniei nu are rol de decident in procedura de numire a premierului, acesta fiind obligat sa
accepte propunerea facuta de prim-ministru facuta de partidul care detine majoritatea absoluta din
Parlament, de alianta politica sau partidul care poate asigura obtinera votului de incredere in Parlament.
Adica in cazul nostru, neexistand un partid care sa aiba majoritatea absoluta in Parlament, alianta PSD-PRO
Romania.
Iata ce a stabilit CCR in Decizia 80/2014:
“Curtea constata ca procedura de desemnare a candidatului la functia de prim-ministru trebuie sa aiba in
vedere in mod concurent cele doua criterii anterior mentionate, pentru ca nu se poate ignora nici rezultatul
electoral al competitorilor electorali, dar nici finalitatea procedurii, respectiv desemnarea unui candidat
care sa poata asigura coagularea unei majoritati parlamentare in vederea obtinerii votului de incredere.
De aceea, Presedintele Romaniei, neputand avea rol de decident in aceasta procedura, ci de arbitru si
mediator intre fortele politice, are doar competenta de a desemna drept candidat pe reprezentantul propus
de alianta politica sau partidul politic care detine majoritatea absoluta a mandatelor parlamentare sau, in
cazul in care nu exista o asemenea majoritate, pe reprezentantul propus de alianta politica sau partidul
politic care poate asigura sustinerea parlamentara necesara obtinerii votului de incredere al
Parlamentului”.

* Cititi aici Decizia CCR 80/2014
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