
 
Declaraţiile Preşedintelui Senatului, domnul Călin PopescuTăriceanu referitoare la decizia Curții
Constituționale a României din 27 februarie 2017

Aş dori să fac câteva considerente pe marginea deciziei luate astăzi de Curtea Constituţională, ca urmare a
sesizării pe care am adresato, în legătură cu conflictul interinstituţional provocat de demararea anchetei de
către  DNA,  la  nivelul  Guvernului,  în  legătură  cu  modul  în  care  a  fost  adoptată  Ordonanţa  Guvernului,
Ordonanţa de Urgenţă numărul 13.
Ei  bine,  după  cum  aţi  văzut,  în  comunicatul  Curţii  Constituţionale,  se  constată  o  încălcare  gravă  a
principiului separaţiei puterilor în stat şi Curtea consideră că DNA şia arogat atribuţii pe care nu le are, din
punct de vedere constituţional. Este ceea ce eu am dorit să fie avut în seamă în sesizarea pe care am adresat
o Curţii,  şi  anume  că  pentru  oportunitatea  şi  legalitatea  proiectelor  de  lege,  ordonanţelor  de  urgenţă  şi  a
hotărârilor de guvern, există două entităţi distincte care pot să cenzureze aceste acte ale Guvernului. Da, deci
Parlamentul  deleagă  legislativ  către  Guvern  posibilitatea  de  a  adopta  proiecte  de  lege  şi  ordonanţe  de
urgenţă şi Parlamentul e cel care le cenzurează.
Din punct de vedere al oportunităţii, din punct de vedere al legalităţii, numai şi numai Curtea Constituţională
poate să decidă şi în niciun fel şi nicidecum procuratura.
Ceea ce pot să vă spun este că am observat, astăzi de dimineaţă, o mişcare tactică menită să înlăture probabil
ruşinea  care  putea  să  planeze  asupra  DNAului,  ca  urmare  a  unei  decizii  a  Curţii,  aşa  cum  am  văzut  şi
anume  au  decis  clasarea  unei  părţi  din  dosar  şi  trimiterea  unei  alte  părţi  către  Parchetul  Înaltei  Curţi.
Probabil că au intuit că vor pierde în faţa Curţii Constituţionale, ca urmare a sesizării pe care am făcuto şi
au întreprins această mişcare.
Să ştiţi că lucrurile nu sunt mai puţin grave pentru că DNAul a clasat o parte din dosar.
Acest conflict a fost şi rămâne, în continuare, aş spune să fie soluţionat, pentru viitor, deci mă aştept şi aici
am remarcat şi doresc să subliniez şi declaraţia făcută de domnul ministru al justiţiei, profesorul universitar
Tudorel Toader, care şi domnia sa sublinia necesitatea ca decizia Curţii să reglementeze şi pe viitor această
problemă delicată, în aşa fel încât să nu mai planeze temerea, la nivelul Executivului, că o parte din deciziile
pe care le adoptă ar putea să fie anchetate de Procuratură.
Să  ştiţi  că  ceea  sa  întâmplat  în România,  cu  ancheta DNA,  în  legătură  cu Ordonanţa  13,  cred  că  este  o
premieră în lumea democratică şi în democraţiile parlamentare, o premieră nedorită, evident, pe care am mai
menţionato şi vreau so menţionez astăzi din nou.
Aşadar, decizia Curţii vine să aducă lucrurile în normalitate. Dacă o să mă întrebaţi dacă mă bucur, sigur că
mă  bucur,  dar  vă  daţi  seama,  este  totuşi  nefiresc  să  ne  bucurăm  de  normalitate.  Normalitatea  ar  fi  ceva
absolut  firesc. Mă  bucur,  însă  de  altceva,  realmente,  şi  anume  că  intervenţiile  mele  succesive  pe  aceste
subiecte politice, aş spune serioase, profunde, fundamentale, care vizează raporturile între puterile statului,
intervenţii pe care leam făcut  în mod repetat,  în ultima vreme, se dovedesc că au fost corecte şi vreau să
atrag  atenţia  tuturor  celor  care  cu  o  tentaţie  pe  care  nu  vreau  să mio  explic,  care  are  probabil  anumite
resorturi  şi  care  nu mă  interesează,  dar  cei  care  au  făcut  referiri  la mine  că  nu  doresc  ca  în România  să
funcţioneze justiţia, că doresc slăbirea justiţiei, că am un discurs antijustiţie  se dovedeşte astăzi cu totul şi
cu totul fals.
Mam referit întotdeauna la chestiunile fundamentale care sunt reglementate de Constituţie, la modul în care
trebuie  să  funcţioneze  instituţiile  statului,  întrun  autentic  stat  de  drept  şi  iată  că  aceste  puncte  de  vedere
astăzi sunt confirmate prin decizia Curţii Constituţionale.
Ceea ce a făcut DNA poate fi calificat ca un abuz de putere şi vreau sa spun fară niciun fel de echivoc că
abuzul de putere înseamnă corupţie, corupţia puterii, adică paradoxul este că instituţia care este chemată sa
combată  corupţia  este  ea  însăşi  o  instituţie  care  suferă  de  corupţia  puterii,  puterii  lipsită  de  orice  fel  de
control democratic.
Este  regretabil  şi  sper  ca,  aşa cum am spus  şi  înainte, decizia Curţii  să  reglementeze această problemă şi
pentru viitor.
Încă un lucru pe care doresc săl ating şi la care mam referit nu o dată, chiar de la tribuna Parlamentului, şi
de la acest pupitru, şi anume, Curtea a spus foarte clar că pentru deciziile politice ale membrilor guvernului
singurul care este în măsură să le sancţioneze este electoratul şi nu instrumentele de politică penală pe care
le aplică Parchetul, în speţă DNA.
Să  ştiţi  că  aceste  acţiuni  pe  care  leam  văzut  întreprinse  în  ultima  vreme,  dincolo  de  faptul  că  perturbă
ordinea  de  drept  constituţională,  mai  au  încă  un  effect:  perturbă  pur  şi  simplu  activitatea  Guvernului,  a
ministerelor,  a  celor  care  funcţionează  la  nivelul Executivului  şi  acesta  este  un  lucru  care  trebuie  avut  în



vedere.
Şi  trebuie  să  vă  spun  aici  că  nu  de  puţine  ori  în  ultima  perioadă,  în  ultimele  cateva  săptămâni  am  avut
întrevederi  cu  diferite  instituţii  internaţionale  care  neau  semnalat  blocajul  care  există  la  nivelul
Executivului, un blocaj  la nivelul deciziilor, decizii care sunt  trenate pentru că, au remarcat şi ei, există o
temere, haideţi săi spunem franc pe româneşte, există frica multora dintre cei care sunt funcţionari publici
de  a  lua  decizii  pentru  a  nu  risca  ca  ulterior  deciziile  lor  să  fie  anchetate,  aşa  cum  sa  văzut  în  ultima
perioadă, de către organele de cercetare penală.
Acestea sunt consecinţele modului în care excesele şi derapajele din justiţie neau adus în momentul de faţă
şi de aceea salut decizia Curţii Constituţionale care, cel puţin pe o anumită zonă, vine să repună lucrurile în
normalitate.
 
 

 
 
 


