Lovitura de stat continuă

Deşi pare neverosimil, lovitura de stat continuă şi acum, cu Crin Antonecu la timona
revizuirii Constituţiei. Aşteptările populaţiei sunt din nou înşelate. Populaţia ar fi
dorit nu o Constituţie periată şi peticită ci mai degrabă una nouă şi substanţial
modificată. Un asemenea demers trebuia făcut nu de un grup de jurişti de diferite
specialităţi ci de un institut juridic competent şi aplicat. Numit în fruntea comisiei
parlamentare pentru revizuirea Constituţiei, Antonescu a continuat pe drumul deschis
în 3 iulie, încercând prin toate mijloacele să limiteze independenţa judecătorilor şi
autonomia procurorilor. A continuat să atace CSM, Curtea Constituţională şi Uniunea
Europeană, iar, ca punct culminant al carierei sale politice, a rescris Constituţia,
conferind Parlamentului României puteri dictatoriale, în fapt, dând imunitate unor
politicieni corupţi.
Unde sunt românii reprezentaţi în Constituţia lui Antonescu-împinge-vânt, secondat de
Chiuariu-trage-aer? De ce are nevoie Antonescu de o Constituţie personalizată? Dacă
Antonescu ar fi avut un pic de respect de sine, i-ar fi invitat el pe specialişti să
lucreze la legea fundamentală a ţării. Nu s-ar fi angajat să se facă o caricatură de
lege. Faptul că această Constituţie este proastă, nu o spune doar preşedintele ci o
spune, în mod tacit – este adevărat -, şi PSD. Care nici nu aprobă, nici nu dezaprobă
noua Constituţie. Că nu o dezaprobă, este firesc. Fac şi ei parte din USL. Că nu o
aprobă este la fel de firesc. Constituţia este proastă şi PSD nu vrea să deconteze

prostia lui Antonescu. Iar pe de altă parte, încă nu am auzit niciun analist neutru,
niciun specialist în problema constituţională să spună că această nouă Constituţie ar
fi mai bună decât actuala. Deci e clar, avem de-a face cu încă o încercare a USL de a
da o nouă lovitură de stat, demonstrând ceea ce nu poate fi demonstrat, că ar fi
capabili şi de ceva bun în România, nu doar de fapte regretabile. Crinuleţ, tot îi dă
şi se agaţă de cei 7,4 milioane, dar uită de cei 7,7 milioane care au votat pentru
reducerea numărului de parlamentari, de parcă aceştia nu sunt tot români.
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