Avertismentul lui Băsescu

Președintele României a remarcat că ziua de astăzi „a atins tensiunea maximăpe scena
politică „, adăugând că se așteptăca „descă rcă rile săse facă mâine în Parlament și
nu astăzi”.
Totodată, șeful statului a precizat că din analiza Constituției și a propriilor
acțiuni, de-a lungul celor doi ani și jumătate de mandat în funcția de șef al
statului, a rezultat că nu existăniciun element care săjustifice afirmația oamenilor
politici care susțin că Președintele României a încă lcat Constituția.
Președintele țării a arătat că demersul partidelor parlamentare care susțin
suspendarea nu este acoperit de faptele Președintelui, nu ține cont de evaluările
Curții Constituționale și nu ține cont nici de votul românilor. „Eu nu am fost ales de
Parlamentul României și nici în înțelegere cu lideri de partide. Eu am fost ales de
români. În fața lor răspund pentru atitudini politice și nu în fața unor lideri de
partide parlamentare”, a subliniat Președintele.
În acest context, șeful statului a atenționat, public, liderii partidelor politice
„săchibzuiască efectele unei suspendări abuzive în condițiile în care Curtea
Constituționalănu a putut constata nicio încă lcare a Constituției în cele 19 capete
de acuzare transmise de comisia Voiculescu”.
Totodată, președintele țării i-a îndemnat pe liderii politici la rațiune: „Furia lor,

ura, aș spune, incapacitatea de a vedea România de După o suspendare abuzivăîi poate
împinge că tre o soluție care sădea România cu pași mulți înapoi”.
Președintele Băsescu s-a referit, totodată, și la „încercarea de manipulare” pe care o
face președintele PSD, Mircea Geoană: „Sigur, domnia sa are o etichetăpusăde domnul
Iliescu, dar ceea ce face astăzi este mult mai grav. Încearcă sădiscrediteze un aviz
legal, constituțional al Curții Constituționale pentru a încerca săjustifice de ce în
avizul Curții niciuna din acuzațiile domniei sale nu a fost consideratăîncă lcare a
Constituției”.
Președintele țării a afirmat că , atunci când un om politic ajunge sădiscrediteze o
instituție care nu a vrut săintre în jocul politic al partidului său, deși cei numiți
acolo au fost numiți chiar de partidul său, „este un om iresponsabil”. „Nu am putere
și nu sunt eu acela de la care Curtea Constituționalăsăaccepte sau săaștepte scuze,
dar vreau săîi încredințez pe români, pe ziariști, pe oricine este interesat, că nu am
făcut nicio intervenție, la niciunul din judecă torii Curții Constituționale pentru a
da o soluție sau alta la documentul pe care Parlamentul l-a înaintat Curții
Constituționale. Și pentru că am văzut vehiculate trei nume, al domnului Predescu, al
domnului Cochinescu și al doamnei Aspasia Cojocaru, văasigur public că nu am vorbit cu
acești oameni niciodatăîn perioada de la inițierea demersului de suspendare și până
acum”, a declarat șeful statului.
În încheiere, președintele Băsescu a lansat un apel liderilor partidelor politice,
„săaibăgrijăîn ce aruncă România începând de mâine”.

