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Iohannis, alba-neagra in politica externa
La CSAT, de pe agenda acestei importante reuniuni, a lipsit orice decizie si
orice referire la acuzatia de spionaj lansata de un membru important,
vicepresedinte, Florin Citu, impotriva unui alt membru important, Eugen
Orlando Teodorovici, fost ministru de Finante. A mai lipsit de asemenea orice
referire, fie ea si doar aluziva, la declaratia summit-ului de la Kiev, semnata
de premier si despre care Parlamentul nu a fost informat. In fine, nu a existat
nicio reactie la avertismentul dur transmis de Moscova, prin intermediul
reprezentantului Ungariei, privind Ardealul. Nimic. In schimb, aflam cu
stupoare ca, dupa ce tocmai am plecat, ne intoarcem in Aganistan cu militari.
Este un fiasco sau un act deliberat de ignorare totala a opiniei publice?
Ce este pana la urma aceasta declaratie semnata pe nemestecate in numele statului roman de
catre Florin Citu la summit-ul de la Kiev, document denumit pompos „Platforma Crimeea”? Ce este
altceva decat un act de sfidare brutala a Moscovei, care a afirmat raspicat, inaintea acestui
summit, ca orice luare de pozitie comuna din partea unui stat sau a unei organizatii vizand
schimbarea statutului juridic de azi al Crimeei reprezinta un act de agresiune teritoriala impotriva
Federatiei Ruse, care va primi riposta cuvenita? Ce valoare juridica are acest document?
intrebarea este extrem de importanta. Daca are vreo valoare juridica sau macar daca are o
valoare politica relevanta, atunci, inainte de a fi devenit parte a Platformei Crimeea, Romania,
prin Guvernul ei, ar fi trebuie sa ceara acordul Parlamentului. Acest acord nu a fost solicitat nici
inainte, nici dupa. Mai mult chiar, Comisia de politica externa a Parlamentului nici macar nu a fost
informata. La randul sau, presedintele Klaus Iohannis s-a facut ca ploua. A fost din nou incalcata
grav Constitutia? Democratia? Ne aflam in plina dictatura mascata? Cum este posibil ca poporul
roman sa fie antrenat intr-o asemenea aventura, fara sa i se ceara acordul si fara sa fie
avertizat? Pentru ca, indiscutabil, vizita la Kiev a lui Citu, insotit de de Bogdan Aurescu, ministrul
de Externe, s-a produs pe sest.
Se aplica in acest caz prevederile Legii nr. 4 din 1991 privind ratificarea tratatelor? si care
prevede in articolul 5 obligativitatea aprobarii de catre Parlament a oricarui tip de angajament
politic? Ne aflam sau nu in prezenta unui angajament politic?
I-am adresat aceste intrebari profesorului Adrian Severin, a carui vasta experienta de practician
si teoretician in materia dreptului international il indreptateste pe deplin sa se pronunte asupra

unei teme atat de delicate, daca nu care cumva chiar explozive. O va face ceva mai tarziu, la
orele pranzului, probabil mai pe larg, la Gold FM, in dialog cu Cozmin Gusa.
Dar pana atunci iata, in esenta, opinia lui Severin: „Declaratia de la Kiev referitorare la asa-zisa
’Platforma Crimeea’ este un ac de propaganda. Nu are nicun fel de valoare juridica si, in
consecinta, nu produce efecte juridice. Este o actiune de coregrafie proiectata pentru sustinerea
presedintelui Ucrainei, aflat in mare pierdere de viteza. Este un fel de compensatie simbolica a
abandonarii Ucrainei de catre Statele Unite si Uniunea Europeana. ’Instructorii de joc’ au decis ca
presedintele Romaniei sa ramana acasa, iar pantomima sa fie interpretata de primul-ministru
Florin Citu. Care, impreuna cu Aurescu, a asistat impasibil la severul avertisment transmis de
Rusia Romaniei prin intermediul Ungariei vizand statutul Ardealului”.
Este o explicatie care, pana una alta, sta in picioare si motiveaza tacerea absoluta prin care
presedintele Klaus Iohannis „raspunde” acestui, dupa opinia mea, incident grav de politica externa.
Pe parcursul caruia Romania s-a complacut sa joace dupa cum au dorit cei care au comandat
muzica. Daca angajamentele semnate de Romania prin declaratia de la Kiev nu reprezinta decat
apa chioara, daca Platforma Crimeea nu este altceva decat o himera politica plimbata pe sub
ochii presedintelui Zelensky si daca mergem atat de departe, incat sa intelegem acest lucru,
pentru celelalte pete albe din sedinta CSAT desfasurata ieri la Cotroceni eu unul nu gasesc nicio
explicatie. Nici cea mai mica!
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