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VINE NUCLEARA PANDEMIEI: LEGE DE
URGENTA PENTRU ANULAREA HG-URILOR
LUI ARAFAT
PSD pregateste un proiect de lege care sa fie adoptat in regim de urgenta,
menit sa rezolve una dintre cele mai grave probleme aparute in pandemie, si
anume imposibilitatea anularii in justitie in timp util a hotararilor de guvern
neconstitutionale, precum cele prin care s-au decis restrictiile.
Proiectul de lege ar urma sa reglementeze supunerea controlului judiciar, in procedura de
urgenta, a tuturor Hotararilor de Guvern si a deciziilor CNSU, care limiteaza drepturi si
libertati.
”O astfel de lege este necesara, fiind o obligatie a Parlamentului dupa ce insasi Curtea
Constitutionala a aratat ca nu exista un control adecvat asupra actelor administrative ale
Guvernului”anunta deputatul PSD Ioan Mang, intr-o declaratie politica.
”O persoana precum seful DSU, Raed Arafat, care nu este supusa vreunei raspunderi
publice, fiind numita in Guvern, nu poate lua decizii discretionare care intervin puternic in
zona libertatilor si drepturilor fundamentale. Un „comandant” numit politic nu va raspunde
niciodata, de exemplu, pentru faptul ca prin masurile propuse ingradeste dreptul la
asistenta medicala sau pentru ca ingradeste accesul la justitie, sfidand prevederile legale
si constitutionale, dar si deciziile instantelor! Pana acum, Curtile de Apel au anulat nu mai
putin de sase din cele 10 hotarari date de Guvernul Citu in baza recomandarilor venite de
la CNSU.
Noi, cei de la PSD, consideram ca Romania nu poate continua sa mearga spre stalinism si
trebuie sa se revina la solutiile dintr-o democratie autentica, constitutionala. Spre
deosebire de PNL si USR care sustin statul de dreptul prin lozinci, PSD chiar se preocupa
sa ia masuri concrete pentru o justitie corecta si accesibila, chiar daca asta nu le convine
unor conducatori „luminati” precum Iohannis, Citu sau Arafat!”
mai anunta deputatul PSD.
(Bogdan Tiberiu Iacob)
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