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Scantei a luat foc
Iulia Scantei, ditamai presedinta Comisiei juridice din Senat, o liberala de tip
nou, „reformista”, s-a aprins rau de tot. si se aliniaza pozitiei neomarxistilor
USR. La capitolul suveranitate. Conform senatoarei, Romania trebuie sa-si
arunce propria Constitutie la gunoi. si sa dea curs incalificabilului abuz al
Uniunii Europene. Eventual, ar trebui sa desfiintam si Curtea Constitutionala.
Multe gaini cotcodacesc, dar putine fac oua. Cel putin in ceea ce priveste uriasa provocare de
data recenta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Care a stabilit ca deciziile CCR nu sunt
obligatorii pentru judecatori si procurori. Atunci pentru cine sunt? Care este rostul Curtii
Constitutionale in arhitectura politica a statului roman? Acela de a pune in ordine faptele
politicienilor, ale reprezentantilor celor trei puteri in stat, judecatoreasca, legislativa si executiva,
cu legea legilor. Cu Legea Fundamentala. Care este Constitutia, adica documentul pe care au
jurat toti sa il respecte. Este cat se poate de normal ca, atunci cand exista abateri, CCR, odata
sesizata fiind, sa restabilieasca ordinea fireasca a lucrurilor. si toti trebuie sa ne supunem
hotararilor definitive si irevocabile ale acestei instante, in care exista reprezentanti ai tuturor
partilor implicate in respectarea Constitutiei. Din aceasta perspectiva, este inadmisibil sa punem
CCR intre paranteze. si cu atat mai inadmisibil este atunci cand aceasta fapta este savarsita de
reprezentanti ai puterilor statului. si de parlamentari care se pretind a fi liberali.
Afirmam mai sus ca multe gaini cotcodacesc, dar putine fac oua. Asa este. Dupa uluitoarea si
scandaloasa decizie a CJUE, doar putine voci cu adevarat autorizate, daca nu cumva una
singura, vocea lui Adrian Severin, s-au auzit. Nu a sarit nimeni ca ars de la CSM. Nu sarit nimeni
ca ars de la inalta Curte de Casatie si Justitie. Nu a sarit ca ars nici presedintele Romaniei, care,
prin Constitutie, este garantul Legii Fundamentale.
De fapt, niciodata pana acum suveranitatea statului roman nu a fost atacata mai pervers, mai dur
si, pana la urma, mai fatis decat acum. Cum adica? Ar fi posibil ca Legea Fundamentala a
Romaniei sa fie ingenuncheata de decizii ale Uniunii Europene? Au existat desigur reactii. Dar,
cu exceptia lui Adrian Severin, asemenea reactii au venit mai degraba din randul societatii civile
sau a unui partid taxat in mod total incorect drept extremist sau chiar legionar de catre pupilii lui
Klaus Iohannis, respectiv AUR. Toate documentele fundamentale care stau la baza constituirii
Uniunii Europene, inclusiv cele vizand acordul nostru de aderare, exclud cu desavarsire
subordonarea constitutiilor statelor membre deciziilor Uniunii Europene. Cand Romania a aderat,
autoritatile acestui stat au negociat punct cu punct care sunt domeniile in care urma sa ne
conformam deciziilor UE si care sunt domeniile care vor constitui apanajul exclusiv al statelor

suverane. Sa fim clar intelesi. Uniunea Europeana este o organizatie politica si economica si
culturala a statelor natiune. Ea nu reprezinta o structura suprastatala. Asa a fost si asa este.
Conform tuturor normelor dreptului international. Al Patrulea Reich nu a existat decat in mintile
infierbantate, dupa parerea mea chiar turmentate, ale unor populari europeni, subordonati
Berlinului si pretentiilor hegemonice ale Germaniei.
Atata timp cat UE reprezinta o constructie a statelor natiune, constitutiile tuturor entitatilor sunt si
raman inviolabile. Ce vrea USR? Vrea ca Romania sa se subordoneze in totalitate deciziilor UE,
transformand propria Constitutie intr-o fictiune. Acesta este un atentat extrem de periculos la
securitatea nationala a statului. si ma intreb de ce Dumnezeu mai finantam diviziunea din SRI
destinata apararii Constitutiei, daca intr-o asemenea situatie, de-a dreptul exploziva, SRI ramane
impasibil. Dar hai, treaca-mearga. USR este un partid in mod clar de sorginte neomarxista,
subordonat in totalitate unor interese straine interesului national, condus de o marioneta a Frantei
si, intr-o oarecare masura, a Germaniei, l-am numit pe Dacian Ciolos, si este mai ales un partid
in cadere libera. Dar ce treaba are Iulia Scantei, care se pretinde liberala si care ocupa o pozitie
cheie in arhitectura Parlamentului Romaniei, sa sara la beregata Curtii Constitutionale si sa dea
de pamant cu aceasta institutie, utilizandu-si importanta calitate pe care detine in Parlamentul
Romaniei? Sa ne raspunda degraba number one, adica Rares Bogdan, care a promovat-o intens
pe Iulia Scantei atunci cand dirija trenurile la Realitatea Plus si care in continuare se infasoara in
tricolor, etalandu-si in stanga si in dreapta sentimentele patriotice. Sa ne raspunda ceilalti liberali,
aceia care mai sunt in continuare liberali si care mai sunt animati de sentimente patriotice.
Dar, pana atunci, repet a treia oara. Sunt prea multe gaini care cotcodacesc si prea putine care
fac oua. Astept sa luati atitudine voi, cei care sunteti specialisti in drept constitutional si
reprezentati autoritatile statului roman in acest domeniu.
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