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Scrisoare deschisă
- 6 iunie 2013 Noi, semnatarii, observând lucrările Comisiei de revizuire a Constituţiei, aşa cum sunt
reflectate în presă, suntem îngrijoraţi de modul netransparent şi grăbit în care ele se
desfăşoară. Credem că actualul stil de dezbatere dăunează atât interesului public cât şi
intereselor politice ale parlamentarilor înşişi.
Credem că obligaţia clasei politice în construirea Constituţiei nu este doar să citească câteva
pagini dintr-un raport al Forumului Constituţional, ci să se consulte cu societatea în largul ei,
incluzând societatea civilă organizată.
Credem, de asemenea, că nu este acceptabil să existe simultan şi dezbatere rapidă şi
proceduri restrictive pentru a avea acces la lucrările Comisiei de revizuire a Constituţiei.
Înţelegem, până la un punct, că nu doriţi să transformaţi această comisie într-un concurs de
telegenie. Dar, dacă asta este alegerea dumneavoastră, trebuie să desfăşuraţi lucrările într-un
tempo rezonabil şi să oferiţi societăţii civile un feedback cuprinzător pentru ca, la rândul nostru,
să putem oferi feedback Comisiei.
În lumina punctelor de mai sus, observăm ceea ce pare un tratament discriminatoriu la
adresa amendamentelor constituţionale venite din partea organizaţiilor societăţii civile.
Forumul Constituţional a produs un raport care, cel puţin în forma intermediară, cuprindea o
secţiune de sinteză şi o secţiune de anexe. Deşi informaţia care se transmite dinspre
dumneavoastră este fragmentată, există indicii că politicienii parlamentari nu citesc şi nu
dezbat decât zona de sinteză şi ignoră orice altă propunere inclusă în raport. Făcând astfel,
alegeţi să ignoraţi recomandările făcute de diverse foruri, inclusiv Comisia de la Veneţia,
recomandări asumate voluntar de Parlament.
Un prim indiciu acest sens este că propunerile şi argumentele din secţiunea anexă nu apar
niciodată în discuţie. Un al doilea indiciu este că anumite formulări sunt nefericite şi nu reflectă
nici chiar intenţiile declarate ale dumneavoastră. Vom oferi exemplele cele mai grăitoare, cu
menţiunea că nu sunt singurele.
(1) Comisia a adoptat următoarea formulare:
Mijloacele de comunicare în masă au obligaţia de a declara public sursele
finanţării şi structura acţionariatului (sursa: Mediafax)
Fiind conştienţi de aceasta propunere care circulă de mai multă vreme în spaţiul public, am
arătat că nu toate companiile private fiinţează sub formă de societate pe acţiuni. Ţinând cont
de argumentele noastre, membrii comisiei ar fi putut da o formă mai bună acestui alineat, o
variantă fiind chiar propunerea înaintată de grupul nostru de lucru:
Mijloacele de comunicare în masă au obligaţia de a declara public sursa
finanţării şi structura de proprietate.
(2) Comisia a adoptat următoarea formulare:
Delictele de presă se pedepsesc prin lege.
Pe baza acestei formulări, Curtea Constituţională va avea bază să impună în continuare
criminalizarea insultei, calomniei şi a altor „delicte de presă”. Asta deşi majoritatea politicienilor
şi partidelor au afirmat că doresc contrariul. Efectul nociv al acestei formulări este menţionat
explicit în propunerile şi argumentele noastre.

De aceea:
(1) Aşteptăm clarificarea poziţiei Comisiei despre rolul consultărilor în economia dezbaterilor.
Doreşte Comisia să ia în calcul doar un minim de informaţie oferit de varianta scurtă a
raportului Forumului Constituţional sau doreşte să ia toate măsurile necesare pentru a avea o
Constituţie cât mai bună?
(2) Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este cel dorit de noi şi expus mai sus, vă cerem să
luaţi în dezbatere toate propunerile existente în anexa compilată de Forumul Constituţional.
Cerem ca în documentele publicate de Comisie să rezulte în mod clar şi substanţial motivul
pentru care fiecare propunere a fost respinsă sau admisă.
(3) Cerem ca acestor anexe să li se acorde un timp rezonabil de dezbatere şi să nu fie
eliminate în grup. Mai mult, dat fiind că vorbim de un număr relativ redus de propuneri,
sugerăm ca la dezbateri să fie prezenţi reprezentanţi ai celor care au înaintat propunerile şi să
primească un timp scurt, limitat, pentru a susţine propunerile.
(4) De asemenea, încurajăm Comisia să ia în considerare inclusiv idei care nu au fost cuprinse
în raportul forumului sau care vor apărea ca reacţie la dezbaterile Comisiei.
(5) Ne permitem să vă atragem atenţia că, ignorând vocea şi expertiza societăţii civile neglijaţi
propriile dumneavoastră interese politice.
Spre exemplu, grupul nostru de lucru a făcut propuneri care vizează
modalităţi de soluţionare ne-ambiguă a conflictelor instituţionale, conforme cu
promisiunea USL de a „face să funcţioneze instituţiile statului”. De asemenea,
prin abordarea integrată a digitalizării informaţiei şi prin propunerile de bună
practică financiară, venim în întâmpinarea promisiunii USL de a „stopa jaful”.
Pentru a oferi exemple Opoziţiei, menţionăm că am trimis propuneri de
întărire a autorităţii Avocatului Poporului (temă majoră de discurs electoral) şi
de a da acces Opoziţiei la pârghii mai puternice de control (interes politic
elementar).
Alte exemple se pot găsi abundent în propunerile noastre, dar şi ale altor
organizaţii.
În încheiere, considerăm că o revizuire a dialogului cu societatea civilă, conform punctelor de
mai sus, este în interesul tuturor celor implicaţi. Atragem atenţia că pretenţiile electoratului au
crescut în ultimii ani, şi că la următoarele alegeri ar putea fi mai greu pentru politicienii din
ambele tabere să îşi ascundă eşecul prin discurs negativ.
Pe termen scurt, în măsura în care Comisia de Revizuire a Constituţiei nu revine la un dialog
real cu societatea, luăm în considerare exercitarea tuturor formelor de presiune democratice,
inclusiv lansarea unei campanii de vot negativ la referendum.
Pe termen mediu, credem că această Comisie şi acest Parlament, cu Putere şi Opoziţie, vor fi
ţinute minte prin rezultatele lor şi nu doar prin discursuri. Iar noi ne angajăm ca, dacă va fi
nevoie, să amintim alegătorilor oportunităţile refuzate de clasa politică.
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