www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2021-09-09 09:49:05

Cîtu: Ar fi normal ca Parlamentul sa astepte decizia CCR si apoi sa urmeze
procedura privind motiunea de cenzura
Premierul Florin Cîtu a declarat miercuri ca ar fi normal ca Parlamentul sa astepte decizia CCR pe tema
motiunii de cenzura si apoi sa continue procedurile privind citirea, dezbaterea si votul în Legislativ.
"Procedura parlamentara - daca este mâine citita, intra în calendar, nu avem ce sa facem. Eu am sesizat Curtea
Constitutionala astazi pe nerespectarea regulamentului, cred ca ar fi normal sa astepte decizia Curtii
Constitutionale si dupa aceea sa urmeze procedura din Parlament. Exista dubii si va spun ca am vazut si eu
documentele, în ceea ce priveste semnaturile, înteleg ca în Parlament nu s-a dorit sa se verifice aceste semnaturi,
mai sunt si alte vicii de procedura, dar eu cred ca nici eu, nici altii nu ne putem da cu parerea daca ceva este
constitutional sau nu este constitutional. Singura institutie care poate sa spuna daca acest demers este legal sau
constitutional este Curtea Constitutionala", a declarat Florin Cîtu la Digi 24.
Premierul Florin Cîtu a depus la Curtea Constitutionala o sesizare cu privire la existenta unui conflict juridic de
natura constitutionala dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR, în care se
invoca o conduita "neconstitutionala, deopotriva neloiala si abuziva, fata de autoritatea executiva", întrucât
motiunea de cenzura a fost initiata, depusa si comunicata cu "încalcarea dispozitiilor constitutionale ale articolului
113 alineat (2) din Constitutie".
Curtea Constitutionala a României a dispus miercuri ca pâna la data de 15 septembrie partile sa îsi exprime punctul
de vedere în legatura cu sesizarea premierului Florin Cîtu cu privire la existenta unui conflict juridic de natura
constitutionala dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR. Ulterior, dupa ce
partile îsi vor exprima punctul de vedere, CCR va stabili termenul pentru dezbaterea pe fond a sesizarii.
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