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Preşedintele Grupului socialist din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Andreas Gross, a acceptat să 
vorbească deschis pentru Radio Deutschland despre ceea ce a constatat în România, după întâlnirile avute cu 
preşedintele suspendat Traian Băsescu şi cu premierul Victor Ponta. "Situaţia pe care am găsit-o în România este 
mult mai gravă decât cea ilustrată de Uniunea Europeană. Consiliul Europei nu este parte a Uniunii Europene, 
noi reprezentăm cele 47 de state membre, iar ca preşedinte al grupului social-democrat, cel mai însemnat din 
Consiliu, am considerat că trebuie să mergem în România, fiindcă dacă există o problemă undeva, trebuie mers 
acolo şi nu doar citată o sursă sau alta. 
În România am găsit o adevărată criză de stat, o criză a instituţiilor politice. Pentru a ilustra situaţia reală am 
comparat criza din România cu două locomotive care se află pe aceeaşi şină, venind din direcţii opuse, şi 
urmează să se ciocnească. Nici una nu frânează, ambele apasă pedala de acceleraţie, iar după referendum, la care 
sunt invitaţi românii să îşi exprime votul despre suspendarea preşedintelui, situaţia ar putea deveni dramatică”, 
spune Gross. 

"Majoritatea are puterea”  
 
Deputatul elveţian a rămas plăcut impresionat de discuţia cu premierul Victor Ponta. "Premierul a fost deosebit 
de conştient. Vorbim de un tânăr de 39 de ani, extrem de flexibil, retoric şi înzestrat. Ne-a mărturisit imediat că a 
greşit şi că s-au comis greşeli, însă a subliniat că aşa au stat lucrurile întotdeauna în România. Două aspecte 
trebuie evidenţiate. În primul rând faptul că în România, ca şi în multe alte locuri, democraţia se reduce la 
majoritate. Asta înseamnă că cine are majoritatea poate să facă ce îşi doreşte. 

În al doilea rând, în ultimii patru ani, 50 de parlamentari au schimbat formaţiunea politică de care au aparţinut, 
astfel încât de câteva luni coaliţia social-liberală se află la putere în ambele Camere ale Parlamentului şi îşi cam 



permite totul, înlocuind în ritm zilnic preşedinţii Parlamentului, avocatul poporului şi guvernează prin ordonanţe 
de urgenţă, şi fără discuţii prealabile în Parlament. Noi am atras atenţia că asta nu este democraţie. O democraţie 
are nevoie de timp. Iar timpul este premisa pentru decizii înţelepte. Răspunsul a fost că aşa au făcut şi ceilalţi. Au 
politizat instituţiile independente, au numit avocatul poporului şi directorii de la televiziunea publică. Asta ne-a 
cutremurat realmente, fiindcă ne-am dat seama că nu există absolut deloc o cultură a dialogului, o cultură a 
compromisului. Majoritatea are impresia că poate face orice”, mărturiseşte Gross. 

Cât despre implicarea instituţiilor internaţionale în criza română, Gross are o viziune proprie. "Întrebarea 
decisivă este cum se poate întâmpla aşa ceva. Cum de Europa se trezeşte abia acum, adică Comisia Europeană, 
deşi lucrurile se întâmplă de foarte mult timp aşa. Partea trează a populaţiei României consideră Europa şi 
Uniunea Europeană un simbol al afacerilor, fără nici o tangenţă cu democraţia şi drepturile omului. Asta şi 
fiindcă UE se ocupă de foarte mult timp mult prea puţin de situaţiile interne ale statului de drept şi de respectul 
faţă de drepturile omului. Aici nu mai vorbim de piaţă, de afaceri, aici trebuie mers la rădăcina problemei. 

La drepturile omului avem un sistem, la democraţie nu, nici măcar un sistem de alertă. Avem doar 20-30 de 
factori prin care putem să măsurăm gradul de democraţie dintr-o ţară. Concluzia vizitei în România este că 
trebuie să punem bazele unui sistem al democraţiei. România nu este un caz singular în UE. Ungaria a făcut 
aceleaşi lucruri acum doi ani”, consideră Gross. 

Politicianul din Ţara Cantoanelor consideră inadecvată imixtiunea UE în criza politică din România. "Uniunea 
Europeană nu are nici o competenţă să intervină în structurile interne ale democraţiei. Ca şi în cazul Ungariei, ea 
ar trebui să delege Consiliului Europei această misiune, fiindcă noi avem ca normativ de bază Convenţia pentru 
drepturile omului. În cel mai rău caz, UE poate să formuleze ameninţări care ţin de aderarea la Spaţiul Schengen. 
Asta a şi făcut, însă într-o manieră atât de autoritară încât încalcă ea însăşi principiile democratice. Noi trebuie să 
avem rolul profesorului model. Premierul român a frânat, a observat că s-a ajuns prea departe, că s-au făcut 
greşeli, însă instituţional locomotivele continuă să genereze o coliziune iminentă, fiindcă la referendum trebuie 
să se atingă o rată de prezenţă la vot de 50%. Asta în condiţiile în care în ultimii zece ani aproape trei milioane 
de români au părăsit ţara şi vor vota pe baza amintirilor lor de acum 10 ani. Acesta este un obstacol 
inacceptabil”, este de părere preşedintele grupului socialist din APCE. 

Andreas Gross are previziuni sumbre asupra viitorului României, în cazul în care Traian Băsescu va reveni la 
Cotroceni din cauza ratei participării la referendum. "Preşedintele se va reîntoarce crezând, în ciuda lipsei de 
popularitate, a puţinelor voturi în favoarea sa şi a lipsei susţinerii, că are din nou legitimitate. Iar acesta este un 
conflict constituţional. Două legitimităţi sunt pe punctul de a se ciocni. Preşedintele ne-a vorbit de o manieră 
care ne face să ne temem de ce e mai rău. După referendumul eşuat, el va spune: eu sunt omul puternic, voi 
sunteţi poporul sănătos, şi acolo este clasa politică vinovată, iar acum noi vom guverna împreună autoritar. 
Aceasta a fost poziţia tuturor Cezarilor, până la Napoleon al III-a”, a încheiat Gross. 


