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A fi sau a nu fi stare de urgență 

 
Într-un context bio-economic și psiho-politic cel puțin delicat, românii par a-și fi găsit alt 
subiect de gâlceavă: starea de urgență – lung prilej de vorbe și de ipoteze. 

Unii cer instituirea imediată a stării de urgență pentru a se putea combate eficient virusul 
Covid19, inclusiv prin oprirea asaltului emigrației române care se repatriază cu tot cu 
viruși, dorindu-și acum „o țară ca ...acasă”. Alții se opun cu vehemență avertizând că 
aceasta ar însemna încetarea libertății presei, militarizarea administrației publice, 
percheziții și arestări ilegale, suspendarea tuturor drepturilor cetățenești.  

Ar fi grav dacă în condițiile panicii instalate la nivel mondial, sub conducerea 
mediocrităților euro-atlantice aduse la putere prin grația unor democrații bolnave, noi am 
fi dezbinați și pe tema stării de urgență. Asta ne mai lipsea! 

Există o lege generală care stabilește cadrul juridic principial al stării de urgență. La 
conținutul acesteia fac referire cei care se opun la instituirea stării de urgență, adesea 
confundând starea de urgență cu starea de asediu, reglementată prin același act normativ, 
dar, desigur, în capitole separate. 

Aplicarea respectivei legi generale în concret se realizează în limitele stabilite prin 
Constituție, la care ea însăși face trimitere, și printr-un decret prezidențial (contrasemnat 
de șeful executivului) care trebuie aprobat în maximum cinci zile, cu eventuale 
modificări, de către Parlament. 

În acest scop, Parlamentul se convoacă de îndată, dacă nu este în sesiune (ceea ce acum 
nu este cazul) și rămâne astfel pe toată durata stării de urgență, dizolvarea sa în acel 
interval de timp fiind imposibilă. (Nu cumva, tocmai de aceea, s-a răspândit știrea că 
parlamentarii ar fi suspecți de contaminarea cu virusul buclucaș și că ar trebui urgent 
indisponibilizați în carantină, în timp ce, ca la comandă, a pornit o campanie cerând ca 
testarea medicală a acestora să nu se desfășoare cu prioritate față de zecile de mii de 
„diasporezi” veniți să „moară acasă” cu rudele de gât? Doar suntem egal în fața virusului 
și a legii, nu-i așa? O dizolvare de facto, fie doar și pe o perioadă limitată a stării de 
urgență, cu un „guvern prezidențial” la cârma statului, ar fi tot ceea ce își pot dori 
cercurile de putere ocultă, interne și externe.) 

Orice măsură luată apoi în baza decretului referitor la instituirea stării de urgență, devenit 
lege și, eventual, completat ulterior, în funcție de nevoi, prin alte legi, nu este ilegală. 
Cum ar putea fi? Tocmai de aceea a fost adoptată legea. 
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Sunt, de asemenea, drepturi care nu pot fi suspendate pe timpul și sub motivul stării de 
urgență. De asemenea, exercițiul unor drepturi poate fi limitat (nu dreptul desființat) 
numai dacă problema concretă care a impus instituirea stării de urgență o reclamă prin 
specificul său, potrivit cu acest specific (una este un cutremur, alta un incendiu, alta o 
inundație, alta o epidemie etc.) și numai proporțional cu amenințarea de combătut. 

Dacă măsurile cerute de situația actuală pot fi adoptate și aplicate în limitele legilor 
existente, nu este nevoie de declararea stării de urgență. Aceasta cu precizarea că 
problema excepțională căreia trebuie să îi fie adresate soluții excepționale nu se rezumă 
la pandemia cu Covid19, ci și la toate consecințele economico-sociale uriașe pe care 
amintita pandemie le determină; și care vor afecta întreaga populație a lumii, iar nu 
numai pe cei infectați de virus. Dacă omorând virusul atât de eficient încât omorâm 
economia mondială, împingând omenirea într-un alt război și o altă revoluție mondială, 
nu am făcut nimic. 

Constatăm, însă, că s-au luat deja măsuri care limitează drepturi fundamentale, fără ca 
starea de urgență să se fi instituit. Abia asta este ilegal. O limitare de facto, chiar și 
acceptată de cetățeni în mod tacit, este mai gravă decât una de jure, căci abia asta 
deschide poarta tuturor abuzurilor. 

S-au interzis adunările publice (în unele cazuri asta afectând și libertatea religioasă); 
oamenii au fost internați în centre de supraveghere iar încercările de a le părăsi sunt 
oprite prin forță; a fost suspendată executarea unor contracte. Presupun că vor trebui luate 
măsuri pentru raționalizarea aprovizionării populației. Dacă oamenii ar fi raționali nu ar 
fi necesare restricții, dar nu sunt raționali. Am asistat în supermarketuri la manifestarea 
egoismului animalic al unei populații (căci de popor nu se mai poate vorbi) ce și-a 
pierdut orice încredere în capacitatea administrativă a statului, odată cu propria-i 
demnitate. 

Toate acestea în prezent sunt ilegale. Comitetul pentru situații de urgență, care le-a luat, 
și forțele de ordine care le impun, sunt pasibile de răspundere penală. Și în dictatura 
procurorilor se poate întâmpla orice. Până când, oare, cei implicați, adesea cu dedicație și 
pricepere, în gestionarea unei urgențe de fapt nerecunoscute formal potrivit Constituției, 
își vor asuma răspunderea de a lua măsuri necesare fără acoperire legală? 

Pe de altă parte, urmărind emisiunile posturilor de știri ale mediei electronice observăm 
că acestea nu informează populația, ci comercializează panica. Nu ar trebui oare limitat 
un asemenea comerț în condițiile actuale? De facto a fost limitat, prin oprirea 
transportului intern și internațional, comerțul cu alimente și medicamente. De ce nu ar fi 
limitat și cel cu știri alarmiste, ca să nu le zic false? 

Să privim la alte țări care au introdus starea de urgență! Ce știu ele și noi nu știm? Nu am 
văzut acolo armata intrând în casele oamenilor și operând arestări de noapte. (Am văzut, 
în schimb, asta în România, fără stare de urgență, e drept.) 



Sunt de acord că a permite actualului președinte și actualului șef de guvern apelul la 
măsurile excepționale permise în regimul stării de urgență, pare același lucru cu a pune 
briciul în laba maimuței. Dacă, însă, măsurile ce nu pot fi adoptate în lipsa stării de 
urgență sunt indispensabile, trebuie să acceptăm că nu putem face omletă fără să spargem 
ouă. 

Toată atenția va trebui îndreptată atunci spre conținutul decretului / legii de instituire a 
stării de urgență, și toate speranțele trebuie puse în cenzura exercitată de Parlamentul de 
strânsură cu care ne-am dotat prin votul nostru, precum și prin absența noastră de la vot. 
În oftatul de azi, se găsește tifla de ieri. Asta-i regula jocului. 

 


