Bucureşti, 25 Iunie 2008
Domnului Bogdan OLTEANU
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Stimate Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor,
Constat cu surprindere că din înalta funcţie pe care o deţineţi, vă permiteţi să faceţi
afirmaţii false, lipsite de orice temei juridic, dovedind grave carenţe în ceea ce priveşte
cunoaşterea legilor.
Cu regret constat că trebuie să îi aduc la cunoştinţă chiar preşedintelui Camerei
Deputaţilor faptul că niciodată nu a existat o Comisie prezidenţială înfiinţată în baza Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 95/2007. Mai mult, instituţia pe care o reprezentaţi a respins prin
Legea nr. 78/2008 Ordonanţa la care faceţi referire şi care a fost declarată neconstituţională
conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1133/2007.
De asemenea, Curtea Constituţională prin Decizia nr. 270/2008 a stabilit că ,,nu există un
conflict juridic de natură constituţională între Preşedintele României şi cele două Camere ale
Parlamentului’’ în ceea ce priveşte cererile pe care le-am adresat în legătură cu începerea
urmăririi penale faţă de unele persoane, foşti sau actuali miniştri, membri ai Parlamentului
României.
Astfel, afirmaţiile dumneavoastră referitoare la refuzul de a colabora cu pretinsa Comisie
prezidenţială înfiinţată în baza OUG nr. 95/2007 sau încălcarea prevederilor legale aşa cum a
stabilit Curtea Constituţională, se dovedesc a fi doar simple afirmaţii mincinoase, nedemne de
înalta funcţie pe care o ocupaţi. De aceea, am rugămintea ca pe viitor să faceţi efortul elementar
de a lectura legile în vigoare.
Anexat, vă transmit şi documentele legale care susţin ceea ce vă scriu.
Am rugămintea, de asemenea, ca în calitatea dumneavoastră de preşedinte al Camerei
Deputaţilor, să aveţi luări de poziţii publice care să nu lase să se înţeleagă că sunteţi chiar
dumneavoastră avocatul colegilor parlamentari pentru care s-a cerut urmărirea penală.
În ceea ce priveşte frustrările dumneavoastră politice legate de Partidul Democrat Liberal
(PD-L) vă rog să vă adresaţi preşedintelui acestui partid, domnului Emil Boc.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

