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Lustratie dupa buget 
 
La Timisoara, politicienii si-au amintit de Legea lustratiei. Previziunile nu sunt insa deloc 
optimiste. 
Prezent la Timisoara, la invitatia Societatii Timisoara si a Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului in Romania (IICCR), presedintele Camerei Deputatilor, liberalul 
Bogdan Olteanu, a aratat ca Legea lustratiei ar putea fi discutata oricand in Parlament, 
chiar incepand cu aceasta saptamana, daca exista o sustinere generala a proiectului. 
Potrivit liderului PNL, actuala forma a legii, venita de la Senat, ar trebui modificata, 
astfel incat sa cuprinda recomandari generale si "sa nu contina in paranteze nume de 
colegi antipatici", argumentand ca proiectul ar viza direct unele personaje politice. 
Olteanu a mai aratat ca amendamentele formulate la lege de Societatea Timisoara si 
IICCR vor fi transmise comisiilor de specialitate, astfel ca in termen de doua-trei 
saptamani sa fie redactat raportul si sa poata fi introdusa legea pe ordinea de zi a plenului. 
Cu alte cuvinte, proiectul ar putea cel mai devreme sa ajunga in mapele tuturor 
deputatilor de-abia prin noiembrie, ceea ce ii creste serios sansele de amanare, in 
conditiile in care in aceeasi perioada vor fi dezbateri si pe proiectele de buget pentru anul 
viitor. 
Chiar si daca timpul ar permite "alesilor" sa inceapa discutiile, acestea se anunta 
furtunoase dat fiind ca numai de sustinere generala a proiectului nu se poate vorbi. "Sunt 
interesele PD care vor sa blocheze legea, pentru ca varianta care a venit de la Senat are, 
se pare, o serie de constrangeri care l-ar pune in dificultate pe presedintele Basescu. Din 
partea PSD, sunt o serie de retineri (...) pentru ca Ion Iliescu si alti membri de frunte ai 
PSD ar putea deveni lustrabili. Exista retineri si din partea PRM, pentru ca o serie de 
membri ai PRM fosti securisti, fosti informatori (...) ar putea sa intre si ei sub incidenta 
Legii lustratiei", a sustinut vicepresedintele PNL Eugen Nicolaescu. 
La randul sau, deputatul PSD Petru Andea a declarat ca are retineri fata de Legea 
lustratiei pe motiv ca principiile care stau la baza acesteia ar fi "un atentat la democratia 
care este azi in Romania".  
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