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POLITIC

Toamna, USL îºi numãrã “bobocii”
Deºi justiþia a amânat din nou, pentru 1
septembrie, înregistrarea Uniunii
Social-Liberal (USL), deoarece ‘’un
grefier a uitat sã facã citaþie conform
legii’’,
Victor
Ponta
rãmâne
optimist.”Pânã pe 15 septembrie vor fi
anunþaþi candidaþii între PSD ºi Alianþa
Centru-Dreapta, fãcute tandemuri, iar 15
octombrie - 1 noiembrie intenþionãm sã
prezentãm oficial toþi candidaþii noºtri
pentru Consiliul Judeþean ºi pentru
primãria reºedinþã de judeþ”, a anunþat
liderul social-democrat. În opinia sa,
sondajele efectuate separat de PSD ºi
ACD dau “niºte cifre îmbucurãtoare
pentru USL”, candidaþii Uniunii fiind în
poziþii favorite în aproximativ 30 de
judeþe, însã a admis cã între ceea ce spun
oamenii când sunt întrebaþi ºi ceea ce se
întâmplã pe teren este o diferenþã destul
de mare. Întrebat dacã în desemnarea
candidaþilor se va pãstra paritatea,
indiferent dacã PSD stã mult mai bine
într-un sondaj decât PNL-ul, Ponta a
afirmat cã documentul de Uniune nu a
fost semnat “cu gândul de a fi încãlcat”.
”Mergem împreunã ºi orice fel de de
proiect personal sau de orgoliu personal
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e mai puþin important decât ceea ce
avem de fãcut politic pentru România”,
a spus Ponta. El i-a dat ºi replica liberalului Ludovic Orban, care susþinea cã
PSD ºi PNL ar trebui sã candideze separat, arãtând cã USL s-a constituit pentru
a avea candidaþi comuni, guvern comun,
politici comune ºi un discurs politic de
centru, deoarece cei doi co-preºedinþi
“sunt spre centru”.”Guvernul actual este
un guvern extrem de incompentent. O
prioritate absolutã este schimbarea
guvernului Boc”, a arãtat Ponta, mãrturisind: ”Îmi doresc sã conduc viitorul
Executiv. Am un proiect foarte important care þine de partidul pe care îl conduc ºi de partea executivã pe care o
cunosc foarte bine”. Cât despre eventualele aspiraþii prezidenþiale, ele n-au
fost negate:”Mã gândesc la Cotroceni la
timpul potrivit. Cred cã românii trebuie
sã aibã un preºedinte cu mai multã experienþã ºi cu un echilibru pe care domnul
Bãsescu nu l-a vãzut, dar eu cu Crin
Antonescu, când am bãtut palma, nu mam gândit cum sã-i iau locul”. Fluturând
din nou scenariul suspendãrii ºefului
statului, Ponta a susþinut cã Antonescu

ar putea ajunge la Cotroceni din 2012,
nu din 2014, dacã Traian Bãsescu nu se
va rãzgândi ºi nu va numi premierul
desemnat de USL, în cazul în care
alianþa câºtigã alegerile parlamentare.
La rândul lor, liberalii mizeazã pe buna
înþelegere cu pesediºtii în desemnarea
candidaþilor USL pentru locale, sondajele fiind orientative, pentru a vedea
care este situaþia în teritoriu, a declarat
consilierul lui Crin Antonescu, Dan
Mihalache. Iar dacã în exterior, ºeful
PNL pare sã se bucure de înþelegerea ºi
susþinerea aliaþilor, în interior, a pierdut
evident suportul promotorului sãu, Dinu
Patriciu. Acesta a criticat programul
USL, numindu-l “un compromis, o ciorbã dulce ameþitã între stânga ºi dreapta,
între social-democraþie ºi liberalism”,
asumându-ºi totuºi un rol important în
formarea alianþei ºi în impunerea principiului paritãþii pe liste. Afirmaþia a
fost catalogatã drept “minciunã” de Crin
Antonescu, care a mãrturisit cã, dacã ar
fi avut atribuþii statutare, l-ar fi propus
pe omul de afaceri pentru excluderea din
PNL.
Magda Comiºel

