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POLITIC

Potrivit unui sondaj al Ziare.com

Diaconescu, bun pentru Cotroceni!
Cu 17,94% din opþiunile exprimate,
Cristian Diaconescu este vãzut drept cel
mai potrivit “candidat-intelectual” la
prezidenþialele din 2014 de cãtre participanþii la un sondaj Ziare.com.
desfãºurat online, în perioada 4.08.2011
- 12.08.2011, pe 4.632 de subiecþi cititori ai site-ului. Sondajul a pornit de la
declaraþia lui Traian Bãsescu, potrivit
cãreia românii vor dori ca viitorul
preºedinte sã fie “un intelectual cu viziune”, “un om cu o greutate culturalã
considerabilã” ºi “deschis la minte”.
Doctor în ºtiinþe juridice ºi profesor de
drept, fost ministru al Justiþiei ºi fost
ministru de Externe, dar ºi negociator
ºef al României pentru tratatele ºi acordurile bilaterale privind regimul frontierelor, protecþia minoritãþilor ºi readmisia, în prezent vicepreºedinte al
Senatului
României,
Cristian
Diaconescu corespunde în foarte mare
mãsurã profilului schiþat.
În sondajul citat, el este urmat, cu
16,54%, de Crin Antonescu, iar 14, 42%
ar opta pentru altcineva. Numai 9,43% lar prefera pe Andrei Marga, aproape tot
atâþia pe Alexandru Athanasiu, 8,23% l-

ar susþine pe Teodor Baconschi, 6,67% pe Andrei Pleºu, iar între 5,12% i-ar da
votul lui Sebastian Lãzãroiu. În ce-l
priveºte, preºedintele de onoare al
Uniunii Naþionale pentru Progresul
României (UNPR), Cristian Diaconescu,
se aratã mai preocupat de chestiunile
economice imediate ºi de mãsurile anticrizã decât de perspectiva unei eventuale candidaturi la Preºedinþie.”A
anunþa clar ºi categoric mãsuri cum ar fi
creºteri salariale în acest moment mi se
pare ºi prematur ºi destul de neserios,
pentru cã sunt lucruri extrem de sensibile care privesc viaþa fiecãrui cetãþean
ºi nu cred cã este normal sã ne jucãm cu
astfel de declaraþii!”, a declarat, la RFI,
Diaconescu, referindu-se la discuþiile
din coaliþie.
El a explicat cã perioada este una delicatã, nepermiþând paºi greºiþi ºi
alunecarea pe panta promisiunilor fãrã
acoperire.”Din punctul de vedere al
economiei româneºti, datele FMI ºi ale
Bãncii Mondiale sunt clare, o eventualã
crizã poate fi absorbitã, contracaratã
corespunzãtor astãzi, la Bucureºti, dar,
în mod evident, nu trebuie fãcute greºeli

majore”, a susþinut liderul UNPR. În
opinia sa, nimeni nu poate spune acum
cu maximã seriozitate, analizând
evoluþiile externe ºi capacitãþile economice ale României, în ce mãsurã pot
fi majorate salariile sau pensiile anul
viitor. Poziþia sa coincide, practic, cu
cea exprimatã anterior de ºeful statului.
Traian Bãsescu a lansat de curând un
nou apel cãtre partidele din coaliþie, sã
nu cadã în populism în pragul anului
electoral. ªeful statului a dat de înþeles
cã nu e de acord nici cu majorarea
salariilor bugetarilor ºi nici cu introducerea coºului de solidaritate pentru pensionari.
”Speranþa noastrã e sã oferim o alternativã de a face altfel politicã”, a mai precizat Cristian Diaconescu, cu referire la
ambiþia UNPR de a obþine circa 10% din
voturi la viitoarele alegeri.”Sigur, atunci când discutãm de opþiunea de vot,
existã un electorat strict ataºat unui partid de ani de zile, dar existã ºi foarte
mulþi oameni care îºi pun problema dacã
se poate gãsi ºi o alternativã. Noi
sperãm sã fim alternativa viabilã”, a
conchis Diaconescu. (M.C.)
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