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POLITIC

PDL, între remaniere ºi înnoire
Deºi zvonurile privind iminenta înlocuire a
cinci miniºtri ai Cabinetului Boc s-au
înmulþit, însuºi preºedintele Traian
Bãsescu declarând rãspicat cã remanierea
trebuie fãcutã cu certitudine, premierul a
ocolit subiectul la reuniunea democrat-liberalilor dedicatã “prioritãþilor politice ºi
legislative” ale PDL. Emil Boc ezitã din
nou, atât pentru a nu-ºi pune în cap vechea
gardã a partidului, cât ºi pentru cã are dificultãþi în a gãsi înlocuitori miniºtrilor aflaþi
pe “lista neagrã”, au declarat pentru
HotNews.ro surse pedeliste. Principalele
ministere vizate de schimbãri la vârf ar fi
Economia (Ariton), Internele (Igaº) ºi
Comunicaþiile (Vreme), însã nu au motive
de liniºte nici ministrul Finanþelor
(Ialomiþianu), Agriculturii (Tabãrã) ºi
Externelor (Baconschi). Ion Ariton se
bucurã însã de sprijinul grupãrii BlagaVideanu-Berceanu, care l-a impus în
Guvern la precedenta remaniere, iar garda
veche ºi-a mãrit influenþa în partid ºi cautã
sã ºi-o extindã prin promovarea lui Sorin
Frunzãverde la Ministerul Apãrãrii, condus
în prezent de Gabriel Oprea. Liderul UNPR
ar urma sã preia, în cazul remanierii, controlul Internelor, dar organizaþia PDL Arad,
condusã de primarul Gheorghe Falcã, nu

vrea sã audã de schimbarea lui Traian Igaº.
La rândul sãu, William Brânzã ºi-ar dori
Ministerul Comunicaþiilor. Numai cã, în
vreme ce Anca Boagiu ºi Raluca Turcan sau pronunþat deschis pentru remaniere,
europarlamentarul PDL Theodor Stolojan
are cu totul altã pãrere:”Dupã mine, este
târziu. Acum ar trebui fãcute miºcãri doar
în sensul de accidente care apar, gen cel de
la Ministerul Muncii, dar este târziu”.
Stolojan considerã cã “Guvernul ºtie ce are
de fãcut, Guvernul se aflã înaintea susþinerii bugetului pe anul viitor, deci nu vãd de
ce trebuie schimbaþi acum o serie de
miniºtri!”.

Miºcarea Popularã,
deocamdatã
doar pe hârtie
Nici chestiunea Miºcãrii Populare nu
stârneºte prea mare entuziasm în sânul conducerii PDL. Dacã Sorin Frunzãverde s-a
angajat sã punã subiectul în discuþia
Biroului Permanent, Emil Boc a arãtat cã
vor fi anunþate concluziile cu privire la
conturarea Miºcãrii Populare atunci când
va fi finalizat conceptul acestei alianþe, pe

care Elena Udrea ar vedea-o ºi politicã, nu
doar electoralã. În ce-l priveºte, primvicepreºedintele Teodor Baconschi crede
cã “e nevoie de o dezbatere cât mai intensã
în PDL pe aceastã temã”. Infirmând totuºi
speculaþiile privind un posibil rol ce i-ar fi
fost atribuit în formarea Miºcãrii Populare,
Baconschi a spus cã, alãturi de Valeriu
Stoica, Sorin Frunzãverde ºi de alþi colegi,
el pledeazã pentru rafinarea doctrinei populare a partidului ºi pentru unificarea
tuturor forþelor de dreapta.”Cred totodatã
în nevoia unei ample miºcãri populare, care
sã capteze ºi suflul societãþii civile”, a
adãugat, pe blogul personal, Teodor
Baconschi. Presa centralã a susþinut, în
ultimele zile, cã Baconschi ºi fostul ministru al muncii, Sebastian Lãzãroiu, ar
urma sã se ocupe de crearea unei miºcãri
politice mai largi în jurul PDL, gânditã
dupã modelul Partidului Popular European
- cu grupãri politice, reprezentanþi ai societãþii civile, ONG-uri, grupãri sindicale,
dar ºi persoane fizice. Deocamdatã s-au
arãtat dornici sã facã parte din noua construcþie þãrãniºtii lui Victor Ciorbea,
Partidul Poporului - Dan Diaconescu ºi
Partidul Noua Generaþie al lui George
Becali. (M.F.)
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