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POLITIC

În USL – împãcare, împãcare,
fãrã nicio supãrare?

A fost o micã neînþelegere, o disfuncþionalitate. Cu aceste explicaþii cam puerile a
încercat fondatorul PC, Dan Voiculescu, sã
explice neînþelegerile din ultima vreme
dintre partidul sãu ºi PSD, în cadrul
Uniunii Social-Liberale. Dupã cum a scris
însã presa, citând surse din interiorul USL,
disputele s-au acutizat în momentul în care
conservatorii au încercat forþarea notei,
prin ridicarea unor pretenþii asupra candidaturii comune la Iaºi ºi chiar în Bucureºti.
Voiculescu spune acum cã au fost doar
niºte propuneri, fãcute de dragul unui scor
bun al alianþei, ºi nicidecum de vreo revendicare din partea PC. Cu toate acestea,
însuºi liderul en-titre Daniel Constantin a
fost cel care l-a anunþat pe Cristian Popescu
Piedone drept candidat pentru Primãria
Bucureºti, înainte ca edilul de la sectorul 4
sã declare forfait, cu explicaþia cã preferã
sã se ocupe în continuare de proiectele sectorului sãu. Cât despre situaþia de la Iaºi,
pesedistul Victor Ponta a fost cel care a pus
PC-ul la punct, poftindu-l public sã candideze pe cont propriu nu doar în capitala
moldavã, cum ºi-ar fi dorit, ci în întreaga
þarã, ba chiar ºi la alegerile
legislative:”Sper sã intre în Parlament ºi,
bineînþeles, vor fi partenerii noºtri dupã
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aceeea. Altfel lucrurile nu pot sã meargã
aºa. Chiar dacã reprezint un partid mult,
mult mai mare, am respect pentru Partidul
Conservator, dar în acelaºi timp cer acelaºi
respect”, a spus Ponta, hotãrât sã nu cedeze
postul deþinut actualmente de Gheorghe
Nechita. Obligaþi sã aleagã între un eºec
electoral previzibil ºi propriile ambiþii,
conservatorii au preferat sã-ºi domoleascã
tonul, mai ales dupã ce Ponta le-a arãtat
sondaje potrivit cãrora USL ar avea de
câºtigat de pe urma distanþãrii de Dan
Voiculescu & Co. Mai mult, ca sã-ºi
demonstreze cuminþirea, PC a adoptat o
rezoluþie în care a infirmat orice ºantaj
asupra aliaþilor ºi orice ameninþare cu plecarea din USL, propunând totodatã instituirea unor sancþiuni pentru atacurile între
partidele membre ale Uniunii, în scopul
prevenirii incidentelor pe viitor.
Comentând propunerea, vicepreºedintele
PNL Relu Fenechiu – care luase poziþie
împotriva PC, cerând eliminarea lui din
USL pe motiv de ºantaj- a declarat cã nu îºi
face probleme ºi cã va proceda la fel ca
pânã acum dacã “jocul” va fi incorect.”Eu
respect regulile jocului atunci când jocul se
desfãºoarã corect, ºi la suprafaþã, ºi în
adâncime. Când jocul va fi incorect la

suprafaþã sau în adâncime, voi proceda la
fel ca pânã acum”, a spus Fenechiu.

Cine nu e cu noi e...
suspendat
Odatã lãmurite lucrurile în USL, copreºedinþii Uniunii îºi fac deja planuri pentru viitor. Victor Ponta a declarat la RFI cã
îºi doreºte ca Traian Bãsescu sã se þinã de
cuvânt ºi sã nu desemneze, dupã viitoarele
alegeri parlamentare, un premier din partea
USL, în cazul în care aceasta va câºtiga
alegerile, deoarece astfel va exista un
motiv de suspendare ºi demitere a ºefului
statului.“Vom avea mult mai repede alegeri
prezidenþiale ºi, cu susþinerea USL, sper ca
dl. Antonescu sã fie acel preºedinte cu care
sã lucrez ca premier. Cred cã voi putea fi
un premier bun ºi voi putea face cu
miniºtrii USL ceea ce trebuie pentru
România, dar nu cu domnul Bãsescu ca
preºedinte”, a spus Ponta. La rândul sãu,
co-preºedintele USL Crin Antonescu a arãtat cã nu este cazul ca lucrurile sã se precipite.
Magda Comiºel

