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POLITIC

Confruntare între nou ºi vechi, în PDL
Între discuþiile ce se anunþã belicoase pe
marginea bugetului ºi cele aproape
îngropate privind remanierea (pe care
miniºtrii Anca Bopagiu ºi Valeriu Tabãrã
totuºi n-o exclud), PDL e mãcinat de lupte
intestine, între garda veche ºi mai noii
veniþi din zona societãþii civile. Radu
Berceanu ºi Cezar Preda au taxat dur
încercãrile „noului val” de a promova
reformele în PDL – implicit un Cod etic
care sã cureþe formaþiunea de figurile controversate- ultimul recomandându-i sec
Monicãi Macovei sã-ºi facã alt partid,
împreunã cu Cristian Preda, Sever
Voinescu ºi Teodor Baconschi.“Am înþeles, nu se mai pot uita la noi, nu le plac figurile noastre ºi nu numai ale noastre, cã
noi am ieºit din decor. Sã facã un partid
nou, cu ce orientare vor, cine îi opreºte? ªi
cu domnul Lãzãroiu, sã o ia ºi pe Albã ca
Zãpada ºi sã facã un partid modern, domnule, extraordinar, care va fi votat de toatã
suflarea din România care munceºte, nu
de România care nu are bani”, a comentat
Cezar Preda. În replicã, Macovei a spus cã

nu pleacã la cererea nimãnui, ci se va bate
ca PDL sã devinã o formaþiune „deschisã,
în care sã învãþãm unii de la alþii”. La rândul sãu, europarlamentarul Cristian Preda
a declarat, la RFI, cã feseniºtii din PDL nu
i-au “iubit” niciodatã pe cei nou
veniþi.”Nici eu n-am iubit FSN-ul, vã spun
sincer ºi n-am intrat în PDL pentru
rãdãcinile sale feseniste, ci crezând cã e un
partid al viitorului”, a recunoscut Preda,
arãtând cã echilibrul de la vârful partidului
este “foarte fragil” ºi cã “nimeni nu
înþelege care este direcþia. Lipseºte o viziune politicã clarã”. Cristian Preda a calificat totodatã reacþiile nervoase ale unor
democrat-liberali, precum Cezar Preda, ca
fiind reacþii ale unui “organism bolnav”.
ªi ministrul de Externe, Teodor
Baconschi, a catalogat ieºirea lui Cezar
Preda drept “lamentabilã”.”Dl Preda considerã cã partidul putea rãmâne de-a
pururi neschimbat. Un partid închis cu
ºapte lacãte, pe care nicio idee venitã dinspre lumea exterioarã, dinspre societate sã
nu-l poatã penetra. Dl Preda sfideazã ast-

fel atât votul exprimat la recentul congres
al PDL, cât ºi aºteptãrile electoratului de
dreapta, pe care primenirea partidului le
reflectã”, a scris Baconschi, într-o postare
pe blogul personal. El a deplâns, în context, “atacul bazat pe monolog resentimentar” ºi “spectacolul de prost gust”, la
care a recurs reprezentantul vechii gãrzi.
Preda a ripostat, numindu-l pe Baconschi
arogant. În acest context, cele cinci principii liberale, pe care Cristian Preda recomandã PDL-ului sã ºi le însuºeascã, au
toate ºansele sã rãmânã purã teorie.
Europarlamentarul a detaliat totuºi cele
cinci principii: politica pentru cetãþean, nu
pentru stat, egala demnitate a sectorului
privat ºi a celui public, creºterea economicã mai importantã decât scãderea artificialã a deficitului, rolul statului de protector al vieþii ºi libertãþilor individuale ºi
moderaþia ca instrument de dialog.”PDL
poate asuma cele cinci idei în cadrul unei
platforme distincte. Dacã nu o va face,
atunci el nu va cuprinde o parte esenþialã a
dreptei”, a avertizat Cristi Preda. (M.C.)
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