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POLITIC

PSD nu mai pune geanã pe Geoanã
Complicatele relaþii din
interiorul PSD ºi USL au
cunoscut o tensionare suplimentarã, prin ieºirile la
rampã ale lui Mircea
Geoanã. Dupã ce, într-un
interviu acordat Mediafax,
preºedintele Senatului –
învinovãþit de Iliescu pentru
dublul eºec al partidului, în
2004 ºi 2009 – l-a acuzat ºi el
pe fostul ºef al statului cã nu
acceptã niciun lider, în
afarã de el însuºi, iar despre
Miron Mitrea a spus cã
alegerea sa ca ºef de campanie mai mult îl încurcã pe
Sorin Oprescu, Geoanã s-a
autopropus candidat al USL
la Preºedinþie, în detrimentul
liberalului
Crin
Antonescu. ªi, de parcã nu
era de ajuns, acelaºi Mircea
Geoanã l-a invitat pe premierul
Boc
în
faþa
Senatului, fãrã consultarea
colegilor, pentru ca apoi sã
plece în SUA în calitate
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asumatã de… lider al
Opoziþiei! Toate aceste gesturi i-au iritat pe pesediºti,
care au cerut deschis
înlocuirea lui Geoanã din
fruntea
Senatului
ºi
chemarea sa la ordine în
PSD. Deºi evident nemulþumit de predecesorul sãu în
fruntea
partidului,
preºedintele social-democrat, Victor Ponta, a preferat sã îngroape gunoiul sub
preº, decretând cã, pentru
el, problema Mircea Geoanã
nu existã ºi cã o nouã discuþie cu acesta – dupã cea în
care i s-a retras dreptul de a
mai vorbi în numele PSDnu-ºi mai are rostul. Ponta a
precizat totuºi cã nu va
iniþia
procedura
de
înlocuire a lui Geoanã din
fruntea Senatului pentru cã
PSD riscã sã piardã acest
post preþios. Cât despre
vizita la Washington, întreprinsã de Geoanã “în

vacanþã, fãrã mandat al
Senatului ºi fãrã mandat al
Opoziþiei”, Ponta a promis
s-o contrabalanseze cu propria deplasare în capitala
SUA, împreunã cu Crin
Antonescu
ºi
Sorin
Oprescu, anul viitor, în
preajma alegerilor. Întrebat cum vede dorinþa exprimatã
a
preºedintelui
Senatului pentru o candidaturã la alegerile prezidenþiale din 2014, Ponta a
spus cã „fiecare poate sã-ºi
doreascã ce vrea. Mircea
Geoanã
are
ºanse
<enorme>”, a conchis
Ponta. La rândul sãu,
comentând aspiraþiile lui
Geoanã, secretarul general
al PSD, Liviu Dragnea, i-a
recomandat acestuia sã se
înscrie în PNL, întrucât în
cadrul USL s-a stabilit deja
cã liberalii vor da candidatul la Preºedinþie, în timp ce
social-democraþii vor da

premierul. Cu toate acestea,
ºi Adrian Nãstase declara,
pentru EVZ, cã nu exclude
o schimbare de roluri în
cadrul USL: ”Poate în 2014
se va face o rocadã, va veni
la guvern, nu ºtiu, cineva de
la liberali ºi vine un
preºedinte de la PSD”, a
spus Nãstase. În ce-l
priveºte, Miron Mitrea a
preferat sã-i rãspundã lui
Geoanã
cu
ironii,
cumpãrând, la Consiliul
Naþional, douã caricaturi
cu acesta, pe care a spus cã
le va folosi pentru a juca
darts când este nervos. ªi
Victor Ponta a plãtit, discret, niºte poliþe, declarând
cã, deºi îi admirã pe Ion
Iliescu ºi pe Adrian
Nãstase, nu poate ºi nu are
cum sã mai fie ca aceºtia ºi
cã, dacã vreodatã va deveni
“o vulnerabilitate” pentru
PSD, el îºi va da demisia.
(M.Firãnescu)

