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POLITIC

PSD exerseazã debarcãrile
Exclus din PSD ºi lãsat ºi fãrã
ºefia Senatului – prin votul a
112 colegi, din toate partidele
- Mircea Geoanã a anunþat, în
circumscripþia
sa
din
Dãbuleni, cã va lansa o nouã
forþã politicã menitã “sã
însãnãtoºeascã România”,
fãrã a preciza numele ºi programul noii construcþii.
”România are nevoie de alternativã, care nu e nici la putere,
nici la USL ºi, din pãcate, nu
este nici la PSD”, a declarat
Geoanã, convins cã mulþi îl
vor urma.“Îºi face iluzii”, a
comentat sec Ion Iliescu, cel
care l-a gratulat anterior pe
Geoanã cu eticheta de
“prostãnac”, pentru ca, mai
recent, sã-i impute “obrãznicia fãrã seamãn”, fiindcã l-a
numit “piaza rea a PSD”.
Deocamdatã, 14 membri ai
PSD Petroºani au semnat un
manifest prin care ºi-au exprimat sprijinul pentru cel dat
afarã, susþinând totodatã cã i
se vor alãtura. Mircea Geoanã
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vizeazã în proiectul sãu politic
constituirea unui partid care
sã fie înscris la Tribunal în
prima parte a anului 2012 ºi
care pânã în martie sã aibã
grupuri parlamentare proprii,
cu 20-25 de aleºi, plus 4-5 ºefi
de Consilii Judeþene (între
care cel din Galaþi, Eugen
Chebac), au declarat surse
parlamentare. Numai cã, în
plin scandal al revocãrii sale
de la Senat, numele lui
Geoanã apare ºi într-o anchetã
DNA privind finanþarea campaniei prezidenþiale din 2009.
Procurorii anticorupþie îl
cerceteazã pe miliardarul Ioan
Niculae, patronul INTERAGRO ºi al echipei de fotbal
Astra Ploieºti, pentru cã ar fi
finanþat campania lui Geoanã
cu bani negri. Anchetatorii
susþin cã afacerea a fost intermediatã de preºedintele
Consiliului Judeþean Brãila,
care i-a cerut lui Niculae nu
mai puþin de... un milion de
euro! Toþi cei implicaþi au

negat acuzele. Geoanã a ºi
contestat
la
Curtea
Constituþionalã debarcarea sa
din a doua funcþie în stat,
întrucât n-ar fi fost îndeplinite
condiþiile prin care putea fi
schimbat. Între timp, ºefia
Senatului a fost câºtigatã cu
scorul de 69-63 de voturi de
pedelistul Vasile Blaga, în
faþa
pesedistului
Titus
Corlãþean. PSD va contesta
votul
la
Curtea
Constituþionalã.

ªi lui Bãsescu
i se pregãteºte
ceva

Sperând sã îngroape scandalul
Geoanã, care a ºifonat imaginea pesedistã, Uniunea
Social-Liberalã a declanºat
din nou procedura de suspendare din funcþie a
preºedintelui Traian Bãsescu,
deºi nu a precizat clar nici ce
articole din Constituþie a
încãlcat ºeful statului ºi nici

ce sorþi de izbândã are noua
încercare. O comisie condusã
de Cãlin Popescu Tãriceanu ar
urma sã redacteze cererea de
suspendare, dar înaintarea ei
va fi decisã de grupurile parlamentare ale PSD, PNL ºi PC.
Liberalul
Puiu
Haºotti
recunoaºte însã cã “sunt sub
50% ºanse ca suspendarea
preºedintelui sã fie votatã de
Parlament”, iar surse din USL
estimau cã demersul va fi
tãrãgãnat, pentru a nu se repeta eºecul din 2007. Premierul
Boc nu dã nicio ºansã acestui
procedeu “iresponsabil “, iar
liderul
UDMR,
Hunor
Kelemen, a precizat cã formaþiunea sa nu va susþine
iniþiativa Opoziþiei. Ca sã
reuºeascã, ea are nevoie de
234 de voturi (faþã de 217
membri ai USL), iar apoi - de
jumãtate plus unul dintre participanþii la referendumul
popular.
Mãdãlina Firãnescu

