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POLITIC

PDL, cu gândul deja la alegeri
Premierul Emil Boc declarã cã nu îºi
mai doreºte un mandat de prim-ministru
dupã alegerile de anul viitor ºi, mai
mult, cã va demisiona de la conducerea
Guvernului dacã þintele economice asumate pentru 2012 nu vor fi îndeplinite.
Boc a evitat totuºi sã indice un termen
clar în care este dispus sã se retragã din
funcþie dacã obiectivele vor fi ratate.
Întrebat la TVR dacã este pregãtit sã
cedeze puterea USL în 2012, preºedintele Traian Bãsescu a rãspuns:”Sunt
pregãtit sã respect votul electoratului”.
El ºi-a avertizat totodatã foºtii colegi
pedeliºti cã, dacã nu-ºi vor corecta atitudinea faþã de actele de corupþie, au
ºanse sã nu ia nici 25% la alegerile generale. Secretarul general Ioan Oltean a
recunoscut cã în partid sunt “câteva
situaþii care nu au fost pe placul
preºedintelui Bãsescu”, adãugând cã
nici membrii PDL nu sunt “încântaþi”
de cazurile lui Sorin Apostu, Silviu
Bian sau altele similare.”Nu am stat
nicio clipã sã ne gândim dacã partidul
trebuie sã le ia apãrarea. Nu! Partidul sa delimitat urgent de aceste situaþii ºi
cere justiþiei sã-ºi facã treaba”, a spus
Oltean. El a mai arãtat cã PDL doreºte
sã continue parteneriatul cu UDMR în
perioada 2012-2016 ºi pregãteºte
semnarea unui protocol de colaborare
cu Partida Romilor. ªi ºeful statului
indicase UDMR ca fiind una dintre
forþele care vor ajuta PDL sã obþinã în
continuare majoritatea parlamentarã.

UNPR bate obrazul bogãtaºilor
UNPR va lansa, în jur de 20 decembrie, o
platformã civicã: Uniunea SocialProgresistã, condusã de preºedintele de
onoare, Cristian Diaconescu. Din Uniunea
Social-Progresistã ar urma sã facã parte, alãturi de UNPR, o serie de organizaþii
patronale ºi sindicale, precum ºi alte structuri ale societãþii civile. În pregãtirea USP,
UNPR a absorbit Partidul Popular ºi al
Protecþiei Sociale. Cristian Diaconescu a
anunþat totodatã cã, din ianuarie, va demara
strângerea de semnãturi pentru susþinerea
legii privind impozitarea averilor mari ºi
foarte mari.”Ar fi trebuit ca românii care au
dobândit averi uriaºe sã accepte ca o parte
minimalã a acestora sã facã parte dintr-un
fond de asistenþã socialã. Avem probleme
enorme în Parlament pentru a promova
aceastã lege, nu avem sprijinul niciunui partid politic. Niciunul dintre marii bogaþi nu

este dispus sã cedeze costul unei vacanþe de
Revelion în strãinãtate pentru þara noastrã”,
a spus Diaconescu. Potrivit acestuia, legea
este, în principiu, prevãzutã în protocolul
coaliþiei, dar de un an ºi jumãtate încrederea
în menþionatul act normativ nu se concretizeazã ºi în vot.”În Senat, legea a fost
respinsã, ceea ce nu este deloc convingãtor
pentru o societate care vrea sã îºi bazeze
atitudinea parlamentarã pe solidaritate
ºi egalitate de ºanse. Este inadmisibil
sã cerem de la stat ºi de la alþii solidaritate, în condiþiile în care fiecare dintre
noi ne gândim doar la propria agendã”, a
spus liderul UNPR. Cristian
Diaconescu a afirmat cã, potrivit unor estimãri, în urma
impozitãrii averilor mari s-ar
colecta 9 miliarde
de euro în trei ani.
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