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POLITIC

USL – primele fisuri serioase
Discursul liderului PSD Victor Ponta în
ºedinþa
camerelor
reunite
ale
Parlamentului cu prilejul votului de
învestiturã a Cabinetului condus de Mihai
Rãzvan Ungureanu a marcat, prin tonul
moderat ºi linia critic-constructivã, prima
rupturã serioasã în Uniunea SocialLiberalã. Mai existaserã ºi anterior disensiuni, frecuºuri, îndeosebi la momentul
anunþãrii modului în care vor fi împãrþite
candidaturile la primãriile de municipiu ºi
ºefiile de Consilii Judeþene între partidele
componente ale USL, dar niciodatã nu se
ajunsese la o delimitare atât de clarã, cum
a reuºit Ponta de Antonescu la învestirea
noului guvern. În primul rând, Victor
Ponta a ales sã fie prezent, ba chiar sã ia
cuvântul, în vreme ce aliatul sãu a strãlucit – cârcotaºii ar zice cã din nou- prin
absenþã. În al doilea rând, prin forma
politicoasã, reþinutã, a mesajului ºi þintarul de 15 puncte ce pot constitui subiecte
de dialog cu noul Cabinet, liderul PSD a
lãsat deschisã portiþa unor discuþii, pe care
preºedintele PNL le respinge din start.
Ponta a fãcut astfel saltul de la obsedantul

„Jos!”, adesea cu accente isterice, la un
mesaj matur, chibzuit, demn de un posibil
viitor prim-ministru. A fost nu doar un
semnal cã Victor Ponta are un profil
politic distinct de al aliatului Crin
Antonescu, ci ºi cã ºi-a câºtigat o autoritate în propriul partid, autoritate pe care,
pânã la acel episod, mulþi analiºti i-o
puneau la îndoialã. Fireºte cã Antonescu,
care-ºi asumase pânã atunci rolul de excelent vorbitor, s-a trezit în ofsaid, declarând
cã nu se regãseºte în “noul suflu” al discursului lui Ponta. Remarca nu l-a tulburat
pe acesta, cum nici înþepãturile ulterioare
ale liberalului – la o emisiune tv, din care
Ponta chiar a plecat, ºi la o conferinþã de
presã de dupã vizita în SUA- nu ºi-au
fãcut efectul. E clar cã liderul pesedist
încearcã sã câºtige acea parte a electoratului care a dezaprobat tot timpul boicotul
Opoziþiei în Parlament ºi discursul
gãunos, exclusiv anti-Putere. În acelaºi
timp, Ponta rãmâne încã fidel construcþiei
numitã USL, deºi unii analiºti cred cã e
posibil ca el sã aibã curând un rol în
renunþarea la candidatura lui Crin

Antonescu la Preºedinþie. Tot cobea
Sebastian Lãzãroiu cã alegerile nu vor
prinde PSD ºi PNL împreunã…
Deocamdatã, Victor Ponta a anunþat cã
USL îºi va desemna candidaþii la alegerile
locale ºi parlamentare în urma unui proces
de validare publicã, respectiv a unor
alegeri preliminare deschise tuturor
cetãþenilor. El a precizat cã PSD a decis
deja, la nivelul Comitetului Executiv
Naþional, ca actualii sãi parlamentari sã
fie ºi candidaþii partidului la parlamentare,
cu menþiunea cã ºi aceºtia vor trebui sã
treacã, alãturi de alþi doritori, prin procesul alegerilor preliminare deschise.
Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a spus,
la rândul sãu, cã USL îºi propune ca pânã
la 15 martie sã-ºi desemneze toþi candidaþii la alegerile locale, el arãtând cã va
exista ºi o oarecare aproximare, având în
vedere numãrul mare de localitãþi din
România.”În mai mult de 95% din cazuri
nu sunt probleme”, a completat liderul
PC, Daniel Constantin. Dar sã vedem dacã
restul de 5% rãstoarnã carul mare…(M.
Firãnescu)
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