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POLITIC

Bãsescu: ”Ponta
a refuzat mandatul
de premier”

Preºedintele Traian Bãsescu
nu vede posibil un guvern
PSD-PDL dupã viitoarele
alegeri, ci mai degrabã o
apropiere PDL-PNL. În opinia
sa, exprimatã în cadrul unui
interviu acordat PRO TV,
precedenta coaliþie fãcutã de
PDL cu PSD a fost “abandonatã pe nimic, pentru interese
electorale”
de
socialdemocraþi. Întrebat dacã va
numi un premier USL, în cazul
în care Uniunea va avea o
majoritate dupã alegerile parlamentare din toamnã, Traian
Bãsescu a recomandat sã fie
citit articolul 103 din
Constituþie, care prevede cã
preºedintele invitã partidele la
consultãri, nu alianþele, iar
USL se încadreazã în categoria
din urmã.”Vã dau o veste
bunã. Greu de crezut cã va fi
(guvernare USL - n.r.). Nu vor
face procentajul care sã le permitã sã guverneze singuri”, a
susþinut Traian Bãsescu. El a
dezvãluit însã, la B1 TV, cã
Victor Ponta ar fi trebuit sã
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accepte mandatul de premier
când i l-a propus, la consultãrile de dupã demisia lui
Emil Boc, fiindcã, din interes
naþional, el l-ar fi ajutat sã-ºi
facã guvernul ºi a apreciat cã
refuzul liderului PSD nu a fost
un comportament responsabil.”Eu am avut surpriza
refuzului mandatului de prim-

ministru când i l-am oferit lui
Victor Ponta”, a afirmat Traian
Bãsescu. El a precizat cã, practic, Victor Ponta nu i-a
rãspuns, dar cã “în locul lui”
prima datã a rãspuns liderul
PNL, Crin Antonescu, iar apoi
liderul PC, Daniel Constantin.
ªeful statului a precizat cã,
dacã liderii USL vor susþine cã

nu s-a întâmplat aºa, el va pune
la dispoziþie atât înregistrarea
audio a discuþiei, cât ºi transcrierea.”În locul domnului
Ponta, eu spuneam: Da, vã
mulþumesc (...). Mã duceam în
Parlament ºi, dacã îmi trecea
Guvernul, guvernam pânã la
alegeri”, a adãugat Traian
Bãsescu. Victor Ponta a replicat cã preºedintele nu i-a propus niciodatã nimic ºi, prin
urmare, nu avea ce sã refuze, el
amintind cã ºeful statului a
declarat recent cã numirea lui
Mihai Rãzvan Ungureanu premier era stabilitã din decembrie.”E o abordare extrem de
neserioasã
a
domnului
Bãsescu, în linia abordãrilor
neserioase din ultimul timp”, a
declarat Ponta. El a mai spus,
comentând
declaraþiile
preºedintelui, cã USL va conduce þara dupã alegeri, indiferent de ce crede liderul de la
Cotroceni.”Vom
guverna.
Vom guverna. Ceea ce decid
oamenii nu poate fi întors de
Bãsescu”, a spus Ponta.

