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EDITORIAL

Ofertele
lui Traian
Bãsescu

Controversa legatã de propunerea pe care preºedintele Traian Bãsescu
i-aa fãut-oo liderului PSD Victor Ponta a fãcut ºi va mai face destule valuri.
Oricum, oferta ca atare a existat ºi nu mai poate fi contestatã de nimeni
în veridicitatea ei, dupã ce a fost publicatã stenograma, iar fruntaºii USL
au fost obligaþi sã accepte evidenþele.Sigur, însã, cã, împingând propunerea în derizoriu, ca fiind fãcutã “în bãºcãlie“, au reuºit sã genereze
o undã de îndoialã în opinia publicã, ba chiar ºi printre unii analiºti, care
se grãbesc sã invoce stilul adesea nonconformist al ºefului statului. Chiar
ºi cu un asemenea argument, însã, mi se pare greu de crezut ca - în contextual unor consultãri cum nu se poate mai oficiale, la Cotroceni ºi întrun climat politic extrem de tensionat – preºedintele României sã arunce
vorbe-nn vânt. Sunt voci care se întreabã de ce dezvãluie Traian Bãsescu
acest episod abia acum, dar întrebarea e ºi mai valabilã pentru liderii
USL, în condiþiile în care, se ºtie, tocmai ei ºi nu ºeful statului erau cei
care, ieºind de la consultãri, fãceau declaraþii presei, la cald! Realitatea
e cã, venind la consultãri cu temele ferme pe care conveniserã deja,
oferta prezidenþialã i-aa surprins, luându-ii pe nepregãtite ºi era, deci,
logic s-oo treacã sub tãcere. Mai ales cã, dacã ar fi fost sã accepte propunerea de formare a unui nou cabinet, rãspunderea gestionãrii þãrii întro perioadã de crizã ar fi trecut pe umerii lor, iar asta tocmai în anul electoral! Îi putem, deci, înþelege pentru tactica adoptatã, bazatã exclusiv pe
considerente politico-eelectorale, dar ceea ce nu mai poate fi înþeles
priveºte poziþia faþã de modificarea Constituþiei. Rezultatele referendumului le sunt binecunoscute, iar decizia este,evident, a electoratului, adicã tot
a celor care vor fi chemaþi la urne ºi în iunie, ca ºi în toamnã. Mai mult
chiar, preºedintele Bãsescu a reiterat oferta sa – publicã ºi, deci, oficialã!– , potrivit cãreia, dacã se respectã opþiunea exprimatã de populaþie
la referendum, modificându-sse Constituþia, este gata sã-ººi reducã mandatul, retrãgându-sse din fruntea statului. O ofertã ºocantã pentru opoziþie, în cazul cãreia nu mai pot fi invocate nici vreo stenogramã ºi cu atât
mai puþin „bãºcãlia”. Iar dacã liderii USL þin cont de voinþa exprimatã a
alegãtorilor ºi de propria lor dorinþã, de a-ll vedea pe preºedintele
Bãsescu demisionând, chiar nu mai sunt de înþeles de ce resping acum
modificarea Constituþiei, pe care vor sã o împingã dupã alegerile din
toamnã!
Horia Alexandrescu
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