28-31.qxd

4/27/2012

9:36 PM

Page 2

POLITIC

Guvernul MRU pleacã sau... rãmâne?
Dupã 78 de zile de mandat, Guvernul
Ungureanu a fost demis în urma adoptãrii
moþiunii de cenzurã înaintatã de opoziþie,
235 de parlamentari votând pentru ºi doar
9 din cei prezenþi împotrivã. Cel mai
tânãr Cabinet din istoria României a avut,
aºadar, ºi cea mai scurtã viaþã. A fost al
doilea Executiv din istoria postdecembristã dãrâmat, dupã ce Guvernul Boc 1 a
fost demis de Parlament, prin moþiune, în
13 octombrie 2009. Dar Cabinetul Boc a
rãmas în picioare pânã la alegerile prezidenþiale din noiembrie-decembrie ºi apoi
încã trei ani dupã. Tehnic, exista posibilitatea ca echipa Ungureanu, chiar ºi
demisã, sã rãmânã în funcþiune pânã la
alegerile legislative din toamnã (adicã
pânã la instalarea altui Executiv):
preºedintele sã tãrãgãneze o nominalizare
pentru poziþia de premier, Parlamentul sã
respingã o nominalizare-douã, când ea va
fi fost fãcutã ºi, apoi, din iunie, intrãm în
zodia celor ºase luni de dinainte de
alegerile legislative, interval în care
Parlamentul nu mai poate fi dizolvat prima dintre condiþiile ce trebuie îndeplinite pentru a fi organizate alegeri anticipate. Decizia îi aparþinea preºedintelui
Traian Bãsescu cel care, potrivit
Constituþiei, trebuie sã desemneze un
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candidat pentru poziþia de prim-ministru
“în urma consultãrii partidului care are
majoritatea absolutã în Parlament ori,
dacã nu existã o asemenea majoritate, a
partidelor reprezentate în Parlament.”
(Art. 103 din Constituþie). Liderul PSD,
Victor Ponta, a anunþat imediat cã este
pregãtit sã-ºi asume mandatul de primministru.”Programul USL este programul
cu care vom merge în campanie, este programul pe care îl vom aplica imediat
dupã alegeri. Existã momente importante
în viaþa unei þãri când trebuie sã iei

decizia mai repede, cânt timpul nu te lasã
sã mergi în ritmul normal. Spun acum cã
(...) alãturi de USL sunt gata sã-mi asum
chiar de mâine rãspunderea conducerii
þãrii”, a spus Ponta. El a precizat este gata
sã renunþe la calcule strategice privind
alegerile parlamentare.”Sunt gata, alãturi
de colegii din USL, sã nu facem calcule
electorale - cât vom câºtiga, cât vom
pierde - atât timp cât ºase luni de
scurtare a suferinþelor oamenilor sunt mai
importante decât orice calcul electoral”, a
spus Ponta. El ºi-a exprimat convingerea
cã electoratul va acorda USL un nou
mandat, de patru ani, la scrutinul parlamentar. Premierul Ungureanu a declarat,
dupã vot, cã a încercat sã facã ceva bun
pentru ?arã în scurta perioadã cât a condus Guvernul.”Eu personal nu mi-am
spus ultimul cuvânt”, a promis
Ungureanu. În ce-l priveºte, Emil Boc nu
lua în calcul demisia din fruntea PDL, în
ciuda hemoragiei continue de parlamentari din propriul partid, susþinând cã “ora
adevãrului este ora alegerilor din noiembrie, când PDL rãmâne sau nu la
guvernare”. El a adãugat cã guvernul
Ungureanu nu a cãzut din vina PDL, ci a
grupului minoritãþilor naþionale, care “a
trãdat”.

