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POLITIC

PDL îºi cautã salvarea
Confruntat cu un lung ºir de dezertãri parlamentare, PDL este într-unul din cele mai
grele momente ale existenþei sale ca partid.
Pierderile suferite, inclusiv la nivel de primari, ca ºi nesiguranþa în privinþa scorului
electoral din acest an fac ca frustrãrile
interne sã se acumuleze ºi sã izbucneascã
în forme din cele mai neinspirate. Ca de
exemplu, sancþionarea cu excluderea
europarlamentarului Cristian Preda, pentru
delict de opinie, miºcare atenuatã ulterior
de promisiunea ºefei de organizaþie
bucureºteanã, Elena Udrea, cã pedeapsa nu
va fi dusã pânã la capãt. Aceeaºi Udrea a
arãtat severitate ºi în privinþa performanþelor partidului, declarând cã, în eventualitatea în care PDL va pierde alegerile
parlamentare din acest an, Emil Boc, în
calitate de preºedinte al formaþiunii, ar trebui sã-ºi depunã demisia. Ea crede totuºi
cã USL nu va câºtiga aceste alegeri cu
50% plus unu, astfel încât sã dea primulministru, ºi spune cã vede o alianþã cu PNL
pe viitor, ”sau mãcar cu o parte din
Partidul Naþional Liberal”. Despre necesitatea unei schimbãri la vârf în PDL s-a
exprimat ºi vicepreºedintele Gheorghe
ªtefan, în opinia cãruia PDL ar trebui sã
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convoace un congres dupã alegerile locale.
În ce-l priveºte, el l-ar susþine în acest
moment la ºefia partidului pe preºedintele
Senatului, Vasile Blaga, dat fiind cã, din
cauza erodãrii, Emil Boc nu mai are valoarea pe care o avea acum cinci ani, cu
toate cã ºi-a fãcut treaba într-o periodã
grea a guvernãrii. Referitor la congresul
pentru a cãrui convocare se pronunþã, el
spune cã este necesar pentru a se da “un
imbold, un impuls care sã revigoreze partidul” ºi pentru a veni oameni noi, mai
tineri. În context, Gheorghe ªtefan a
declarat cã este posibil ca premierul Mihai
Rãzvan Ungureanu sã fie viitorul
preºedinte al României ºi cã acesta ar
putea sã candideze din partea unei alianþe
de formaþiuni din care e posibil sã facã
parte ºi PDL. ªi Elena Udrea considerã cã
Ungureanu este, în prezent, cea mai bunã
soluþie a PDL pentru alegerile prezidenþiale din 2014.”Dacã alege sã candideze din partea PDL, este numai opþiunea lui Mihai Rãzvan Ungureanu. Nu
avem altã variantã astãzi, cel puþin nu una
mai bunã”, a precizat Elena Udrea. Ea s-a
referit ºi la o eventualã miºcare politicã a
lui Ungureanu, în viitor:”Mi se pare firesc

ca o discuþie legatã de formarea unui nou
partid politic pe zona de dreapta a politicii
românesti sã porneascã de la discuþii cu
PDL. Rãmâne de vãzut dacã Mihai
Rãzvan Ungureanu începe discuþii cu noi
sau cu PNL”. La rândul sãu, secretarul
general al PDL, Ioan Oltean, a declarat cã
este “aproape certitudine” cã Mihai
Rãzvan Ungureanu îi va urma lui Traian
Bãsescu la Preºedinþie, atunci când mandatul actualului ºef al statului se va
epuiza. În calculele democrat-liberalilor,
prioritar este, în perioada dintre locale ºi
parlamentare, un transfer de încredere dinspre Mihai Rãzvan Ungureanu spre PDL.
Primul pas l-ar constitui prezenþa premierului ca invitat, alãturi de preºedintele
Bãsescu, la lansarea oficialã, din 6 mai, a
candidaþilor PDL la alegerile locale. Dupã
acest semnal, democrat-liberalii au douã
variante de lucru. Prima ar fi construirea
unei structuri politice mai ample cu pilon
principal PDL curãþat de “greii” controversaþi, iar a doua - o revenire a premierului în PNL pentru a valorifica masa criticã
potrivnicã lui Crin Antonescu, în scopul
refacerii Alianþei DA PDL-PNL.
(M.Firãnescu)

