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mod repetat ºi vehement orice posibilitate
de coabitare cu actualul ºef al statului. La
rândul sãu, întrebat ce se va întâmpla dupã
ce va reveni la Cotroceni, Traian Bãsescu
afirma cã statul român are mecanismul
coabitãrii. Acesta fusese de altfel ºi
mesajul transmis de oficialii de la Berlin ºi
Washington. Asistentul lui Hillary Clinton,
Philip Gordon, i-a solicitat, în cadrul vizitei
efectuate în România, preºedintelui suspendat sã încerce sã colaboreze “în mod
pragmatic” cu Guvernul.”Nimeni nu se
aºteaptã ca aceºti rivali politici sã fie cei
mai buni prieteni, sã formeze o coaliþie ºi
sã coopereze fericiþi împreunã, dar aºteptãm de la ei sã colaboreze în cadrul structurilor constituþionale ºi sã lucreze împreunã în interesul populaþiei ºi al parteneriatului nostru”, a mai precizat Gordon.

Voiculescu nu se lasã

În ciuda vocilor care pledeazã pentru o
coabitare civilizatã, Dan Voiculescu, iniþiatorul suspendãrii preºedintelui Bãsescu în
luna iulie, vorbeºte deja despre o nouã tentativã de debarcare a acestuia."Românii
doresc demiterea lui Traian Bãsescu, iar
articolul 95 din Constituþie permite fãrã
nicio problemã declanºarea unei noi proceduri de suspendare. Însã, dacã se va mai
iniþia o asemenea procedurã, ar fi recomandabil sã se desfãºoare la sfârºitul lui
octombrie, începutul lui noiembrie, astfel
încât referendumul pentru demitere sã
poatã fi organizat în aceeaºi zi cu alegerile
parlamentare, din respect pentru cetãþeni ºi
din raþiuni economice'', a spus liderul con-
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servator. În opinia sa, Traian Bãsescu a fost
deja demis:"ªase, ºapte sau nouã oameni
nu pot decide împotriva a 60% dintre
români. Eu cred cã aceastã anomalie va fi
curând îndepãrtatã'', cu mijloace legale ºi
constituþionale, spune Voiculescu.

Echipa preºedintelui

În prima zi de la reluarea mandatului de
preºedinte, Traian Bãsescu a semnat
decretele prin care redã calitatea de consilier prezidenþial pentru întreaga echipã care
l-a însoþit în acest an. E vorba de: Cristian
Diaconescu –ºef al Cancelariei preºedintelui, Bogdan Drãgoi – consilier pentru
mediul de afaceri, Sebastian Lãzãroiu pentru planificare ºi analizã politicã, Iulian

Chifu - pentru afaceri strategice ºi securitate, Iulian Fota – pentru probleme de securitate naþionalã, Bogdan Mãnoiu - la afaceri
europene, precum ºi Bogdan Oprea - purtãtor de cuvânt al preºedintelui ºi consilier de
stat la departamentul de comunicare publicã. Alãturi de ei se regãsesc ªtefan
Deaconu, consilier pentru probleme
juridice, precum ºi Virgil Pãunescu ºi
Daniel Funeriu. De asemenea, au fost
numiþi consilieri de stat: Delia Dinu,
Claudiu Constantin Dinu, Cristian
Piºcociu, Daniel Andrei Moldoveanu,
Eugen Tomac, Dorel Onaca, Cristian
Hriþuc ºi Raluca Boboc.
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