POLITIC
European, în calitate de șef al statului,
această atribuție putând fi delegată de către
acesta, în mod expres, primului-ministru.
Dar chiar a doua zi, ignorând poziția
Curții, premierul Ponta a plecat în locul
președintelui Băsescu la summit-ul de la
Bruxelles, cerând de-abia de-acolo mandat
din partea șefului statului. Reacțiile
stârnite în plan extern au fost de stupoare și
dezaprobare, astfel că, potrivit unui oficial
de rang înalt de la Bruxelles, în cadrul
recentei întrevederi, Ponta i-a spus lui Jose
Manuel Barroso că acceptă ca Băsescu să
participe de-acum la Consiliul European.
Coabitare și enervare

Și când părea că apele se mai calmează
la București și că o coabitare civilizată între
adversari politici ar fi posibilă – semne
încurajatoare fiind buchetul de flori trimis
de președintele Băsescu premierului
Ponta, de ziua lui, și acceptul acestuia

de a participa la ședința CSAT- totul s-a
dat peste cap. Cu o zi înaintea reuniunii
de la Cotroceni, ministrul Afacerilor
Europene, Leonard Orban, a primit aviz
negativ la Comisia de Control Bugetar
din Parlamentul European pentru postul
de la Curtea Europeană de Audit, el
deţinând 14 voturi „împotrivă” și 12
voturi „pentru”. Verdictul Comisiei
este consultativ, procedura de numire
presupunând și obținerea unui vot
favorabil de la plenul PE, precum și un
aviz al Consiliului European.
Pesediștii au acuzat PDL că ar fi
instigat popularii la respingerea lui Orban,
sacrificând interesul național. În replică,
europarlamentarul PDL Sebastian Bodu a
declarat că nu doar PPE a votat împotriva
candidaturii lui Leonard Orban, care
nici nu are experiență relevantă în
domeniu. Consilierul prezidențial
Cristian Diaconescu a adăugat, la RFI,

că susținerea lui Leonard Orban trebuia
negociată în PE, el arătând că atitudinea
„ciudoasă” nu ajută la nimic.”Nu poți
într-o zi în Parlamentul European să
insulți un comisar european, după care
a doua zi să te îndrepți către susținerea
unei candidaturi într-un post destul de
relevant. Este o chestiune de bun simț!”, a
conchis Diaconescu.
Cert este că, enervat de „măgăria
împotriva României”, de care s-ar face
vinovat PDL, premierul Ponta s-a opus
vehement introducerii pe ordinea de zi a
CSAT a strategiei pentru recredibilizarea
României, deoarece, în viziunea sa, se
propunea un mega-minister la Palatul
Cotroceni. Subiectul a fost ulterior
abandonat, dar Ponta a părăsit ședința după
un schimb de replici cu președintele Traian
Băsescu despre înzestrarea armatei, dar nu
înainte de a-i solicita acceptul!

Mădălina Firănescu
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