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Prima întâlnire dintre președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta,
după eșecul referendumului de suspendare, a început promițător, prin venirea
primului-ministru la ședința CSAT, dar lucrurile au luat ulterior o turnură
tensionată, iar șeful Guvernului a părăsit reuniunea.

V

ictor Ponta a dezvăluit ulterior
punctele de divergență care au dus
la plecarea sa, începând cu faptul că ar fi
primit ordinea de zi a CSAT abia în ajun,
deși, potrivit legii, aceasta trebuie trimisă
cu 10 zile înainte de ședința propriu-zisă.
Mai apoi, Ponta și Băsescu nu au putut
cădea de acord în privința înzestrării
armatei, președintele propunând o decizie
în CSAT pentru suplimentarea fondurilor.
Premierul s-a opus, întrucât stabilirea
bugetului MApN depinde de Guvern și
de Parlament și nu de CSAT. Dar cel mai
tare l-a deranjat pe primul-ministru ideea
înființării „unui mega-minister de Externe
al Administrației Prezidențiale”, care ar fi
urmat să coordoneze Ministerul Afacerilor
Externe, Ministerul Afacerilor Europene,
serviciile publice de radio, televiziune
şi Regia Patrimoniului Protocolului de
Stat pentru refacerea imaginii României
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în străinătate.”Nu am fost de acord,
iar președintele nu a mai discutat acest
subiect”, a admis Ponta. O altă controversă
s-a iscat atunci când șeful statului a propus
ca privatizările și numirile de manageri
privați să treacă prin CSAT.
Șeful Guvernului și-a exprimat
dezacordul, considerând solicitarea
exagerată.”Dacă există privatizări cu risc
pentru siguranța națională sigur că mergi
și la CSAT”, a comentat Ponta, precizând
că nu s-a luat o decizie nici în acest sens.
Și totuși „lucrurile riscau să
degeneze”, și-a argumentat premierul
plecarea, adăugând că a dorit să-l facă pe
președinte să înțeleagă că vrea colaborare,
nu subordonare. Șeful Cancelariei
prezidențiale, Cristian Diaconescu,
consideră însă neelegant gestul lui Ponta.
În opinia sa, primul-ministru nu are
dreptul, ci obligația instituțională de a
participa la CSAT, unde e vicepreședinte,

iar aducerea în atenția Consiliului a
strategiei pentru refacerea credibilității
României urmărea să semnaleze
„seriozitatea acestei chestiuni care ne
afectează ca țară, ne afectează capacitatea
de decizie și chiar demnitatea fiecăruia
dintre noi”, a subliniat Diaconescu.
Până la urmă, cu tot contextul
tensionat, CSAT a decis că România are
nevoie urgentă de achiziționare avioanelor
multirol de generația a 4-a, Guvernul
urmând să aprobe fonduri pentru
cumpărarea de aparate F-16 second hand
din Portugalia. CSAT a mai concluzionat
că Armata României are capacități limitate
de a-și îndeplini misiunile ce-i revin și,
drept urmare, Guvernul va prezenta la
viitoarea ședință un program multianual
de restabilire a capacității de luptă a
acesteia.
O altă temă pe agenda ședinței
a constituit-o evaluarea riscurilor,
amenințărilor și vulnerabilităților la
adresa securității naționale, ca fundament
pentru întocmirea „Planului Național de
Priorități Informative pentru anul
2013”. (M.F.)

