POLITIC
Ciorbea şi Călin Popescu Tăriceanu,
doi jurnalişti cunoscuţi, Sorin Roşca
Stănescu şi Gabriela Vrânceanu Firea, un
patron de televziune, Sebastian Ghiţă,
un cântăreţ, Mihai Sturzu de la HI-Q,
dar şi 12 actuali miniştri. Cea mai mare
vâlvă a stârnit-o mutarea candidaturii
preşedintelui PNL, Crin Antonescu, din
sectorul 3 bucureştean într-un colegiu de
senator în judeţul Teleorman, în tandem
cu Liviu Dragnea şi Marin Almăjanu,
aspiranţi la deputăţie. Europarlamentarul
PDL Theodor Stolojan a comentat ironic
că Antonescu candidează în Teleorman
pentru a evita experienţa urâtă din alegerile
anterioare, când a obţinut mandatul

Antonescu la Teleorman, de ce merg eu
la Gorj? Domnul Blaga mai avea puţin
şi ieşea din harta ţării, candida în Serbia.
Doamna Udrea - pe la Cernăuţi. Mi se
pare absolut ridicolă această discuţie”, a
spus Ponta. El a anunţat că Programul de
guvernare al USL 2012 - 2016 va fi lansat
pe 8 noiembrie, acesta urmând să vizeze
impozitarea diferenţiată, crearea de locuri
de muncă, sprijinirea producţiei şi mai
multă corectitudine.

Cu sloganul „Reporneşte inima
României”, Alianţa România Dreaptă

nu mai apar pe listele finale. ARD
are 452 de candidaţi, din care PDL a
nominalizat 392, Forţa Civică (FC)
- 34, iar PNŢCD - 26. Cel mai tânăr
candidat al ARD este Daniel Dumitru
Malama (25 de ani), candidat FC în
colegiul 2 din Ialomiţa pentru Camera
Deputaţilor, iar cel mai vârstnic Constantin Fătu (74 de ani), candidat
PNŢCD în colegiul 2 din Iaşi. Pe
listele Alianţei se regăsesc un fost
premier, Mihai Răzvan Ungureanu,
13 foşti miniştri în cabinetele Boc,
dar şi bateristul trupei Sistem, Ciprian
(Cici) Rogojan, ginerele ex-ministrului
Ariton.”De şase luni, Guvernul

de senator doar după redistribuire,
întrucât se clasase al doilea. Acuzatul a
replicat că a ales Teleormanul în semn de
solidaritate cu secretarul general al PSD,
Liviu Dragnea, dar şi de soliditate a USL.
Antonescu le-a răspuns dur, totodată,
celor care îl acuză că fuge din Capitală,
spunând că le transmite „imbecililor”
că liberalii au avut întotdeauna o
organizaţie puternică în Teleorman, iar
el nu candidează „pe voturile lui Liviu
Dragnea”. Victor Ponta a comentat şi
el criticile pedeliştilor la adresa mutării
lui Antonescu în provincie:”Acuma că nu le place, că de ce merge domnul

speră să obţină un scor de 30%, care
să-i permită negocieri pentru formarea
unei
majorităţi
guvernamentale,
după alegeri. Însă proiectul a pornit
anevoios, după ce Comisia de Etică,
condusă de Monica Macovei, a
respins 36 de potenţiali candidaţi,
cu probleme de corupţie, afaceri cu
statul sau incompatibili cu statutul
de parlamentar. Printre cei puşi pe
lista neagră s-au numărat deputaţii
William Brânză şi Cristian Rădulescu,
senatorul Viorel Badea şi ex-primarul
Cristian Poteraş. După contestaţii însă,
doar jumătate din cei avizaţi negativ

Ponta este la guvernare. Şase luni de
minciuni, preţurile au crescut într-un
ritm nemaiîntâlnit după Revoluţie,
inflaţia a ajuns la 5,53%, fondurile
europene sunt blocate. Trebuie să
salvăm România din mâinile USL”, a
declarat Vasile Blaga. Mihai Răzvan
Ungureanu a enumerat câteva puncte
din programul de guvernare al ARD,
între care reducerea numărului de taxe
la 7, scăderea cotei unice şi diminuarea
graduală a CAS-ului. În ce priveşte
posibila politică de alianţe, după
alegerile parlamentare, MRU a admis
că îşi doreşte ca „PNL să revină acolo

ARD mizează pe 30%
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