POLITIC
unde îi este locul, adică la jumătatea de
centru-dreapta a spectrului politic” şi
a adăugat că se gândeşte „foarte serios”
la modul în care ARD ar putea încheia
o alianţă cu un PNL fără Antonescu,
Fenechiu şi „alţii aidoma”.
Marii dispăruți și noii veniți

Caracteristica acestui scrutin par
lamentar o constituie, fără doar şi poate,
fuga în provincie, practicată de principalii
liderii politici, sub diverse pretexte: fie
că acolo şi-au stabilit domiciliul (cazul
Victor Ponta – Gorj), fie că vor să dea un
semn de soliditate în alianţă (cazul Crin
Antonescu – Teleorman), fie că şi-au
îndeplinit promisiunile în fostul colegiu
şi se pot angaja într-unul nou (cazul Vasile
Blaga – Timiş). Şi alte „vedete” politice –
de la Mihai Răzvan Ungureanu la Elena
Udrea şi de la Cristian David la Victor
Socaciu au ocolit Capitala, candidând
în diverse judeţe sau în diaspora. O
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surpriză o reprezintă faptul că nume
cunoscute nu mai apar, benevol sau
nu, în cursa electorală: Radu Berceanu,
Silviu Prigoană şi Sever Voinescu de la
PDL, Mircea Diaconu, Cristian Ţopescu
şi Adriana Săftoiu de la PNL, Sergiu
Nicolaescu, Cătălin Voicu şi Radu
Moldovan de la PSD, Sergiu Andon de
la PC şi Fekete Andras-Levente şi Varga
Attila de la UDMR. În schimb, viitorul
Parlament s-ar putea popula cu figuri
controversate noi sau reciclate, între
care Dan Diaconescu, Dan Voiculescu,
Mihail Neamţu, Tokes Andras (fratele
celebrului Laszlo) sau Gigi Becali.
Obsesia suspendării
lui Traian Băsescu

Deşi susţine că, în acest moment, la
cât de puternică este, pericolul pentru
USL nu mai vine de Palatul Cotroceni,
respectiv de la Traian Băsescu, ci din
interior, preşedintele PNL, Crin

Antonescu, a avertizat că, dacă şeful
statului nu îl va desemna pe Victor Ponta
premier în cazul în care USL câştigă
alegerile cu peste 50% din voturi, va fi din
nou suspendat. Dar el nu crede că asta se
va întâmpla şi a negat că ar avea o obsesie
în acest sens. Victor Ponta i-a dat dreptate
în chestiunea desemnării viitorului
premier, dar s-a arătat rezervat în privinţa
unei noi suspendări a lui Traian Băsescu,
după ce şi Ion Iliescu a spus că nu este
momentul potrivit, deoarece nu au
apărut elemente în plus care să justifice
demersul faţă de care el, unul, a avut
reţineri şi la precedentele încercări.”Mie
nu-mi place această manieră impulsivă de
a acţiona şi de a reacţiona(...) Nu asta este
calea. Noi trebuie să găsim o platformă
de comunicare a forţelor politice”, a
spus Iliescu. Şi liderul deputaţilor PNL,
Călin Popescu Tăriceanu, a declarat,
referindu-se la ideea unei noi suspendări
din funcţie a preşedintelui Băsescu,
că „mulţi dintre politicienii români ar
face bine dacă ar scăpa de obsesia care
îi bântuie de dimineaţă până seara”.
Referirea era în principal la preşedintele
fondator al PC, Dan Voiculescu, care
insistă pentru suprapunerea alegerilor
parlamentare cu referendumul de
demitere a lui Băsescu. Gyorgy Frunda
nu crede însă că şeful statului „ar risca să
fie suspendat a treia oară”, iar Theodor
Stolojan a reamintit faptul că există o
decizie a Curţii Constituţionale care îi
conferă preşedintelui dreptul de a refuza
prima propunere de premier înaintată
de majoritatea parlamentară rezultată în
urma alegerilor.
Mădălina Firănescu

