POLITIC

USL vrea o victorie
la scor în alegeri

USL va obţine cea mai semnificativă majoritate politică care a existat
vreodată în Parlament, chiar mai mare decât a FSN, a prognozat
copreşedintele Crin Antonescu, arătând că „primul ministru - cred că nu
trebuie să spun cine va fi, ştim toţi, ştie şi Băsescu - va avea în spatele
său cea mai mare putere politică democratică, legitimă, adică cea mai
mare susţinere parlamentară de după 1990 încoace”.

L

iderul liberal nu concepe ca premier să
devină altcineva decât Victor Ponta,
Călin Popescu Tăriceanu fiind ameninţat
cu excluderea în caz că ar accepta o asemenea
însărcinare, iar preşedintele Traian Băsescu –
cu o nouă suspendare.
În opinia lui Antonescu, USL va trebui să
obţină în alegerile parlamentare toate voturile
pe care le poate atrage, întrucât are nevoie de
o majoritate copleşitoare, estimată la 55-60%,
„ca să vadă Europa ce vor românii şi pentru
a nu se lăsa loc la niciun fel de matrapazlâc”.
În cazul unui scor sub 50%, liderul liberal
e gata să-şi dea demisia. El crede totuşi că
USL va câştiga toate cele trei bătălii grele ce
urmează: alegerile parlamentare, respectarea
voinţei votului popular şi punerea în aplicare
a aşteptărilor oamenilor. Antonescu a vorbit
şi despre momentul „firesc” în care PSD şi
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PNL se vor despărţi şi vor continua separat
lupta politică, spunând că îi va fi greu să se
certe atunci cu prietenii săi din PSD.”Mă
gândesc cu îngrijorare la momentul firesc
în care, terminându-ne treaba împreună
pentru România, reuşind în acest proiect,
în 2016, nu ştiu când, va veni momentul să
ne vedem fiecare de treaba noastră, PNL,
PSD şi să reîncepem o luptă, o competiţie
politică absolut normală. Cum o să mă cert
eu cu prietenul meu Victor Ponta? Cum
o să mă cert eu cu Liviu Dragnea, cu care
acum împărţim colegii la Teleorman? Nu
cred că o să mai pot şi cred că am o singură
soluţie şi anume să devin la un moment dat
preşedintele României, care nu se bagă în
lupta dintre partide”, a mai spus Antonescu.
În ce-l priveşte, Victor Ponta a arătat că
USL îşi propune să facă dreptate până la capăt,

iar cei vinovaţi să răspundă pentru toate relele
comise, cu referire la cei din PDL, despre care
a spus că „vor continua să facă ceea au făcut şi
până acum: vor minţi şi vor încerca să mai fure
ceva”. Ponta s-a declarat totuşi dispus, într-un
interviu acordat Wall Street Journal, ca, după
scrutinul parlamentar din decembrie, să dea
uitării disensiunile cu preşedintele Traian
Băsescu, anticipând că va fi din nou premier
şi se va concentra în totalitate pe problemele
economice şi sociale. În interviul acordat
WSJ, Victor Ponta a recunoscut că a făcut
greşeli în gestionarea crizei politice din vară,
în contextul în care nivelul investiţiilor străine
s-a diminuat, economia a înregistrat scăderi,
iar Uniunea Europeană şi SUA au denunţat
riscuri la adresa statului de drept. Premierul a
precizat că nici el şi nici preşedintele Băsescu
nu doresc o nouă criză politică:”Cred că
preşedintele va rămâne în funcţie, guvernul
va avea susţinerea noului Parlament şi vom
avea multe lucruri de făcut anul viitor”, a spus
Ponta. El a anunţat că viitorul guvern va avea
altă structură, din acesta urmând să facă parte
şi miniştri în funcţie, dar şi unii miniştri noi.
Mădălina Firănescu

