eveniment

Guvernul Ponta II intră în pâine

Ecce homo!

În ziua în care şeful statului a anunțat consultări cu toate partidele
politice în vederea desemnării prim-ministrului, preşedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a transmis către Bucureşti
că aşteaptă ”cu nerăbdare să colaboreze cu Traian Băsescu şi Victor
Ponta”. A fost un semnal extrem de clar despre ceea ce aşteaptă
Uniunea Europeană de la clasa politică românească: coabitare.

P

reşedintele Băsescu a avut apoi o
întâlnire la ceas de seară cu liderii USL,
după care a chemat toate partidele în
același timp la Palatul Cotroceni, la o consultare
rapidă, soldată cu nominalizarea lui Victor Ponta
pentru postul de prim-ministru. Întrebat ulterior
dacă, în absenţa semnăturii puse pe aşa-numitul
“Pact de coabitare”, în cadrul întâlnirii separate
de la Cotroceni, ar mai fi fost desemnat premier,
Victor Ponta a evitat un răspuns tranşant, dar
a precizat că documentul parafat în prezenţa
lui Crin Antonescu este un act de colaborare
instituţională, nu de coabitare, care face trimitere
la respectarea Constituției şi legilor țării.“Nu e
nimic din lucrurile spectaculoase, cum ar fi să
nu-l mai supendăm pe Băsescu sau să facem
Parlament cu 300 de oameni. Ne-am angajat
că vom respecta statul de drept şi independenţa
Justiţiei, lucruri normale. L-am semnat eu şi
domnul Băsescu. Se referă la preşedinte şi primministru”, a spus co-președintele USL. Întrebat
de ce era nevoie de un act care să confirme că
vor fi respectate legile, Victor Ponta a răspuns că
a semnat documentul în interes național, lăsând
să se înțeleagă faptul că inițiativa a aparținut
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părții celeilalte.”Este vorba despre asumarea unor
reguli de bună purtare, semnatarii obligându-se
să nu mai folosească între ei epitete jignitoare
şi comparaţii cu regnul animal”, a explicat
premierul. Calendarul propus de Victor Ponta
a făcut ca validarea noului guvern în Parlament
să se petreacă în ziua Apocalipsei mayaşe,
21.12.2012.

Cabinetul Ponta II

Vicepremieri
• Liviu Dragnea
• Daniel Chiţoiu
• Gabriel Oprea
Miniştri
• Apărare - Mircea Duşa
• Externe - Titus Corlăţean
• Energie - Constantin Niţă
• Comunicaţii - Dan Nica
• Administraţie şi Dezvoltare Re
gională - Liviu Dragnea
• Fonduri Europene - Eugen Teo
dorovici
• Educaţie - Remus Pricopie
• Mediu - Rovana Plumb

• Tineret şi Sport - Nicolae Bă
nicioiu
• Finanţe - Daniel Chiţoiu
• Sănătate - Eugen Nicolăescu
• Cultură - Daniel Barbu
• Agricultură - Daniel Constantin
• Transporturi - Relu Fenechiu
• Interne - Radu Stroe
• Muncă - Mariana Câmpeanu
• Păduri şi Ape - Lucia Varga
• IMM, Turism şi Mediu de Afaceri
- Maria Grapini
• Justiţie - Mona Pivniceru
• Industrii şi Comerţ - Varujan
Vosganian
Miniştri delegaţi
• Cercetare - Mihnea Costoiu
• Dialog Social - Doina Pană
• Relaţia cu Parlamentul - Mihai
Voicu
• Diaspora şi Republica Moldova Cristian David
• Proiecte de infrastructură (în
SGG) - Dan Şova
• Buget - Liviu Voinea

