POLITIC

UDMR, mărul discordiei
Cu cei 27 parlamentari ai săi, obţinuţi pentru prima oară cu mari emoţii, UDMR era
să devină buturuga mică pentru carul mare USL-ist. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a
declarat în noaptea alegerilor că a discutat cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi au
stabilit împreună că vor începe discuţiile pentru crearea unei majorităţi constituţionale
cu USL. Kelemen Hunor a spus că apreciază “gestul” premierului şi că formaţiunea sa e
interesată de stabilitatea politică, dar şi de chestiuni specifice, cum e Legea Minorităţilor.
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estea i-a inflamat pe liberali, dar
nu i-a încântat nici pe pesediştii
din teritoriu. Şefii unor organizaţii
locale au declarat că ar susţine doar o colaborare
pe plan parlamentar pentru modificarea
Constituţiei şi reorganizarea administrativă,
dar nu cooptarea maghiarilor la guvernare.
Preşedintele PNL, Crin Antonescu, s-a opus
vehement readucerii maghiarilor la putere,
surse neoficiale susţinând că ar fi ameninţat
chiar cu ieşirea liberalilor din Guvern.
Antonescu a admis că înaintea campaniei
(liderul PC, Daniel Constantin, corectând:
după referendumul de suspendare a lui Traian
Băsescu) a existat un acord semnat de el şi
Victor Ponta cu UDMR pentru guvernare în
comun, însă faptul că de atunci şi până alegeri
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“foarte multe lucruri” nu au decurs potrivit
celor stabilite l-a făcut să se considere dezlegat
de angajament. Şi preşedintele de onoare al
PSD, Ion Iliescu, s-a pronunţat pentru lăsarea
UDMR pe tuşă, de unde să ofere totuşi sprijin
parlamentar USL-ului.”Altminteri, dăm curs
forţelor extremiste din rândul populaţiei
maghiare şi nu e bine”, a spus Iliescu,
amintind totuşi de resentimentele create de
rolul jucat de UDMR în fosta guvernare şi la
referendumul de suspendare a preşedintelui
Băsescu. În cele din urmă, confruntat cu
opoziţia din propriul partid şi dinspre aliaţii
liberali, Victor Ponta abandonat ideea
asocierii cu UDMR, mărturisind că nu a
fost foarte fericit de decizie, deoarece atunci
când a lansat ideea colaborării nu a vorbit de

capul lui. El a apreciat că societatea şi o parte
importantă din mass-media românească
nu sunt încă pregătite pentru ceea ce el a
considerat că trebuie să fie un proiect de
reunificare, la care totuşi nu va renunţa. Drept
urmare, dezamăgitul Kelemen Hunor a
anunţat că formaţiunea sa nu va vota învestirea
Cabinetului Ponta II, iar de sprijinit va
sprijini în Parlament doar acele proiecte care
interesează minoritatea maghiară. Politicienii
maghiari au şi respins de altfel propunerea
lui Emil Boc, ca PDL şi UDMR, în virtutea
apartenenţei comune la Partidul Popularilor
Europeni, să se sincronizeze în mişcări în
Legislativ, pentru a contura o alternativă la
tabăra Puterii. UDMR nu va fi un Gică-contra
în Opoziţie, a punctat Gyorgy Frunda, întrun interviu la RFI, adăugând că maghiarii vor
vota măsurile Guvernului pentru relansarea
economică, relaxarea financiară, atragerea
investiţiilor străine şi a banilor europeni. Fostul
senator s-a declarat mirat de opoziţia PNL
faţă de intrarea UDMR în Cabinetul Ponta
II, apreciind că liberalii s-au temut probabil
de formarea unei majorităţi PSD-UDMR în
cadrul Uniunii Social Liberale. (M. F.)

