POLITIC

Cine mai are chef
de a treia suspendare?

Preşedintele Traian Băsescu nu a mai interferat în activitatea Guvernului după alegeri,
iar o nouă criză politică ar presupune un cost foarte mare, care nu merită plătit acum, în
contextul în care actualul şef al statului îşi încheie mandatul anul viitor, a afirmat premierul
Victor Ponta: ”Aici vorbesc de un sistem, nu doar de o persoană, pentru că Traian Băsescu
nu e o persoană, e un sistem politic împotriva căruia noi am luptat. Cred că am obţinut
deja: din acel sistem uriaş am eliberat o mare parte.”

“D

upă alegerile din 9 decembrie,
domnul preşedinte Băsescu
nu şi-a mai încălcat atribuţiile
prezidenţiale - nu ştiu dacă nu a vrut, dar în
mod sigur nu a mai putut”, a spus Victor Ponta
la Antena 3, întrebat ce face USL ca să scape
de Traian Băsescu. Premierul a afirmat că o
eventuală suspendare a preşedintelui – pentru
care tot insistă Dan Voiculescu- ar presupune
un cost mult prea mare. ”Anul viitor, domnul
Băsescu nu va mai fi preşedinte, îşi încheie
mandatul, nu mai poate candida (...) O criză
politică majoră - asta este evaluarea mea ca
prim-ministru - ar însemna pentru noi toţi şi în
special pentru cei care şi-au pus încrederea în noi
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un cost foarte foarte mare”, a explicat Ponta. În
schimb, aliatul Crin Antonescu s-a dezlănţuit, la
acelaşi post, împotriva preşedintelui, acuzându-l
că ar fi „tăticul penalilor” şi întrebându-se de ce
Traian Băsescu este privit ca un personaj credibil
de reprezentanţii Comisiei Europene, deşi nu
a clarificat suspiciunile legate de cazuri precum
dosarul „Flota”, în timp ce liderii USL, deşi nu
au avut dosare penale, nu au parte de acelaşi
tratament. Antonescu a susţinut că nu își mai
dorește suspendarea din funcție a președintelui
Băsescu, decât dacă acesta ar încălca
Constituția.”Traian Băsescu trebuie tratat corect
din punct de vedere legal şi politic. Corect din
punct de vedere politic înseamnă să-l tratezi pe

Traian Băsescu ca pe un om lipsit de legitimitate.
Asta este singura satisfacţie pe care le-o putem
da şi cu care suntem datori alegătorilor noştri”,
a explicat Antonescu. Acesta insistă că nu
trebuie uitate rezultatele referendumului din
vară, chiar dacă acesta a fost invalidat de Curtea
Constituţională.”Niciodată nu ar trebui să ne
permitem să-l tratăm ca şi cum nimic nu s-ar fi
întâmplat, să-l luăm de preşedinte nou-nouţ sau
legitim al României, căci nu este, din vara trecută.
Şi spun asta nu pentru că am eu o ciudă că nu a
ieşit referendumul, nu, spun asta că 7 milioane
de oameni au ciudă că nu a ieşit referendumul
şi mai ales că votul lor a fost călcat în picioare”,
a spus preşedintele liberalilor, la Realitatea
Tv. El a afirmat că Traian Băsescu nu este un
partener corect şi că nu crede în coabitarea
dintre şeful statului şi premierul Victor Ponta.
Crin Antonescu a susţinut că diferenţa de ton a
lui Victor Ponta în discuţiile referitoare la Traian
Băsescu vine din obligaţiile sale, şi nu dintr-o
deosebire de păreri la vârful USL. (M.C.)

