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PNL – cu Crin până la capăt!
Reales în fruntea PNL fără emoţii şi fără contracandidat, cu 1343 de voturi „pentru” şi
44 „împotrivă”, Crin Antonescu a anunţat că, dacă nu va câştiga alegerile prezidenţiale din
2014, se va retrage din conducerea formaţiunii. El porneşte noul mandat cu o echipă formată
dintr-un prim-vicepreşedinte - Klaus Iohannis, un secretar general - Eduard Hellvig şi cu 31
de vicepreşedinţi (15 cu atribuţii speciale şi 16 cu atribuţii generale). Primarul Sibiului a
renunţat la funcţia de preşedinte al Forumului Democrat al Germanilor din România, dar
rămâne simplu membru. Crin Antonescu a susţinut că PNL este „singurul partid naţional din
România”, promovând liberalismul autentic „pentru că pune cetăţeanul înaintea statului”, şi că
formaţiunea liberală este „un partid european şi pro-occidental”.
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l a infirmat că în PNL se poate
discuta despre concentrarea „puterii
în mâna unei singure persoane” –
cum acuzaseră disidenţii Andrei Chiliman
şi Vlad Moisescu- şi a făcut trimitere la „o
armată de propagandişti cu zurgălăi” care ar
avea preocupări legate de democraţia din PNL.
Antonescu a susţinut că din 2010 regulile
democraţiei „au fost încălcate de regimul
condus de Traian Băsescu”, ceea ce a însemnat
„ scoaterea Parlamentului din circuitul deciziei
şi dezbaterii democratice”. „Atunci când un
preşedinte cu mentalitate şi comportament
liberal va ajunge la Cotroceni, abia atunci
vom putea aşeza definitiv şi sănătos ceea ce
înseamnă democraţie liberală, parlamentară în
România”, a spus liderul PNL.
Proiectul politic al noii echipe de conducere
are în vedere susţinerea lui Victor Ponta ca
premier al USL, modificarea Constituţiei,
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parlamentare. Crin Antonescu spunea că acest
din urmă obiectiv nu reprezintă o ameninţare
la adresa partenerilor din PSD, deoarece crede
că, după normalizarea României, cele două
partide trebuie să se întoarcă la competiţia
politică.”Partidul Naţional Liberal va face parte
din guvernul Victor Ponta pe care îl va susţine
prim-ministru până la capătul acestui ciclu
electoral, până în 2016, şi în baza valorilor şi
angajamentelor din programul de guvernare
îşi va face datoria la nivel guvernamental faţă de
România”, a declarat şeful PNL.
Antonescu l-a ironizat pe contestatarul
Călin Popescu Tăriceanu, invitându-l fără
succes să-l contracandideze, dacă vrea să...existe.
Fostul premier susţinuse că România „nu are o
perspectivă clară asupra viitorului ei”, criticând
„somnolenţa democraţiei” care s-ar fi manifestat
în PNL.”Modernizarea partidului a eşuat prin

faptul că la Congres nu s-au acceptat alegeri
uninominale pentru funcţiile de conducere”,
a spus Tăriceanu, el însuşi beneficiar anterior
al acestui sistem de vot. Întrebat dacă se simte
deranjat de faptul că nu a fost propus în Comisia
de revizuire a Constituţiei din partea PNL,
Tăriceanu a răspuns:”Nu mai sunt de mult
deranjat de atitudinea domnului Antonescu”.
Senatorul a atacat însă formula propusă de
liderul PNL la revizuirea Constituţiei, potrivit
căreia „preşedintele este şeful statului”.”Ei bine,
preşedintele României nu trebuie să fie şeful
statului, pentru că, dacă el rămâne şeful statului
sau consacrăm această formulă, atunci garantăm
că ceea ce s-a întâmplat până acum se va repeta
în viitor”, a spus Tăriceanu, pledând pentru
republica parlamentară. Delegaţii la Congres au
adoptat şi patru rezoluţii care vor fi baza acţiunilor
politice ale PNL în perioada următoare. Una se
referă la dezvoltarea economică a României prin
stimularea sectorului privat şi administraţie publică
centrată pe cetăţean. Rezoluţia de modificare a
Constituţiei prevede parlament bicameral cu cel
mult 300 de membri în Camera Deputaţilor, iar
Senatul să fie Cameră de reprezentare a regiunilor.
Președintele Comisiei de Statut a PNL, Norica
Nicolai, a declarat că s-a hotărât ca în Statutul
partidului să fie trecută apartenența liberalilor la
grupul ALDE, pentru a se pune capăt speculaţiilor
privind iminenta reorientare a PNL către Partidul
Popularilor Europeni. (M.C.)

