POLITIC

Remanierea Guvernului,
poveste de (1) aprilie?
Deşi a declarat că nu are în vedere o
remaniere sau o rocadă a miniştrilor din
Cabinetul său, premierul Victor Ponta ar
putea face în scurtă vreme câteva schimbări
în echipa pe care o conduce, au declarat
pentru DeCe News surse din USL. Pe
lângă Ministerul Justiției, unde trebuie
rezolvat interimatul, ar fi vizate ministerele
Transportului și cel al Administrației și
Dezvoltării Regionale. Explicația acestor
schimbări ar fi în directă legătură cu
insistenţele oficialilor de la Bruxelles de a-i
elimina din Guvern pe membrii cu probleme
în Justiție.
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reşedintele Traian Băsescu le-a transmis
o nouă scrisoare preşedintelui Senatului,
Crin Antonescu, preşedintelui Camerei
Deputaţilor, Valeriu Zgonea, şi premierului Victor
Ponta, în care îşi reafirmă dorinţa de a avea „un
parteneriat” cu Parlamentul şi Guvernul pentru
atingerea a trei obiective: existenţa unui stat de
drept consolidat, adoptarea Euro şi aderarea la
Schengen. În acest sens, Băsescu propune un plan
de opt măsuri imediate la probleme ridicate şi în
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raportul MCV, între care: adoptarea unui cod de
conduită al parlamentarilor înainte de sfârşitul
actualei sesiuni parlamentare, revocarea până la 30
aprilie a membrilor Guvernului care fac obiectul
unor acţiuni în instanţă pentru fapte penale,
angajarea răspunderii membrilor Parlamentului
pentru fapte de încălcare a regimului de integritate
(cu termen tot 30 aprilie) şi desemnarea imediată
a conducerii Parchetului General şi a DNA.
De asemenea, şeful statului solicită prevenirea
şi sancţionarea imediată a corupţiei privind
achiziţiile publice şi dezvoltarea rolului ANI în
acest domeniu. În opinia preşedintelui, punerea
în aplicare a Planului de acţiune reprezintă singura
opţiune de natură să sporească şansele de a obţine
o decizie favorabilă de aderare la spaţiul Schengen
înainte de sfârşitul acestui an.
Premierul Victor Ponta a precizat că liderii
USL vor răspunde în scris preşedintelui, personal
urmând să se întâlnească săptămâna viitoare cu
şeful statului pentru a discuta despre numirea
noilor şefi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie
şi Parchetului General, după consultarea
Consiliului Superior al Magistraturii.„În cazul lui
Fenechiu şi al oricărui alt ministru sau demnitar, în

primul minut după ce un judecător se pronunţă,
în primă instanţă, asupra vinovăţiei sale, pleacă
din Guvern sau din conducerea autorităţii”, a dat
asigurări primul ministru. El a reluat argumentul
pentru care nu s-a dispensat încă de miniştrii cu
probleme:„Am avut miniştri înlăturaţi din funcţie
care au fost ulterior achitaţi şi nu le-a dat nimeni
funcţia înapoi. (...) Păcuraru, Chiuariu, Atanasiu.
(...) Absolut nimeni nu a zis «schimbă-l pe
Fenechiu>>, în afară de Traian Băsescu. Dacă îmi
spunea cineva clar că, dacă îl schimb pe Fenechiu,
intrăm în Schengen, îl schimbam imediat”, a
spus Ponta. Mai puţină disponibilitate în acest
sens a arătat preşedintele PNL, Crin Antonescu.
El a afirmat că nu au existat discuţii privind
schimbarea lui Relu Fenechiu de la conducerea
Ministerului Transporturilor şi că, deşi ar putea
să existe remanieri ale miniştrilor la un moment
dat, în urma unor evaluări, acum nu este cazul.
Antonescu a mai spus că încă nu s-a hotărât
dacă îi va trimite un răspuns preşedintelui Traian
Băsescu şi că personal nu a primit vreo notificare
de la Bruxelles care să susţină conţinutul scrisorii
prezidenţiale.
Magda Comişel

