POLITIC

PDL pârâie din toate încheieturile
Noua conducere democrat-liberală nu
se grăbeşte să acţioneze pentru preluarea
rolului de principală voce a Opoziţiei.
Deşi a anunţat negocieri insistente pentru
depunerea unei moţiuni de cenzură
la asumarea răspunderii Guvernului
pe Legea despăgubirilor pentru casele
naţionalizate, PDL n-a izbutit să adune
semnăturile necesare, ceea ce i-a atras
ironii acide din partea Puterii.

N

ici găsirea unui candidat
pentru
prezidenţialele
de
anul viitor nu pare a fi o
prioritate pentru democrat-liberali, aceştia
invocând procedura alegerilor interne, care
echivalează cu o tărăgănare a rezultatului.
Nici europarlamentarele nu sunt pe agenda
PDL, iar pentru formarea guvernului din
umbră, prevăzută chiar în statut, se aşteaptă
regulamentul după care va fi acesta făcut. Între
timp, sondajele de opinie arată un PDL care
se duce la vale. Potrivit unui sondaj realizat
de INSCOP la comanda ziarului „Adevărul”,
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dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri
europarlamentare, PDL ar lua 13,4 %. Potrivit
aceluiaşi sondaj, dacă s-ar organiza alegeri
legislative, PDL ar fi cotat cu 14,1%. În schimb,
rândurile celor care aleg să părăsească partidul
se îngroașă pe zi ce trece. La doar câteva zile
după ce liderul PDL Gorj, deputatul Ion Cupă,
şi-a anunţat trecerea la PNL, un alt parlamentar
i-a călcat pe urme. Leonard Cadăr, unul dintre
puţinii susţinători ai lui Blaga din PDL Neamţ,
şi-a anunţat în plenul Senatului demisia din
PDL, dând vina pe tensiunile din filială.
Totodată, fostul ministru de Externe, Teodor
Baconschi a ameninţat şi el cu plecarea.„Cum
nici eu, nici Fundaţia Creştin Democrată, nici
prietenii din grupul Reformiştilor nu suntem
«utili» în proiectele PDL, competenţele
noastre îşi vor găsi, probabil alt drum”, a scris
Baconschi pe Facebook.” Nu are sens să mă
mai enervez, să mă «cert» cu feluriţi colegi
fascinaţi de Vasile Blaga sau să mă întreb ce o
mână în luptă pe Adriana Săftoiu”, a completat
Baconschi. La rândul său, deputata Elena
Udrea şi-a exprimat dorinţa de a se alătura

Mişcării Populare, dacă aceasta va accepta
în rândurile sale şi politicieni, fără ca asta să
însemne părăsirea PDL. Potrivit Elenei Udrea,
nu pot fi excluse total plecări individuale, dar
nu există o strategie de rupere a PDL. Însă
Vasile Blaga a propus deja, în şedinţa Biroului
Politic al partidului, ca democrat-liberalii care
se vor înscrie în fundaţia lansată de Traian
Băsescu să fie excluşi din partid. Cei vizaţi ar
fi Elena Udrea, Florin Popescu, liderul PDL
Dâmboviţa, Gheorghe Ştefan, primarul din
Piatra Neamţ, europarlamentarul Cristian
Preda sau fostul ministru de Externe Teodor
Baconschi. Propunerea lui Vasile Blaga – care
susţinea că fundaţia Mişcarea Populară este
o construcţie făcută la nervi- va fi dezbătută
în următoarea şedinţă a BPN. În context,
remarca lui Cristian Preda, cum că actuala
conducere democrat-liberală pare a fi mai
tentată să se opună lui Traian Băsescu decât
USL, ceea ce va forţa ruptura partidului, sună
a profeţie cu şanse mari de împlinire.
Mădălina Firănescu

