POLITIC

USL
Ce bine ne-nţelegem noi doi!...
Cea mai mare criză izbucnită în USL
de la formarea alianţei s-a stins prin
punerea capacului pe oala care da în
clocot.

T

otul a pornit de la liberalul Sorin
Roşca Stănescu, care a demisionat,
alături de alţi trei colegi, din
comisia privind interceptările magistratului
Corneliu Bârsan, reprezentantul României
la CEDO. Roşca Stănescu a susţinut că
social-democraţii au refuzat audierea
judecătorului, pentru a îngropa afacerea.
Ulterior, acelaşi senator l-a atacat deschis
şi repetat pe premier, despre care a spus
că “este şantajat sau şantajabil”, şi apoi a
iniţiat un proiect legislativ fără consultarea
aliaţilor şi care “dădea o gaură în buget”, ceea
ce a generat în plen o majoritate ad-hoc
PNL+PPDD+UDMR. Atitudinea a încins
spiritele în PSD, iar Victor Ponta, invocând
protocolul USL, care interzice atacurile,
a cerut PNL să sancţioneze derapajele
propriului senator.” Dacă nu se face nimic,
este o invitaţie pentru alţi membri PNL să
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continue atacul împotriva PSD şi atunci nu
putem merge mai departe împreună”, a spus
Ponta. Mai mult, primul-ministru a afirmat
că “s-a umplut paharul” şi că este vorba de
o campanie de denigrare a PSD, iar dacă
Stănescu va rămâne senator PNL, atunci
înseamnă că acordul USL nu se mai respectă.
Ponta a subliniat că situaţia din coaliţia de
guvernare este “serioasă” şi că liberalii ar
fi trebuit să înţeleagă “supărarea” PSD, şi
anume lipsa de solidaritate.”Problema nu este
Roşca Stănescu, că nu mă interesează Roşca
Stănescu. Problema este dacă în momentele
dificile care urmează, PNL, în totalitatea sa,
este solidar cu deciziile grele pe care trebuie
să le luăm”, a spus Ponta. De partea cealaltă,
Crin Antonescu a comentat că nu există
elemente care să susţină ideea că Sorin RoşcaStănescu duce o campanie împotriva PSD sau
a lui Victor Ponta, deşi afirmaţiile senatorului
liberal au fost excesive şi PNL le dezavuează.
Cu toate acestea, nu se pune problema unei
sancţiuni şi nici a ultimaturilor între partenerii
USL. El a arătat că subiectul SRS “este închis”.
În ceea ce-l priveşte, Sorin Roşca Stănescu

şi-a cerut scuze pentru “referirile la persoană”
pe care le-a făcut, precizând că nu are intenţia
să demisioneze din partid. Ulterior, Victor
Ponta le-a transmis liberalilor că, pentru a
fi depăşită criza din USL, nu e nevoie de
excluderea lui SRS, ci de schimbarea atitudinii.
Nedorind să comenteze stenogramele scurse
în presă din şedința conducerii PNL, în
care liberalii Eugen Nicolăescu, Mariana
Câmpeanu, Daniel Chiţoiu şi Norica Nicolai
au atacat PSD, el a arătat că a primit de la Crin
Antonescu garanţii că nu se vor repeta astfel
de situaţii în USL.”Importante sunt faptele
de acum încolo, nu declaraţiile. Noi mergem
mai departe, dar până nu se restabileşte acel
protocol înseamnă că, practic, cum să spun, e
suspendat, nu?”, a mai spus Ponta. De partea
cealaltă, preşedintele PNL, Crin Antonescu,
a replicat că protocolul USL nu este „nici
suspendat, nici anulat”, şi nefiind denunţat
de vreuna dintre părţi la Tribunal, este încă
în vigoare. Conflictul a fost stins, ciocnirile
verbale continuă.
Mădălina Firănescu

