POLITIC
garantez că, dacă PNL obţine
25% la europarlamentare,
în decembrie îl vom avea
preşedinte al României pe
Crin Antonescu, indiferent că
va exista un contracandidat
din USL, indiferent ce se va
întâmpla”, a fost mesajul lui
Hellvig transmis la Satu Mare.
În cadrul conferinţei locale a fost
prezentat şi un mesaj al lui Crin
Antonescu către liberali:„PNL
va da preşedintele României în
2014 şi vă garantez că în 2016
avem prim-ministru”.

Armistiţiu
fragil la vârf

Neînţelegerile la nivelul USL
s-au acutizat în urma scandalului
referitor la proiectul Roşia
Montană, Crin Antonescu
numindu-l pe Victor Ponta
“parşivel” şi declarând că are
mai puţină încredere în premier
decât acum aproape jumătate de
an, când Laura Codruţa Kovesi
a fost numită la şefia DNA.
Cu toate acestea, liderul PNL
şi-a declarat susţinerea pentru
guvernul actual, dar nu pentru
că “ne-ar tremura chiloţeii” că
el nu va mai fi sprijinit de PSD
la prezidenţiale. În viziunea sa,
PSD-iştii duc o viaţă bună cu
aliatul lor PNL, dar „dacă nu mă
vor susţine la prezidenţiale, multă
sănătate şi mulţumim pentru
colaborare!”, a spus el. Ulterior,
Antonescu a vorbit la telefon

cu Ponta, înainte de plecarea sa
în Elveţia, precizând că nu au
abordat subiectul candidaturii
pentru Cotroceni, ci doar temele
aflate pe agenda Parlamentului.
Întrebat dacă a primit garanţii
că va rămâne candidatul USL
la prezidenţiale, el a spus că
nu a cerut asemenea garanţii.
Preşedintele PSD, Victor Ponta,
a criticat afimaţia lui Antonescu
privind faptul că nu are nevoie
de sprijinul PSD pentru alegerile
prezidenţiale, apreciind că nu
este “cea mai deşteaptă strategie”,
iar PSD nu îl va susţine “cu forţa”.
”Dacă ne spune că nu doreşte,
ne vom întâlni la PSD şi ne
vom decide pe cine susţinem”,
a arătat premierul, adăugând
că formaţiunea sa nu are un
candidat pentru Cotroceni în
acest moment şi că el nu va
candida în 2014 la prezidenţiale.
Ponta a criticat şi afirmaţiile
lui Antonescu legate de unii
vicepreşedinţi PSD – în speţă
Ilie Sârbu şi Ioan Rus, comparaţi
cu nişte „dulăi” cărora Ponta le dă
drumul din lanţ- dar a conchis
că personal va face tot posibilul
pentru ca USL să ducă la bun
sfârşit ce şi-a propus.

Războiul continuă
în tranşee

Dar dacă la nivelul cel mai
înalt, al preşedinţilor, securea
războiului pare momentan
îngropată, la nivelele inferioare,

Premierul Victor Ponta urmează să facă o vizită
oficială în Statele Unite, data preconizată fiind 20
octombrie. Cea mai importantă întâlnire negociată până
în prezent este cea cu vicepreşedinte american Joe Biden,
care va avea loc la Casa Albă. În agenda guvernamentală
ar intra şi alte întâlniri la nivelul Congresului şi un forum
cu oameni de afaceri. Dincolo de scutul anti-rachetă de
la Deveselu şi de investiţiile americane în România, o
temă preconizată de discuţie este legată de exploatarea
şi explorarea gazelor de şist de către Chevron. Un mai
vechi subiect restant este cel al includerii României
în Programul Visa Waiver, redeschis recent în presa
americană de foştii ambasadori ai SUA la Bucureşti.
Jim Rosapepe, J.D. Crouch, Michael Guest şi Mark
Gitenstein au cerut Congresului Statelor Unite, printrun editorial publicat în Washington Post, să relaxeze
condiţiile de acordare a vizelor pentru cetăţenii români,
polonezi, croaţi şi bulgari. Recent, Parlamentul European
a votat reintroducerea vizelor pentru SUA şi Canada
dacă nu permit libera circulaţie a tuturor cetăţenilor UE.

fierberea continuă. Ioan Rus
consideră că atacurile lui Crin
Antonescu la adresa lui Victor
Ponta şi a PSD indică faptul
că şeful PNL chiar crede că
ar putea ajunge preşedinte al
României fără USL, ceea ce
ar putea duce la distrugerea
alianţei politice. În opinia sa,
ironiile lui Antonescu nu sunt
totuşi de acceptat pentru un
om care vrea să fie şeful statului,
iar liberalul “trebuie să aibă
Bacalaureatul înainte de a merge
la facultate”. La rândul său, Ilie
Sârbu i-a transmis liderului PNL
să fie fericit că nu a reacţionat
“cum a simţit” atunci când
Antonescu l-a numit “dulăul
de curte” al lui Victor Ponta,
adăugând profetic:” În general,
liderii nenorocesc partidele”. În
tabăra cealaltă, liberalul Ludovic
Orban le-a cerut demisia
premierului Victor Ponta şi
ministrului Dan Şova şi a criticat
atitudinea celor doi referitoare
la eventualele procese pe
care le-ar avea România cu
compania Gabriel Resources.
Orban a anunţat că va vota orice
moţiune de cenzură împotriva
premierului Ponta, despre
care afirmă că este “un hibrid
nereuşit” între “capitalismul
lui Năstase” şi “comunismul
lui Iliescu”. Preşedintele PNL,
Crin Antonescu, a declarat că
Ludovic Orban exprimă păreri
“strict personale”.

Conflictul se
mută în Parlament

Conflictul
interpartinic
s-a inflamat şi mai rău după
ce
preşedintele
Camerei
Deputaţilor, Valeriu Zgonea, l-a
îndemnat pe omologul său de la
Senat, Crin Antonescu, să meargă
la Roșia Montană, aşa cum a
procedat şi el, ca să-şi formeze o
opinie asupra proiectului la faţa
locului. Şeful liberalilor – care
a anunţat, la începutul actualei
sesiuni a Parlamentului, că va
vota împotriva proiectului iniţiat
de Guvern pe această temă- a
comentat sarcastic:”Ceea ce
este important nu e să facem noi
turnee şi să intrăm în mine şi să
ne pozăm cu căşti de miner pe
cap, ci este să discutăm serios
acest proiect, să se audă vocea
tuturor care sunt interesaţi
şi să luăm o decizie”, a spus
Antonescu. Valeriu Zgonea i-a
dat replica preşedintelui PNL:
„Eu îi port domnului Antonescu
un profund respect şi consider
ca pe o jignire atitudinea pe care
domnia sa a avut-o față de mine
personal”, a declarat preşedintele
Camerei Deputaților.„Eu am fost
muncitor şi am făcut facultatea la
seral şi am învățat că, dacă vrei să
ai casca albă în cap, trebuie să îi
respecţi şi pe ceilalţi care au alte
culori la cască”, a adăugat Valeriu
Zgonea.
Mădălina Firănescu
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