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Guvernul
PNL, cu cât mai repede,
cu atât mai bine
PSD a decis să tragă de timp. Și ce
câștigă? Maximum două săptămâni. Pentru
că dacă nu votează primul guvern PNL, îl va
vota în mod obligatoriu pe cel de-al doilea. De
teama alegerilor înainte de termen. Și tot
ajunge în opoziție. Prin urmare, care ar fi
interesul social-democraților? Să tragă de
timp, pentru ca eventual să mai prindă câteva
firmituri din guvernare? Sau să-și reîncarce
bateriile electorale din opoziție? Și asta cât
mai repede. Ajutând guvernul Orban să se
dea cu capul de pereți.
Observ cu stupoare cum staff-ul PSD se
agață cu ghearele de putere. O putere pe
care nu o mai poate deține decât foarte puțin
timp. Și care, ținând cont de turnura pe care a
luat-o electoratul, îi aduce mai multe prejudicii
decât avantaje. În mod normal, strategii PSD,
dacă-i mai au, ar trebui să realizeze că
numărătoarea inversă e bine să-și ia startul
cât mai curând. Chiar de săptămâna viitoare.
Și să facă în așa fel încât guvernul Orban să
treacă. Nu se vor mai întâlni ușor cu o
asemenea șansă. În ciuda anunțurilor făcute,
este posibil ca, în eventualitatea în care
Iohannis va fi obligat să desemneze un al
doilea candidat de premier, acesta să fie mai
puțin nătărău. Și mai dispus să opteze pentru
alte modele de miniștri. Și pentru un alt
program. Între timp însă, PSD își blochează
voluntar programul de recuperare a
electoratului pierdut.
Eu, dacă aș fi pesedist, m-aș ruga ca
lucrurile să continue așa cum au început.
Iohannis să insiste cu cerbicie pentru
dispariția unui partid politic legitim și
constituțional, peneliștii și useriștii să zbiere în
piețele publice ultimul slogan la modă „Moarte PSD”, care înlocuiește strigătura
„DNA să vină să vă ia” și, apoi, în Parlament,
noul Executiv să se împotmolească. Și să se
dea cu capul de pereți. Dovedindu-se
incapabil să-și onoreze angajamentele
electorale. Din acel punct zero, fiecare clipă ar
putea să curgă în favoarea PSD. Și în
defavoarea PNL. Și, în final, Iohanis va fi
vulnerabilizat. Ceea ce nu înseamnă că
prezidențialele vor fi câștigate vreodată de
Dăncilă. Dar vorba doamnei Firea: PSD să
facă bine să mai salveze ce se mai poate
salva. Și să nu intre în depresie. Și să nu
meargă la terapie de grup.
Așa că eu nu prea înțeleg de ce
pesediștii, mai ales după ce au înfrânt în
Senat inițiativa USR pentru alegerile în două
tururi a primarilor și și-au măsurat astfel
mușchii, mai ezită în a le ceda guvernarea
celor care au votat moțiunea de cenzură.
Un argument ar putea fi că astfel întârzie
adoptarea bugetului PNL. Este un argument
greșit. PSD ar trebui să fie interesat ca PNL
să-și prezinte bugetul dacă se poate mâine.
Pentru că abia atunci se va dezlănțui iadul.
Iadul în Parlament. Iadul în administrația
publică locală. Iadul printre bugetari. Iadul
printre pensionari. Iadul.
Dacă aș fi pesedist nici nu aș mai clipi de
trei ori. L-aș lăsa instantaneu pe Orban să taie
și să spânzure. Și să se ia de gât cu USR. Cu
Barna. Și cu PMP. Cu Traian Băsescu. Și cu
Pro România. Cu Victor Ponta. Și cu ALDE.
Cu Călin Popescu Tăriceanu. Și, firește, cu
UDMR. Cu Kelemen Hunor.
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Viorica Dăncilă, la Constanța:

PSD nu girează un guvern care nu
continuă proiectele pentru România

P

SD nu va
merge la votul
pentru
învestirea Guvernului,
pentru că nu doreşte să
gireze un cabinet care nu
semnează Pactul pentru
bunăstarea românilor şi
nu va duce mai departe
proiectele pentru
România, a declarat joi
premierul demis Viorica
Dăncilă, lider al PSD.
Aflată într-o vizită în
judeţul Constanţa, Viorica
Dăncilă a arătat că
fiecare politician ar trebui
să se afle în mijlocul
oamenilor. “Aş vrea să
văd că fiecare politician
ascultă vocea dvs., că
vede ce probleme aveţi.
Dvs. aveţi nevoie de
atenţie şi sprijin în fiecare zi, nu din
cinci în cinci ani, când vin alegerile.
Trebuie să discutăm cu femeile, cu
copiii, cu pensionarii, cu bugetarii, cu
cei din mediul privat, dar prea puţin fac
acest lucru. În acest un an şi opt luni în
care am muncit la Palatul Victoria am
ajutat comunităţile locale atât cât am
putut. Noi am construit, alţii s-au
chinuit să dărâme. Nu au reuşit în
totalitate”, a adăugat liderul PSD.
Dăncilă a pledat în context pentru
continuarea politicilor socialdemocrate, astfel încât medicii să nu
mai plece din ţară, iar copiii să se
regăsească în comunităţile locale.
“Vrem ca în continuare să vedem ură
şi dezbinare? Sau vrem să ne unim
toţi, indiferent că suntem socialdemocraţi sau nu? Oamenii de bunăcredinţă din această ţară vrem să
luptăm pentru a ne face singuri viitorul,

să luptăm pentru a fi trataţi cu
demnitate şi respect, să luptăm pentru
ca părinţii şi bunicii noştri să nu mai
plângă niciodată. Să luptăm pentru ca
fermierii noştri să primească în
continuare subvenţiile la timp şi să fie
sprijiniţi. Vrem să luptăm pentru
această ţară ca să fie a românilor, nu a
celor care ne vor răul. Toate acestea
depind de cât de implicaţi și de uniţi
vom fi. (...) Vedem ce s-a întâmplat:
şase bărbaţi, zic ei importanţi, au dat
un guvern jos şi ce au pus în loc?
Nimic! Vă întreb: ştim ce ne aşteaptă
de a doua zi când va veni un nou
guvern? Nu ştim dacă vor binele
pentru români. Dvs., toţi cei de aici,
unde sunteţi în planurile lor? Unde
sunteţi în programul lor de guvernare?
Dvs. nu contaţi pentru ei. Sunteţi
simple cifre pentru ei. Ei nu înţeleg că
în spatele cifrelor sunt oameni care au

speranţe, au aşteptări,
oameni care se gândesc
la familia lor, oameni care
vor să trăiască mai bine
în ţara lor. Nu au de unde
să înţeleagă aceste
lucruri pentru că nu
iubesc oamenii şi nu ne
respectă. De aceea, PSD
nu va merge la votul
pentru noul guvern. Nu
putem să girăm un
guvern atâta timp cât nu
semnează că nu vor tăia
pensii şi salarii, că vor
duce mai departe
proiectele pentru
România”, a subliniat
premierul demis.
Viorica Dăncilă a
afirmat că România are
nevoie de lideri care să
nu stea nici în Palatul
Victoria, nici în Palatul Cotroceni, ci să
vină în mijlocul oamenilor. “Avem
nevoie de lideri care să fie sensibili la
problemele dumneavoastră. Sunt
convinsă că noi toţi putem face acest
lucru. Noi trebuie să ne stabilim
destinul şi să cerem să fim respectaţi
în propria ţară. Toate acestea le putem
face împreună. Poate nu am fost un
guvern perfect, poate am făcut şi
greşeli. A greşi e omenesc, dar nu am
greşit niciodată în măsurile pe care leam luat pentru oameni şi cred că acest
lucru este important. (...) Îmi doresc ca
domnul preşedinte să spună ce a făcut
în cei cinci ani de zile în care a fost
preşedinte şi eu să spun ce am făcut
în acest an şi opt luni în care am fost
premier, pentru că fiecare dintre noi
trebuie să vorbim despre ceea ce am
făcut pentru oameni”, a mai spus
preşedintele PSD.

Prezidențiabilul independent Mircea Diaconu:

Nu președintele decide premierul!
E ca la Starea Civilă
Candidatul independent la
alegerile prezidenţiale, susţinut de
alianța electorală Pro România ALDE, Mircea Diaconu, a atras
atenţia, joi, asupra faptului că nu
preşedintele României este cel
care decide premierul. Diaconu a
declarat, în cadrul unei întâlniri cu
electoratul din Botoşani, că
primul-ministru este decis “de
jocul politic”, iar şeful statului este
cel care “dă greutate” alegerii prin
jurământul de credinţă depus în
faţa sa.
“Nu preşedintele României decide
premierul! Îl decide jocul politic şi
mai ales votul cetăţenilor. De
acolo decurge un prim-ministru şi
e vorba de o asumare a unui
partid care a câştigat alegerile. El
desemnează, el numeşte, el
mizează pe unul dintre dânşii.
Acela este semnalat preşedintelui,
care e obligat, apropo de ce se

întâmplă astăzi, să detecteze o
posibilă majoritate cu bună
credinţă şi, abia după ce există
majoritatea asta cu bună-credinţă
şi solidă, ea spune cine trebuie să
fie prim-ministru, el îl
desemnează, ei fac guvernul,
guvernul şi programul de
guvernare”, a afirmat Diaconu.
El a comparat desemnarea
premierului cu o căsătorie, la care
ofiţerul de stare civilă nu alege
unul dintre soţi, ci doar
consfinţeşte decizia acestora. “Nu
preşedintele face numirea asta. El
îi dă greutate, prin actul final,
jurământul şi aşa mai departe.
Exact ca la căsătorie. Nu ofiţerul
stării civile îţi alege nevasta. Ţi-o
alegi tu singur şi vii la el, iar el, cu
autoritatea lui, zice: ‘Poftim!
Sunteţi de azi înainte soţ şi soţie’”,
a mai adăugat candidatul Mircea
Diaconu.

