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Fostul preşedinte 
Traian Băsescu 
a declarat că, în 
momentul de faţă, 
preşedintele Klaus 
Iohannis este 
singurul candidat 
”viabil” la alegerile 
prezidenţiale şi că îl 
va vota în al doilea 
tur de scrutin.

Traian Băsescu a sus-
ţinut că alţi lideri politici, 
respectiv Liviu Dragnea, 
Călin Popescu Tăricea-
nu, Victor Ponta ori Da-
cian Cioloş, nu au şanse 
în alegerile prezidenţiale. 
”Are şanse (Klaus Iohan-
nis n.r.) pentru că nu are 
niciun contracandidat vi-
abil, deocamdată. Discu-
tăm situaţia la zi. Deşi un 
candidat la prezidenţiale 
nu se face peste noapte. 
Dragnea nu are nicio şan-
să, Tăriceanu nu are  nicio 
şansă, (...) Cioloş nu are 
nicio şansă, cine să mai 
fie? Ponta n-are, el e fă-
cut să nu aibă noroc în 
viaţă, la alegeri. (...) Nu-
ţi ajunge niciun partid, 
nu-ţi este suficient în Ro-
mânia ca să câştigi alege-
rile (...). Îţi trebuie ceva 
peste partid. Şi alea nu 
le iei decât dacă eşti ce-
va, dacă reprezinţi ceva 
şi pentru alţii decât pen-
tru cei din partid. Cei din 
partid în mod loial te vo-
tează, deşi cred că Drag-
nea nu-şi ia nici voturile 
din partid în momentul de 
faţă, adică de la electora-
tul din partid, i-a păcălit. 
(...) Nu văd decât o solu-
ţie în momentul de faţă, 
deci avem Klaus Iohannis 
(...)”, a spus Traian Bă-
sescu, la o emisiune TV.

Senatorul PMP con-
sideră că preşedintele 
Iohannis reprezintă ”un 
soi de opoziţie” la majo-
ritatea formată din PSD 
şi ALDE. ”Faţă de ce es-
te acum, categoric este 
singura şansă, pentru că 
de bine, de rău, mai ţine 
un echilibru, cum se pri-
cepe el, mai întârzie să 
le facă numirile, mai tri-
mite la CCR, este un soi 
de opoziţie la tăvălugul 
ăsta care înseamnă PSD 
cu  ALDE”, a adăugat Bă-
sescu.

PMP, propriul 
candidat

Traian Băsescu a 
anunţat că PMP va avea 
candidat propriu la ale-
gerile prezidenţiale, iar în 
al doilea tur al alegerilor 
prezidenţiale va vota cu 
Klaus Iohannis. ”Pe de al-
tă parte, n-aş vrea să se 
înţeleagă greşit, PMP va 
avea, în primul tur, can-
didat, nu pe mine, că nu 
mai pot, dar în turul doi 
categoric că-l voi susţine 
pe Iohannis. Dar cu cine 
să mă aliez, cu Crin Anto-
nescu, partener de şefie 
la USL, cu Ponta, alt par-
tener de la USL, cu Drag-
nea, cu cine, cu Cioloş? 
(...) Cert este că între par-

tidul lui Dragnea, între ali-
anţa PSD - ALDE şi preşe-
dinte, nu poţi să nu ob-
servi că preşedintele este 
o soluţie. (...) În turul doi 
voi vota cu Iohannis, cum 
am făcut-o şi la alegerile 
trecute. (...) Chiar dacă să 
nu credeţi că uit vreodată 
că e premierul de la Griv-
co”, a menţionat Traian 
Băsescu. Senatorul PMP 
a declarat că la alegerile 
europarlamentare va sus-
ţine PMP, dar a evitat să 
spună dacă va candida la 
acestea. În opinia fostu-
lui preşedinte, la alegeri-
le europarlamentare din 
acest an prezenţa la vot 
va fi de aproximativ 40%. 
”Ce o să fac în mod cert, 
o să sprijin PMP în campa-
nia electorală. Mai e timp, 
nu de lista PMP stă electo-
ratul român. Au liste gre-
le de la PSD, de la PNL. 
Voi face ce trebuie să ajut 
partidul, în orice caz voi fi 
partenerul lor în campa-
nie, îi voi sprijini (...), eu 
zic că anul acesta vom 
avea o prezenţă care se 
va apropia de 40%, ten-
siunea în societate este ri-
dicată şi oamenii vor că-
uta opţiuni, depinde cine 
va fi convingător. (...) Va 
fi o prezenţă undeva în-
tre 35%-40%”, a comen-
tat Băsescu.

”Dar între timp ui-
te ce a făcut şi el (Daci-
an Cioloş n.r.), a cumpă-
rat un partid, aşa ceva nu 
am crezut că poate să fa-
că un om care se respec-
tă, un om politic care se 
respectă. A cumpărat un 
partid şi a doua zi a gă-
sit nişe fraieri cu care să 
spună, am şi eu un partid 
şi negociez, sunt cap de 
listă. E greu de imaginat 
aşa ceva. Asta nu este, 
dacă cineva vrea să mă 
convingă că USR-iştii sunt 
atât de fraieri încât au ac-
ceptat să discute cu unul 
care cumpără un partid 
(...) au dat acestui partid 
cumpărat prima şansă în 
opţiunile electorale. (...). 
Dacă cineva vrea să mă 
convingă că a fost o gân-
dire politică şi nu o influ-
enţă de undeva, dar nu 
mă puneţi să spun de un-
de, că nu ştiu, dar în mod 
cert USR a primit instruc-
ţiuni să primească parti-
dul proaspăt cumpărat de 
domnul Cioloş. E cel mai 
mare ridicol pe care l-am 
văzut în politica de alianţe 
din România, de la Revo-
luţie până acum. (...) Iar 
el a cumpărat un partid ca 
şi cum ai cumpăra o pere-
che de cizme de cauciuc 
de la talcioc, că vin ploile”, 
a mai spus Băsescu.

„Am avut un vot ma-
joritar care arată că USR 
susţine această alianţă”, a 
declarat, sâmbăta trecu-
tă, preşedintele USR, Dan 
Barna. Lista a fost valida-
tă cu 68 de voturi „pen-
tru” şi nouă voturi „împo-
trivă”. „Putem să anun-
ţăm în acest moment că 
la ora 20 şi 20 de minute 
Comitetul Politic al USR 

a votat să susţină alian-
ţa «2020 USR-PLUS», ali-
anţa care va readuce Ro-
mânia în Europa şi alian-
ţa care va crea în sfârşit 
alternativa aceea pe care 
România o aşteaptă”, a 
spus Dan Barna. El consi-
deră că este un moment 
istoric pentru ceea ce ur-
mează să se întâmple în 
următorii doi ani. „Este 

pasul natural şi firesc prin 
care oamenii decenţi, oa-
menii profesionişti, oa-
menii cinstiţi, care vor o 
Românie fără penali, vor 
avea cu cine să voteze în 
mod asumat şi conştient. 
Şi acest lucru se datorea-
ză eforturilor celor două 
partide şi de astăzi USR 
şi PLUS sunt o alianţă, de 
astăzi USR şi PLUS sunt 
alternativa care va con-
strui un viitor de care Ro-
mânia are atât de mare 
nevoie. Această listă co-
mună este, de fapt, pro-
babil cea mai bună listă 
pe care a avut-o România 

din ’89 încoace în materie 
de europarlamentari. Ne 
uităm - primii trei candi-
daţi de la USR, care acum 
sunt pe lista comună, au 
studii la trei universităţi 
de top la nivel mondial”, 
a mai declarat Barna.

La rândul său, lide-
rul PLUS, Dacian Cioloş, 
a afirmat, după întrunirea 
Comitetului Politic al USR, 
că ideea în această alianţă 
este să nu fie prezentată 
doar o listă de candidaţi, 
ci echipe pentru aceş-
ti candidaţi. „Eu candidez 
pentru prima dată. Îmi 
asum această candida-

tură până la capăt. Can-
didez pentru prima dată 
dar, evident, vin cu o anu-
mită experienţă, inclusiv 
în funcţii de responsabili-
tate guvernamentală, dar 
avem foarte mulţi tineri 
care nu doar au candidat 
pentru prima dată, care 
abia s-au înscris în politi-
că, s-au implicat în politi-
că de câteva luni şi sunt 
oameni care vor căpă-
ta experienţă politică ală-

turi de cei care vor căpă-
ta mandate în Parlamen-
tul European, chiar da-
că sunt tineri care sunt în 
a doua jumătate a listei. 
Pentru că intenţia noastră 
este să mergem nu doar 
cu candidaţi care să obţi-
nă mandate de europar-
lamentar, dar acei candi-
daţi să meargă cu echipe, 
cu oameni tineri pe care îi 
vor lua de pe liste”, a spus 
Cioloş.
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Fostul deputatul Psd 
Corina Bogaciu, în vârstă 
de 29 ani, a anunțat 
că s-a înscris în Pro 
românia, partidul lui 
Victor Ponta, după ce 
în noiembrie anul trecut 
a demisionat din Psd, 
unde făcea parte din 
organizația ilfov, condusă 
de gabriela Firea la acea 
vreme.
„am hotărât să mă alătur 
echipei Pro românia, 
deoarece aici este 
singurul loc unde se 
face o politică social-
democrată autentică, în 
beneficiul oamenilor și nu 
al liderilor. 
Cu fiecare zi care a 
trecut de la demisia 
mea din Partidul social 
democrat, mi-am întărit 
convingerea că am 
făcut un lucru bun și 
că doar așa îi voi putea 
reprezenta cu onestitate 
pe cetățenii din județul 
ilfov care mi-au acordat 
voturile și încrederea 
lor. Cum aș putea acum 
să apar în fața lor ca 

membră a unui partid 
care, prin guvernul pe 
care îl susține, condamnă 
Bucureștiul și întreaga 
zonă metropolitană 
la subdezvoltare? 
Proiectele din Planul 
de Mobilitate Urbană 
durabilă București - 
ilfov, și altele asemenea 
referitoare la zona 
Metropolitană, nu vor 
mai putea fi demarate 
în condițiile acestei 
subfinanțări, iar cetățenii 
din localitățile limitrofe 
Capitalei vor deveni 
victime colaterale  într-un 
război politic care nu-i 
privește. de aceea, 
asemeni altor colegi ai 
mei, consider că lucrurile 
în Psd se îndreaptă 
într-o direcție greșită, și 
cum în interior nu sunt 
tolerate niciun fel de 
idei sau opinii contrare 
celor ale echipei actuale 
de conducere, singura 
soluție este construirea 
unei alternative în afara 
partidului“, a scris Corina 
Bogaciu, pe Facebook.

Corina Bogaciu, fost deputat 
PSD de Ilfov, în partidul lui 
Ponta

Alianța 2020 USR - PLUS, 
pentru europarlamentare
USR a decis să participe împreună cu 
partidul lui Dacian Cioloş - PLUS pe o listă 
comună la alegerile europarlamentare, 
sub numele de Alianţa 2020 USR-PLUS.

Traian Băsescu: Singurul candidat 
”viabil” la prezidențiale


