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Radulescu ii raspunde lui Tariceanu: Poate a
avut o zi proasta
Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, miercuri, la RFI, ca probabil
Calin Popescu Tariceanu a avut o zi proasta de a afirmat ca nu vrea sa faca
parte dintr-o guvernare impotenta. El a adaugat ca daca ALDE iese de la
guvernare exista varianta unei aliante a PSD cu formatiunile minoritare, scrie
Mediafax.
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„Ma gandesc ca domnul Tariceanu poate a avut o zi proasta (...). Guverneaza impreuna cu noi,
atunci cum guverneaza, intr-un Guvern impotent sau intr-o guvernare impotenta? Deci eu cred ca
a avut o zi proasta, nu vreau sa ma exprim altfel”, a afirmat Catalin Radulescu, laRFI, intrebat
despre afirmatia lui Calin Popescu Tariceanu, potrivit careia nu vrea sa faca parte dintr-o
guvernare minoritara.
El a sustinut ca daca ALDE va iesi de la guvernare PSD va putea face o alianta cu formatiunile
minoritare sau cu UDMR.
„Noi am mai fost in situatia asta si alta data. Sigur ca noi putem fi si in aceasta situatie pregatiti
pentru o guvernare. Nu ne dorim foarte tare, noi ne dorim in continuare ca sa avem aceasta
guvernare cu ALDE, asa cum am avut-o de la inceput (...). Noi suntem pregatiti inclusiv pentru
posibilitatea ca sa intram intr-o guvernare minoritara, cu o sustinere, eu stiu, in Parlament, fara
ALDE, dar sigur, asa cum a spus si premierul si cum spun si eu astazi, nu ne dorim. Variantele

sunt foarte putine, adica putem la un moment dat, daca ALDE chiar va face pasul asta, desi nu
cred si nici nu ne dorim, dar hai sa zicem ca s-ar intampla acest lucru, sigur ca singura varianta
ar fi sa ramanem la guvernare, intr-o guvernare minoritara, adica numai noi, PSD-ul, sustinuti de
cine? Pai, putem fi sustinuti de formatiunile care sunt minoritatile din Parlamentul Romaniei sau
UDMR sau unii si altii. Alta varianta nu avem”, a conchis Radulescu.
Reactia social-democratului vine in contextul in care presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu
a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca nu vrea sa faca parte dintr-o guvernare
impotenta. El a adaugat ca nu este de acord cu varianta remanierii, emisa de premierul Viorica
Dancila, spunand ca in prezent Guvernul functioneaza din inertie si este nevoie de un gest
puternic, de forta al sefului Executivului.
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