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Traian Basescu candideaza? E vestea
momentului
Rasturnare de situatie pe scena politica. Daca pana acum erau cunoscute doar
candidaturile lui Nicusor Dan si a Gabrielei Firea, se pare ca fostul sef al
statului, Traian Basescu, intra in scena, scrie Capital.ro.
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intr-o posatre pe pagina personla de Facebook, liderul PMP, Eugen Tomac, sustine ca
negocierile intre partidele de dreapta au esuat in cursa pentru primaria Capitalei, iar ”PMP va face
ceea ce trebuie”.
”Adevarul despre alegerile din Bucuresti
Detest incercarea aproape disperata a unor polticieni noi sau vechi de a deforma realitatea. Este
prea multa ipocrizie in jurul alegerilor la primaria Bucuresti.
Mai intai au venit insinuarile, apoi acuzatiile, acum suntem in faza cautarii unor vinovati pentru
esecul ce se prefigureaza. Bucurestenii trebuie sa stie insa adevarul.
Primul aspect. Pe Nicusor Dan nimeni nu-l dorea candidat acum 6 luni. Nici USR, nici PNL.
Nicusor Dan a fost insa abil si a pregatit terenul din timp in partidul pe care l-a fondat, dar pe care
l-a parasit, pentru ca aerul libertatii politice care i-a unit a fost schimbat cu altceva. Asa a fost

ales candidat al USR Bucuresti. Abia dupa ce PNL si-a anuntat public sustinerea pentru Nicusor
Dan, conducerea USR s-a vazut obligata sa-si asume oficial candidatura lui.
Recunosc ca atunci cand nici USR, nici PNL nu luau in calcul serios sustinerea pentru Nicusor
Dan, am avut mai multe intalniri cu el si am discutat despre nevoia de unitate in Bucuresti pentru
a schimba administratia PSD.
L-am asigurat de sprijinul PMP; in Bucuresti suntem un partid de 10%. insa pentru a nu exista
dificultati in negocierile cu ceilalti actori, am preferat sa nu fac publice discutiile avute”, scrie
Tomac.

Basescu e cel mai potrivit
De ceva zile, in spatiul public se vehiculeaza tot mai intens o candidatura a lui Traian Basescu la
Primaria Capitalei, iar acest lucru a fost sugerat chiar si de liderul PMP.
”Pozitia noastra a fost constant argumentata de catre PresedinteleBasescu, care are si autoritatea
de fost Primar General al Capitalei.
Daca pentru candidatul comun la Primaria Capitalei calculele politice au facut ca toti sa cedeze si
sa anunte sustinerea pentru Nicusor Dan, pentru celelalte proiecte comune – primari de sector,
Consiliu General si consiliile de sectoare – nu s-a mai intamplat absolut nimic.
Ura politica impotriva PSD s-a mutat in curtea celor doua partide – USR si PNL. Aici s-a ajuns la o
politizare patimasa care nu mai are nimic in comun cu interesul general al Bucurestiului.
Dintr-o data, eliminarea PSD nu mai trebuie privita ca o prioritate, ci ne legam cu lanturile de
niste linii rosii inventate, valabile doar in Bucuresti. in tara este permisa orice derogare, dar in
capitala negocierile nu-si au rostul, pentru ca nu ne permit principiile”, a mai adaugat Tomac.

Avem pacatele noastre
Totodata, acesta a mai precizat ca pentru o politica corecta este nevoie de negocieri si
compromis pentru a putea schimba ceva in od fundamental, iar PMP se pare ca este pregatit sa
faca acest lucru.
”Las la o parte atacurile la adresa PMP, avem noi pacatele noastre, dar trebuie sa intelegem ca
politica se face prin compromis si negociere daca vrem sa schimbam ceva in mod fundamental.
Noi suntem dispusi oricand sa venim cu solutii politice, nu cu acuzatii, chiar daca avem in PMP
cateva voci care pot incepe oricand o astfel de campanie. Iar daca nu am facut-o pana acum
este pentru ca noi chiar am crezut ca exista sanse sa avem un front comun in Bucuresti.
Astazi, bucurestenii trebuie sa stie ca, din pacate, nu vom avea candidati comuni la sectoare, nu
vor exista liste comune impotriva PSD. Iar asta se intampla pentru ca in USR unii oameni cu
putere de decizie il urasc mai mult pe Nicusor Dan decat PSD si nu vor accepta un Consiliu
General ales de el alaturi de care sa-si faca campanie.

Sunt doar pretexte
Tot ce auziti public sunt pretexte.
Pana la aceasta ora nu a existat niciodata o intalnire PNL-USR-PMP pentru a desemna candidati
si liste comune impotriva PSD.

in schimb, avem partide care si-au lansat candidatii, acuzandu-se reciproc.
Nu pot sa nu spun un alt adevar, acela ca premierul Orban mi-a impartasit propunerea de a avea
candidati comuni PNL-USR-PMP la sectoare. Din pacate, este tot mai clar ca acest lucru nu se
va intampla, iar in aceasta situatie stim bine ce urmeaza.
O campanie sub semnul pandemiei, in care primarii in functie isi vor face propaganda pe bani
publici pentru a comunica cat de mult le “pasa” de sanatatea cetatenilor. Iar noi, ceilalti, ne vom
continua paruiala publica si cautarea vinovatului pentru esecul rasunator ce deja se anunta!
PMP in aceste conditii va face ce trebuie si vai de soarta celor care ne-au subestimat!
Vin vremuri foarte interesante, asa ca luptam TOTI pentru Bucuresti!”, a mai adaugat Tomac.
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