
Liberalii si pedistii nu se inteleg asupra listelor parlamentare
Compromisul la care au ajuns Theodor Stolojan si Traian Basescu asupra modului in care va fi desemnat
premierul in cazul in care alianta PNL-PD va castiga alegerile nu i-a multumit prea tare pe membrii
Biroului Executiv. La sedinta de marti seara, o mare parte dintre liderii PNL i-au cerut presedintelui
liberal sa nu accepte ca premierul sa fie dat de PD. Basescu si Stolojan convenisera, marti dupa-amiaza,
ca prim-ministrul sa fie desemnat pe baza acordului copresedintilor aliantei si, numai daca acestia doi nu
se inteleg, seful Executivului sa fie desemnat din randul partidului cu cel mai mare numar de
parlamentari. Liderii PNL se tem ca Stolojan va ceda insistentelor lui Basescu si va accepta ca premierul
sa provina din Partidul Democrat. Pe de alta parte, membrii BEx sunt convinsi ca, si la Delegatia
Permanenta de vineri, presedintii de filiale vor cere ferm ca premierul sa apartina PNL. Liderii PNL ar
mai vrea ca, pana la 1 decembrie, sa fie anuntat oficial candidatul aliantei la Presedintie. De asemenea, ei
i-au mai cerut lui Stolojan sa-l convinga pe Basescu sa isi anunte public decizia de a merge la Primaria
Bucurestiului. O alta problema aparuta in negocieri este criteriul de alcatuire a listelor parlamentare.
Echipele de negociatori au convenit, in principiu, ca listele vor fi alcatuite printr-o medie a rezultatului de
la locale si scorurile partidelor din sondaje. Problema este insa ponderea pe care o vor detine acesti
indicatori. Negociatorii liberali au propus urmatorul calcul 35% din indicele respectiv sa fie dat de
rezultatul de la alegerile locale, 45% de scorul dintr-un sondaj care urmeaza sa fie efectuat in perioada
urmatoare si 20% de scorurile din sondajul efectuat dupa scrutinul local. Pedistii vor ca rezultatul de la
locale si scorurile din sondaje sa conteze in proportii egale. Pentru a lamuri si aceasta problema, este
asteptata o noua intalnire Basescu-Stolojan, deoarece, vineri, cei doi presedinti trebuie sa prezinte
forurilor de conducere ale partidelor lor rezultatul final al negocierilor. 
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