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Crin Antonescu a anuntat luni intr-o conferinta de presa ca isi va depune demisia de la sefia
PNL intr-o sedinta a conducerii partidului in aceasta dupa-amiaza, dat fiind ca isi asuma esecul
de a nu fi atins tinta de 20% la europarlamentarele de duminica.
Antonescu a mai
spus ca le va propune colegilor sai ca europarlamentarii PNL sa treaca in familia popularilor
europeni (PPE), pentru a evita un presedinte socialist al Comisiei Europene. Totodata, Crin
Antonescu a anuntat ca nu se pune problema ca PNL sa revina in USL alaturi de PSD.

Anunturile lui Crin Antonescu au fost dublate, la citeva minute, de anuntul lui Klaus Johannis ca
demisioneaza si el din functia de prim-vicepresedinte al PNL.

Reamintim ca, potrivit rezultatelor oficiale partiale, PNL a obtinut 14,86% din voturile pentru
alegerile europarlamentare.

Cele mai importante declaratii ale lui Crin Antonescu:

Sintem foarte aproape de rezultatele oficiale ale alegerilor si dupa ce si BEC a anuntat
rezultate partiale dupa un numar suficient de mare de sectii, putem face anumite aprecieri.
In legatura cu PNL. Evident ca, la 15%, PNL nu poate fi multumit. E sub asteptarile noastre.
Asa cum am anuntat, neatingerea obiectivului este un esec pe care ca presedinte mi-l asum.
Evident ca-mi voi tine cuvintul. In sedinta BPC de azi de la 14.00 voi anunta acest lucru
colegilor mei si vom lua deciziile care se impun.
Multumesc tuturor liberalilor care s-au implicat loial si devotat
E o campanie pe care vom face o analiza detaliata saptamina asta.
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Exista niste explicatii pentru decalajul intre rezultat si tinta asumata. Vine in principal dintr-un
vot politic dat in mediul urban si nu din deficiente organizatorice.
PNL iese intarit din aceasta campanie pentru ca organizarea a fost buna.
PNL a fost tinta unui bombardament politic si psihologic explicat de disperarea PSD si a lui
Victor ponta in fata propriului rezultat
Rezultatul USD e sub propriile asteptari si arata ca PSD nu poate considera ca e cistigator al
bataliei pentru prezidentuiale
Azi, raporturile stinga-dreapta sint echilibrate, lupta pentru presedintie e perfect deschisa.
Rezultatul e categoric sub asteptari pentru Ponta.
Apelul meu catre alegatorii de dreapta e unul la incredere.
PSD si asociatii nu au putut obtine mai mult de 37-38% arata ca batalia e deschisa.
Decriptez un sens de vot antisistem in votul pentru Mircea Diaconu.
PNL spera ca toata lumea a constatat ca povestea lui Ponta cu minciuna USL Traieste nu
poate fi crezuta.
USL e trecut
PNL - vi-l garantez - este cea mai puternica forta de Opozitie fata de PSD
Orizontul politic care se deschide este al unei batalii politice stinga-dreapta.
Avind in vedere contextul european, va aduc la cunostinta ca la BPC al PNL voi propune ca
europarlamentarii PNL sa adere la PPE.
Este o decizie pe care o voi propune colegilor mei din 2 motive: 1. Nu putem asuma riscul ca
Comisia Europeana in urmatorii ani sa fie condusa de un presedinte socialist.
2. Exista o compatibilitate doctrinara intre PPE si PNL, care e traditional si constant un partid
de dreapta
Sensul acestei decizii e ca dreapta trebuie sa-si uneasca fortele in UE si in Romania
Sper ca decizia sa fie validata de colegii mei.
As vrea sa remarc un lucru din votul de ieri, care nemultumeste toate partidele: Guvernul
Ponta 3, impotriva caruia am depus o motiune de cenzura, nu are sustinerea publica, politica
pentru a avea majoritate.

2/3

Crin Antonescu: Imi voi depune demisia in fata colegilor / PNL nu revine alaturi de PSD / Europarlamentari
Luni, 26 Mai 2014 10:01 - Ultima actualizare Luni, 26 Mai 2014 11:55

Daca socotim si voturile UDMR, vedem ca voturile arcului guvernamental sint mult sub
majoritate.
Toate lucrurile care tin de analiza de detaliu, de decizii, vor fi luate in zilele urmatoare.
Un lucru e clar si nu exista dubiu, mai ales dupa o consultare telefonica azi-noapte cu liderii
PNL: Nu se pune problema ca PNL sa revina intr-o combinatie de guvernare alaturi de PSD.

Antonescu afirmase inaintea alegerilor ca demisioneaza daca PNL nu reuseste sa ia cel putin
20% la alegeri.
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