Ponta: Nu e ăsta scopul meu în viață. M-am grăbit o dată
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Descriere foto:

Victor Ponta a fost invitat în emisiune lui Cozmin Gușă, ”România 2019”, de vineri seara, unde a comentat sondajele pe
alegerile prezidențiale, cât și o eventuală candidatură a sa la prezidențiale.
Unul dintre sondajele amintite de Gușă îl plasa pe Victor Ponta într-o poziție fruntașă în cursa pentru Cotroceni.

”Se fac foarte multe scenarii, speculații. Până la urmă, faptul că lucrurile nu merg bine toată lumea caută soluții. Desigur, lum
întreabă cum va ﬁ la prezidențiale. Mie mi se pare mult mai important ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când, p
România s-a transformat prin deciziile Curții Constituționale într-o republică parlamentară. Mie mi se pare mult mai importan
va guverna România după alegerile prezidențiale. Pentru că acolo sunt 99% din probleme”, a spus liderul Pro România.

”Faptul că la noi pe listă va ﬁ Corina Crețu, iar la ei va ﬁ Dacian Cioloș (la alegerile europarlamentare) e un mare avantaj, pen
atât am avut: doi comisari europeni. E foarte greu să spui că cineva din România se pricepe la Parlamentul European, la activ
europeană, decât cei doi. Despre mine, am învățat suﬁcient de multă politică ca să știu cât pot și cât nu. Când sunt cate
eu sunt categoric! Nu voi candida în 2019 pentru funcția de președinte. Dacă ne uităm pe sondaje, în 2014 eram ch
primul loc și am pierdut, pentru că m-am grăbit, pentru că nu aveam destulă experiență, pentru că nu am înțeles suﬁcient d
ce înseamnă și la ce se așteaptă oamenii, n-am înțeles cât de puternic poate să ﬁe respingerea. Răspunsul meu e categoric: în
nu candidez pentru funcția de președinte. Dacă voi mai avea odată ocazia, după alegerile din 2020, să fac parte din Executiv, d
doresc acest lucru, pentru că mai am ceva de dus până la capăt. La 52 de ani ești încă tânăr pentru președinte, iar eu
grăbit o dată și nu vreau să ﬁu candidat de serviciu, că nu e ăsta scopul meu în viață”, a încheiat intervenția Victor
vineri seara, la Realitatea Tv.
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