
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Scrisoare deschisa catre redactia Adevarul

“Dovediti aceeasi fermitate si in cazul Roberta Anastase!”

Stimati domni, 

Am aflat de existenta scrisorii deschise prin care ziarul dumneavoastra i-a solicitat domnului 
Adrian Severin demisia din Parlamentul European. Doresc sa subliniez ca sunt de acord cu 
demersul dumneavoastra, pe care il consider normal si necesar intr-o societate in care 
incercam sa impunem principii si valori precum corectitudinea, integritatea si respectul fata 
de alegatori. De altfel, dupa cum sunt sigur ca stiti, am sustinut si eu acelasi lucru zilele 
trecute, considerand ca prezenta domnului Severin, in actualul context, in Parlamentul 
European aduce atingere credibilitatii Romaniei. 

In acest context, insa, marcat de un gest de normalitate facut de un partid politic – Partidul 
Social Democrat – vreau sa va transmit indemnul meu de a continua cu aceasta atitudine a 
dumneavoastra si in cazuri cel putin la fel de grave. Nevoia de a manifesta responsabilitate 
fata de alegatori este egala si in Parlamentul Romaniei. 

Stiti, cu siguranta, de toate detaliile scandalului public provocat, acum 6 luni, de frauda 
comisa de doamna Roberta Anastase in momentul votului pentru o lege fundamentala 
pentru Romania, legea pensiilor. La acel moment, doamna Anastase a modificat rezultatul 
votului, numarand mult mai multi parlamentari decat erau in sala (fapt consemnat si in 
toate inregistrarile video puse la dispozitie si de Camera Deputatilor si de institutiile media). 
Ulterior, in ciuda presiunii publice exercitate de partidul nostru si de catre jurnalisti, doamna 
Anastase nu si-a recunoscut vina, partidul din care face parte a continuat sa o sustina, iar 
acum continua sa pateze imaginea Romaniei prin activitatea sa in fruntea Camerei 
Deputatilor. Si, dupa cum sigur cunoasteti, ancheta demarata la initiativa noastra de catre 
Parchet se deruleaza cu foarte multa greutate.

Va solicit public, in numele partidului pe care il conduc, sa adoptati aceeasi atitudine 
ferma si clara in cazul doamnei Roberta Anastase si sa ii solicitati si domniei sale demisia 
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imediata din Parlamentul Romaniei. Frauda comisa de doamna Anastase este mult mai 
grava decat in cazul Severin, iar lipsa de reactie in cazul sau reprezinta o dovada de 
complicitate, care afecteaza grav credibilitatea climatului democratic romanesc. 

Am incredere ca, daca doriti sa demonstrati instransigenta si respect fata de principiile pe 
care le enuntati, veti da curs indemnului pe care vi-l adresez si veti cere de urgenta 
doamnei Anastase sa inceteze a mai pata imaginea Parlamentului si sa paraseasca aceasta 
institutie.

Cu incredere

Victor Ponta, presedinte PSD

24 martie 2011
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