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POLITIC

Pe 10 iunie, poftiþi la vot!
Guvernul a decis ca alegerile locale sã fie
organizate la 10 iunie, alocând aproximativ
100 milioane lei pentru organizarea lor, cu
o treime mai mult decât la scrutinul din
urmã cu patru ani, desfãºurat în douã tururi
de scrutin. De data aceasta, pentru prima
oarã, primarii vor fi aleºi dintr-un singur
tur, la fel ca preºedinþii de Consilii
Judeþene. În cazul egalitãþii de voturi ºi al
necesitãþii unui al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarului sau a preºedintelui
Consiliului Judeþean, potrivit legii, acesta
va avea loc la interval de douã sãptãmâni,
respectiv pe 24 iunie. Campania electoralã
pentru alegerile locale va începe la 11 mai
ºi se va încheia pe 9 iunie.

Tensiuni în USL

Uniunea Social Liberalã ºi Miºcarea
Popularã îºi vor disputa cele mai multe dintre posturile din administraþia localã.
Copreºedintele USL Crin Antonescu a
recunoscut cã au existat tensiuni la
negocierile din câteva filiale judeþene ale
partidelor componente USL, dar a susþinut
cã acestea sunt normale. Cea mai gravã
problemã se înregistreazã la Buzãu, unde
filiala PSD a decis sã meargã pe cont propriu întrucât candidatura pentru ºefia CJ a

fost cedatã liberalilor. Actualul ºef al CJ,
Victor Mocanu (PSD), vrea sã candideze
pentru un nou mandat. USL urmeazã sã
stabileascã, pânã la 4 aprilie, ºi opþiunile
pentru sectoarele Capitalei. Singurii candidati cerþi, în Bucureºti, sunt Sorin Oprescu,
pentru funcþia de primar general, Andrei
Chiliman pentru Sectorul 1 ºi Marian
Vanghelie pentru Sectorul 5. Liderul
þãrãnist Victor Ciorbea a anunþat cã
PNÞCD „autentic" va semna un protocol
cu USL privind alegerile locale, legislative
dar ºi susþinerea la prezidenþiale.

PDL+UNPR= victorie?

De cealaltã parte, potrivit preºedintelui
PDL, Emil Boc, alianþa electoralã din jurul
Partidului Democrat Liberal, cunoscutã ºi
sub numele de “Miºcarea Popularã”, va
putea fi realizatã numai pe plan local. PDL
a negociat însã cu UNPR un protocolul de
colaborare la nivel naþional, deºi sunt voci
care se opun vehement ideii. ªeful PDL
Dolj, Radu Berceanu, nici nu vrea sã audã
sã-l susþinã pe ”puºcãriaºul Antonie
Solomon” pentru Primãria Craiovei, în
detrimentul actualului viceprimar, Dinicã
Marinicã. La Bucureºti, democrat liberalii

recunosc neoficial cã au ºanse sã câºtige
numai cu susþinerea UNPR. Cele douã partide îºi vor împãrþi în mod egal candidaturile pe sectoare: primarii în funcþie, Liviu
Negoiþã (sectorul 3), Cristian Poteraº (sectorul 6), Cristian Popescu Piedone (sectorul
4) ºi Neculai Onþanu (sectorul 2), vor fi
susþinuþi pentru un nou mandat, pentru sectorul 1 este luat în calcul deputatul Teodor
Paleologu, iar pentru sectorul 5 cu ºanse
bune împotriva lui Marian Vanghelie este
cotat Corin Romanescu, conform sondajelor interne. Democrat liberalii au ca variantã pentru Primãria Capitalei candidatura deputatului Silviu Prigoanã care, conform unor sondaje interne, este cotat cu
23%, dar se aºteaptã rezultatul unui nou
sondaj înainte de oficializarea numelui
ales. Potrivit HotNews, democrat liberalii
ar fi dispuºi sã sprijine un eventual independent propus de UNPR dacã acesta ar fi
mai bine plasat decât Prigoanã. Însã
preºedintele Traian Bãsescu a subliniat, la
PRO TV, cã ”în momentul de faþã Sorin
Oprescu e foarte greu de bãtut. În politicã,
trebuie sã ai candidaþi”, iar pedeliºtii nu au
unul pe mãsurã.
Mãdãlina Firãnescu
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