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POLITIC

PDL îºi cautã salvatorul
PDL îºi va alege o nouã conducere, pe
30 iunie. Preºedintele Senatului, Vasile
Blaga, este virtual câºtigãtor al ºefiei
PDL, în condiþiile în care Emil Boc a
anunþat deja cã nu mai candideazã, iar
grupul format din Monica Macovei,
Cristian Preda, Sever Voinescu ºi
Theodor Paleologu a decis sã nu mai
lanseze un candidat propriu, invocând
nevoia de unitate a partidului. Surse
democrat liberale au explicat pentru
Hotnews.ro cã ”aripa intelectualã” nu a
reuºit sã strângã cele 35 de semnãturi
necesare depunerii moþiunii pentru
preºedinþia PDL. Grupul MacoveiPreda-Voinescu nu este la prima tentativã eºuatã de a încerca sã preia conducerea PDL. Percepuþi ca apropiaþi ai
preºedintelui Traian Bãsescu, adesea
marginalizaþi de vechea gardã (Cristian
Preda a fost chiar propus pentru excluderea din partid, în campania pentru
alegerile locale), cei trei au vrut sã
depunã o moþiune ºi la Convenþia
Naþionalã din mai 2011, însã au provocat reacþii ostile ºi au fãcut pasul înapoi.
Totuºi, Macovei, Voinescu ºi Paleologu
au fost aleºi în Biroul Permanent
Naþional, pe lista lui Emil Boc. Acum,
Vasile Blaga a declarat cã ideile lor se
regãsesc în moþiunea sa ºi cã ºi-ar dori
ca Monica Macovei ºi Cristian Preda sã
facã parte din conducerea ,,la vârf” a
partidului, iar Gheorghe Flutur sã devinã
secretar general. Moþiunea sub care va
candida Blaga se intituleazã “Partidul
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Democrat Liberal - Pentru o societate
dreaptã”. Potrivit candidatului, ”singurul
partid important de centru-dreapta este
PDL, care are datoria sã fie axul principal al unificãrii platformelor de centrudreapta”. El a mãrturisit cã a discutat des
cu Mihai Rãzvan Ungureanu pe aceastã
temã ºi cã Iniþiativa lui MRU va fi, cu
siguranþã, un partener pentru PDL. De
altfel mulþi democrat-liberali, precum
Gheorghe Falcã, au insistat chiar pentru
aducerea lui Ungureanu la cârma partidului, ceea ce fostul premier a refuzat.
Alþii însã, precum Sever Voinescu, nu
cred cã Mihai Rãzvan Ungureanu este
automat salvarea PDL. El însuºi membru-fondator al Iniþiativei de Centru
Dreapta, Voinescu se aratã însã “ferm
convins” cã PDL va colabora “foarte
apropiat” cu MRU. Europarlamentarul
Cristian Preda recunoaºte cã nu se poate
naºte peste noapte altceva mai puternic
decât un partid care a luat 23% din
voturi la locale, dar spune cã, ”dând
forþã ºi credibilitate PDL-ului, reunind
dreapta, ne vom putea opune cu succes
USL-ului, care are planul sã confiºte ºi
Parlamentul, sã-l suspende ºi pe
preºedinte, are planul de a construi un
monopol al puterii”. Potrivit lui Preda,
Iniþiativa lui MRU este gânditã astfel
încât sub umbrela ei sã se regãseascã
toate partidele care nu vor dori ca USL
sã fie singurul bloc reprezentat în
Parlament.
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