POLITIC

PDL – tot înainte, cu aceleaşi figuri?
PDL va lua o decizie asupra datei Convenţiei Naţionale în cadrul Colegiului Director
stabilit pentru data de 22 februarie. Vasile Blaga, care şi-a anunţat deja intenţia de a
candida din nou la şefia PDL, crede că partidul va ieşi „mult mai întărit” după Convenţia
Naţională, pe care o estimează spre finele lunii martie - începutul lunii aprilie. El o va
înfrunta în bătălia la vârf pe ambiţioasa Elena Udrea.

B

laga le răspunde colegilor care îl
acuză că încearcă să tragă de timp,
declarând că nu au citit statutul.
Secretarul general Gheorghe Flutur şi
prim-vicepreşedintele Cezar Preda îl susţin
total pe Vasile Blaga, arătând că activitatea
acestuia poate fi analizată abia după ce se
va afla în fruntea partidului măcar un timp
egal cu cel ceilalţi preşedinţi, începând
cu Petre Roman până la Emil Boc. Şi
europarlamentarul Theodor Stolojan crede
că Vasile Blaga trebuie să rămână lider, dar
nu şi să intre în bătălia pentru Cotroceni,
unde e de preferat un om tânăr. ”Ce anume
i se impută domnului Blaga? Doar că şi-a
asumat conducerea partidului cu câteva
luni înainte de alegerile parlamentare?”, s-a
întrebat candid Stolojan, omiţând faptul că,

la ultimele alegeri parţiale, PDL a obţinut
numai 5%, de la 16% în decembrie la
parlamentare şi peste 23% în vară, când a fost
preluat de actuala conducere! Cât despre
primarul Aradului, Gheorghe Falcă, care a
dat și el de înțeles că ar putea aspira la şefia
partidului, Stolojan a spus că acesta ar trebui
să-și rezolve dosarul din justiție.
De cealaltă parte, europarlamentarul
Cristian Preda declara recent la RFI că, în
următoarele două luni, „cei care nu vor să plece
din fruntea partidului încearcă să-şi consolideze
poziţia şi să pregătească o confirmare a lor,
fie pe calea Convenţiei, fie pe calea unui
acord tacit”. Elena Udrea s-a pronunţat şi ea
pentru organizarea mai rapidă a Convenţiei,
fiindcă „nu duce la nimic bun ce se întâmplă
acum la PDL. Este o lipsă de entuziasm şi de

încredere a membrilor în partidul acesta (...)
Este nevoie să fie o competiţie, să se vină cu o
viziune despre PDL care să scoată partidul din
starea în care se află”, a precizat Elena Udrea.
În opinia sa, „oamenii sunt încă debusolaţi.
Contează foarte mult percepţia care, acum, e
aceea că PDL e un partid în derivă, iar membrii
încep să se simtă aşa”, declarase Udrea. Primvicepreşedintele Cezar Preda a contrazis-o,
susţinând că „membrii PDL ştiu exact, acum,
ce le-au spus oamenii la uşă, care sunt cauzele
pentru care noi am primit acest vot negativ
şi măsurile ce trebuie luate”. El a adăugat că
activitatea partidului nu poate fi dusă „într-o
zonă a nesiguranţei, a aşteptării”. Hotărâtă să
revitalizeze PDL şi să readucă electoratul de
centru-dreapta alături de partid, Elena Udrea
şi-a anunţat intenţia de a depune o moţiune
pentru conducerea PDL, convinsă că poate
stimula astfel şi electoratul femnin. ”Doamna
Udrea este o luptătoare, la ora actuală nu are
nimic ce să o împiedice să revină în nivelul 1
de conducere”, a comentat europarlamentarul
Theodor Stolojan. (M.F.)
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