POLITIC

PNL, aproape de ora răfuielilor

Cu doar puţin timp înainte de Congresul PNL ce va decide viitoarea conducere a
acestui partid, mai multe voci s-au ridicat împotriva stilului de a conduce impus de Crin
Antonescu, iar câteva figuri notorii au decis să demisioneze din funcțiile deţinute. Ultimul
este preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, cel care a renunţat la
funcţia de vicepreşedinte al Organizaţiei judeţene, reproşând, printre altele, modul în
care este tratată de la centru filiala condusă de senatorul Marius Nicoară, simpatizat
de Crin Antonescu. Înaintea lui Uioreanu, Vlad Moisescu a demisionat din funcţia de
vicepreşedinte al PNL, trăgând „semnalul de alarmă pentru colegii noştri, că actualul
preşedinte, prin statutul existent, identifică tot partidul cu proiectul său personal”.

M

oisescu a adăugat că problemele
create de Crin Antonescu în
PNL încep să răzbată în afara
partidului şi că liderul liberal merge pe ideea
revoluţiei continue.”Da, vede duşmani în orice.
Teoria revoluţiei continue. Dacă nu găsim
un duşman, îl inventăm. Un om nu permite
dezbateri în partid şi treaba asta începe să iasă
în afara partidului”, a mai spus demisionarul
rămas simplu membru. Moisescu a fost demis
anul trecut de la şefia filialei PNL sector 1,
fiind acuzat că – alături de primarul sectorului,
Andrei Chiliman- a trădat interesele liberale şi
l-a susţinut pe Traian Băsescu la referendumul
pentru demiterea preşedintelui. Liderul

PNL, Crin Antonescu, a spus că demisia lui
Vlad Moisescu este nesemnificativă cu două
săptămâni înainte de Congres şi este doar
pentru „un mic scandal”.
Meciul lui Crin Antonescu cu gruparea
Moisescu-Chiliman, de care s-a apropiat şi
ex-premierul Călin Popescu Tăriceanu, cel
care a cerut alegeri interne în partid pentru
desemnarea candidatului la Preşedinţie, ar
putea fi tranşat la Congresul din 22-23 februarie.
Preşedintele PNL Mureş, Ciprian Dobre, nu
crede totuşi că va fi luată măsura excluderii din
partid a lui Călin Popescu-Tăriceanu şi a lui
Andrei Chiliman, însă a precizat că liberalii au
două precedente, Theodor Stolojan şi Valeriu

Stoica, care au fost daţi afară în urma unor
declaraţii politice.„N-are nimeni de gând să-i
excludă, ba chiar dl Chiliman va face parte din
cea mai importantă structură de conducere a
partidului, ca membru de drept, pentru că este
primarul unui sector. Așadar, acest Congres îl
aduce pe dl Chiliman în conducerea partidului
din nou, nu ca urmare a vreunei împăcări sau
a unui compromis, ci pur și simplu printr-o
anumită viziune, de drept”, a dat asigurări
Antonescu. El a menționat însă că revenirea
în conducerea PNL nu va face ca Andrei
Chiliman să riște mai puțin excluderea, în
condițiile în care atitudinea sa nu se va revizui.
„Sigur că partidul nu va putea să-i permită
și după Congres să aibă temele sale, să aibă
acțiunile sale politice, să aibă propria sa linie
de comunicare și pe toată presa băsistă, sau
ostilă PNL, dl Chiliman sau dl Moisescu să
fie moț în fiecare seară, vorbind ceva ce n-are
nicio legătură și ei neavând nicio calitate de
reprezentare pentru PNL (…) Deci dacă dl
Chiliman ține morțiș să facă rău mai departe
PNL, sigur că nu vom putea rămâne împreună”,
a avertizat Crin Antonescu. (M.C.)
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