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Trei, Doamne şi toţi trei...

Blaga, Udrea, Macovei!
La Convenţia Naţională a PDL din
data de 23 martie vor participa 5.000
de delegaţi, variantă susţinută de liderul
formaţiunii, Vasile Blaga, şi nu 10.000,
cum ceruseră Monica Macovei şi Elena
Udrea, contracandidatele
lui Blaga, fiecare cu
propria moţiune.

A

ctualul președinte al PDL pretinde
că nu se teme de concurenţă şi căşi doreşte să fie depuse patru-cinci
moţiuni. Blaga a acuzat însă faptul că ceea ce
se întâmplă în PDL nu este o competiţie, în
condiţiile în care „fiecare tabără o loveşte de
la spate pe cealaltă”. În mod normal, spune el,
concurenţa nu ar trebui să afecteze unitatea
partidului, un partid care are nevoie, pe alocuri,
de reconstrucţii capitale. Blaga a arătat că
trebuie făcute eforturi pentru coagularea
„forţelor de dreapta” în jurul PDL şi a susţinut
că, dacă nu ar fi fost de acord cu formarea
Alianţei România Dreaptă, în prezent, i s-ar fi
reproşat acest lucru. El a recunoscut că nu a fost
mulţumit de rezultatul obţinut la alegerile din

2012, dar consideră că pentru acest rezultat nu
se face vinovat PDL-ul, ci politizarea excesivă
a scrutinului, fiind vorba de „reculul de la
referendum”.
Elena Udrea a declarat că alegerea unei
femei în funcţia de preşedinte de partid ar
însemna un pas important în viaţa politică
românească.’’PDL este poate cel mai puţin
misogin partid politic. Am avut ministru la 29
de ani în persoana doamnei Boagiu, am avut
multe ministere ocupate de femei şi chiar
buni comunicatori de partid. Aşadar, nu văd
niciun impediment ca pe 23 martie să fiu
aleasă preşedinte al PDL’’, a precizat Udrea.

solidaritate cu cei aflaţi în nevoie”, a afirmat
Monica Macovei. Potrivit acesteia, ‚’grupul
reformiştilor’’ vrea ca promovarea în funcţii de
partid, de conducere sau în funcţii publice să se
bazeze numai pe merit şi pe profesionalism, nu
pe bani sau alte criterii.
Şi de parcă apele nu erau destul de agitate în
PDL, preşedintele Traian Băsescu a lansat un atac
dur la adresa actualei conduceri. El i-a imputat
lui Blaga că a „pesedizat partidul”, făcându-l să
semene cu FSN, şi că guvernul Ungureanu a
căzut tocmai după ce parlamentarii PDL care
l-au susţinut pe Blaga la convenţia din 2011 au
dezertat la USL. Băsescu l-a acuzat pe Blaga şi

Ea a mai spus că în PDL e
nevoie de „reconstrucţie” şi de
„echipă şi viziune”.”Dar cel mai
important este ca toţi de aici să credem
că PDL are o şansă să-şi câştige electoratul şi
nu oricum, nu pe uşa din spate, nu ca partid
balama, ci ca partid puternic, care fie câştigă
alegerile, fie dacă intră într-o alianţă intră ca
partener egal”, a afirmat Udrea. Deputatul PDL
spune că nu este corect ca anumiţi colegi să
dea vina pe Cabinetul Boc pentru „căderea
partidului”, mai ales că ei înşişi au făcut parte
din acel guvern. Monica Macovei candidează
la şefia PDL din partea ’’grupului reformiştilor’’,
susţinută de Cristian Preda, Sever Voinescu,
Theodor Baconschi, Adrian Papahagi.’’Vrem
un PDL reformat, vrem o conducere credibilă
în faţa electoratului nostru din care o parte
ne-a abandonat, şi ne adresăm clasei de mijloc,
României vrednice. Credem în dreptate, în
lege, în adevăr, în responsabilitate, dar şi în

că încearcă să “aranjeze Convenţia” în favoarea
sa, recomandându-i Elenei Udrea să se retragă,
dacă ploile vor fi aranjate. El i-a mai reproşat lui
Blaga că PDL “a stat pitit” în campania electorală
şi nu s-a sfiit să declare răspicat că “Au fost şi
blaturi, indiscutabil”. Blaga a replicat declarând
că “este pentru a doua oară când preşedintele
se implică în competiţia din partid” şi că 22 de
milioane de români ştiu că Băsescu că o susţine
pe Elena Udrea. Este adevărat, Băsescu a lăudat
calităţile Elenei Udrea, despre care a spus că
poate avea profilul de şef de partid dacă „îşi dă
jos pantofii cu toc” şi „îşi ia poşete mai ieftine”,
dar atunci când a fost întrebat pe cine ar prefera
la cârma PDL între Blaga şi Udrea, a răspuns...
Emil Boc (care nu candidează). Mai mult,
întrebat dacă se va întoarce în PDL după ce îşi
va termina mandatul la Cotroceni, Băsescu a
răspuns râzând:”Am zis că nu mă întorc în PDL,
dar am zis eu şi că demisionez în 5 minute”.
Mădălina Firănescu
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