POLITIC

PDL – ce-a avut
Vasile Blaga a câştigat un nou mandat de preşedinte al
PDL din primul tur de scrutin, cu un total de 2.344 voturi
din cele 4.567 valabil exprimate de delegaţii la Convenţia
Naţională, în timp ce Elena Udrea a întrunit 2.014 voturi,
iar Monica Macovei - 209. Anunţarea rezultatelor a stârnit
furtună. Elena Udrea a depus o contestaţie oficială şi a acuzat
faptul că urnele au fost luate de la Romexpo şi duse la sediul

C

ristian
Petrescu,
lider al susţinătorilor
moţiunii Udrea, a
anunţat ulterior depunerea unei
noi contestaţii, semnalând şi
alte nereguli - oameni care ar fi
votat deşi nu au fost în Bucureşti,
numele menţionate fiind din
Galaţi şi Bacău. Preşedintele
reconfirmat al PDL, Vasile
Blaga, a minimalizat demersul
susţinătorilor Elenei Udrea:
”Acest partid nu face convenţie în
fiecare an, cum doreşte unul sau
altul”.

Udrea şi Macovei
nu pleacă şi nu se lasă

Invitată ulterior la Colegiul
Director menit să pregătească

interne, nemaiavând aşteptări
la soluţionarea contestaţiiilor
depuse. Împreună cu susţinătorii
săi din grupul ”Noul PDL”, ea a
decis ca niciun reprezentant al
moţiunii sale să nu candideze
pentru o funcţie în Biroul
Permanent, în contextul în
care alegerea preşedintelui
acestuia a fost viciată. ”Nu
vom recunoaște niciodată ce
s-a întâmplat la Convenţie”, a
declarat Udrea, explicând că nu
poate să negocieze încrederea pe
care i-a acordat-o jumătate din
partid, care a dorit o schimbare.
Totodată, Udrea a precizat că nu
va părăsi PDL şi că nu va face
opoziție actualei conduceri, ci se
va bate cu USL cu toată energia.

partidului. Ea a arătat că au apărut 352 de voturi în plus
faţă de cei 4.359 de delegaţi înscrişi şi a refuzat să semneze
procesul verbal al rezultatelor.”Fără aceste voturi, Blaga nu
ar fi câştigat din primul tur şi ar fi urmat turul 2. Diferenţa
cu care el a câştigat din turul I este de 44 de voturi. Am cerut
listele de la intrare, cele de la votare şi am cerut renumărarea
voturilor”, a declarat Udrea.
Băsescu taie
cordonul ombilical

Dezamăgit de ce a văzut la
Convenţia PDL, preşedintele
Traian Băsescu a spus „definitiv
şi pentru totdeauna adio, Partid
Democrat!”. ”Astăzi ne-am des
părţit. Ei nu mai sunt o piatră de
moară pentru mine, eu nu mai
sunt o piatră de moară pentru ei.
Mă voi dedica construcţiei unei
alte soluţii de dreapta, cu oameni
cinstiţi, cu oameni care nu fug cu
urnele, cu oameni care acceptă
dreptul democratic al contestaţiei
şi vreau să ştiţi că nu voi face nimic
pentru a aduce alături de mine
vreo bucăţică din PDL”, a declarat
preşedintele într-un mesaj video
postat pe Facebook, deplângând

la vârf. În ce o priveşte pe Elena
Udrea, preşedintele a reafirmat că
este politicianul tânăr cu cel „mai
mare potenţial de creştere”, dar a
recunoscut:”Pentru mine ar fi fost
un dezastru mediatic dacă Elena
Udrea ar fi câştigat” la Convenţie.

Blaga – ocheade
către PNL

Vasile Blaga nu i-a rămas dator
lui Traian Băsescu:”Preşedintele
n-a fost niciodată o piatră de moară
pentru noi, dimpotrivă, dar să nu
uităm că şi noi am avut un aport
deosebit în bătăliile electorale ale
domniei sale, să nu uităm de cele
două suspendări”, a spus Blaga. El
a precizat că PDL nu va susține
o eventuală nouă suspendare a
şefului statului, iar dacă acest lucru
s-ar întampla, democrat liberalii
îi vor fi alături, cu condiția ca şi
el să dorească.”Dacă nu ne vrea,
să se descurce singur”, a conchis
Blaga. El a dat totdată semnale de
prietenie către PNL, partid unde
a aterizat nu demult şi apropiatul
său Sorin Frunzăverde, iar Crin
Antonescu a răspuns pozitiv,
arătând că episodul prin care PDL
„s-a despărţit de Traian Băsescu” ar
putea reprezenta începutul unui
nou drum care să ducă la discuţii
între PNL şi democrat-liberali.

Mişcarea Populară
vine tare pe dreapta

alegerea noii conduceri a
partidului în şedinţa Consiliului
Naţional de Coordonare din 6
aprilie, Elena Udrea a anunţat că
renunţă să mai conteste alegerile
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Nici Monica Macovei nu va
candida pentru vreo funcţie de
conducere, anunţând şi ea că
rămâne în partid şi că va face
„opoziţie la baionetă” USL-ului.

faptul că „aripa FSN-istă a
partidului a răbufnit”. Băsescu
a spus că are „multă dragoste
pentru membrii PDL”, dar nu
poate lucra cu actuala echipă de

Între timp, şeful Cancelariei
prezidenţiale, Cristian Dia
conescu, a anunţat înfiinţarea Fun
daţiei Mişcarea Populară, nume
deja înregistrat la OSIM în 2011
de fiica cea mare a preşedintelui
Traian Băsescu, Ioana. Lui Cristian

