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PSD pregăteşte un
Congres fără surprize
Congresul Partidului Social Democrat
va avea loc timp de două zile, pe 19 şi 20
aprilie, în Bucureşti, la Sala Palatului,
în prezenţa a circa 4.000 de delegaţi, în
prima zi fiind programate dezbateri pe
ateliere, pe fiecare domeniu de activitate,
urmate de reuniunea Consiliului Naţional.
Purtătorul de cuvânt al formaţiunii,
Cătălin Ivan, a precizat că la Congres vor
fi aleşi 16 vicepreşedinţi ai partidului, 8
regionali, aleşi doar de către reprezentaţii
regiunilor respective, iar ceilalţi 8 - aleşi la
nivel naţional, pe domenii de activitate.

P

otrivit lui Ivan, Biroul Permanent
Naţional al PSD a decis ca dintre
cele opt funcţii de vicepreşedinte la
nivel naţional, trei să fie alocate femeilor. Victor
Ponta a subliniat că alegerile pentru funcţiile
de vicepreşedinţi vor fi nominale şi nu pe liste
închise. La Congres se va alege noua conducere
PSD pentru un mandat ce va dura până la
alegerile din 2016 şi va fi consfinţită şi fuziunea
dintre PSD şi UNPR, care va primi, de principiu,
doi vicepreşedinţi în viitoarea structură

de conducere. ”Vom aproba la Congres şi
modificări la Statut”, a anunţat Liviu Dragnea. În
ceea ce priveşte funcţia de preşedinte executiv
al PSD, potrivit lui Dragnea, varianta înfiinţării
acesteia „capătă tot mai mult contur”.”Comisia
care lucrează la modificarea Statutului va avea şi
acest subiect de analizat. Acum există la nivelul
fiecărei organizaţii judeţene posibilitatea să
aleagă sau nu funcţia de prim-vicepreşedinte
şi s-ar putea să ajungem la concluzia -pentru
coerenţă- să se meargă şi în judeţe cu această
opţiune şi probabil funcţia de secretar general
să fie aleasă de Biroul Permanent Naţional la
propunerea preşedintelui, un fel de funcţie
numită cu atribuţii mai restrânse”, a afirmat
Liviu Dragnea. El a spus că modificările la
Statutul PSD nu sunt foarte multe, acesta fiind
modificat în cadrul Congresului din 2010 în
urma unei ample dezbateri. De asemenea, li
s-a cerut tuturor organizaţiilor judeţene ca, în
perioada adunărilor generale, fiecare membru
PSD să transmită filialei din care face parte o
propunere care, în viziunea lui, poate aduce
beneficii partidului atât ca organizare, cât şi
ca atitudine. Întrebat dacă va exista regula

conform căreia un om care face parte din BPN
al PSD să nu cumuleze mai multe funcţii,
Liviu Dragnea a negat. În schimb, el a arătat
că nu se va renunţa la regula potrivit căreia un
preşedinte de organizaţie judeţeană poate fi şi
membru în BPN al PSD. „Asta mi se pare un
lucru în regulă şi nu vreau să renunţăm la asta,
pentru că dă foarte multă stabilitate partidului”,
a argumentat secretarul general al PSD.„O să
fie un Congres mult mai bun decât congresele
de după ce pierdeam alegerile, că atunci, sigur,
erau supărări, erau eventual poliţe de plătit.
De data asta cred că nu se pune problema de
a îndepărta pe cineva, ci de a a pregăti partidul
să existe şi să acţioneze nu independent, dar
separat de Guvern”, a spus Ponta. El a arătat
că, în opinia sa, PSD nu trebuie să se confunde
doar cu Guvernul sau cu activitatea premierului
ori a miniştrilor.”Important e să înţelegem că
nu e acelaşi lucru partidul cu Guvernul, că
Guvernul trebuie să aplice politicile partidului,
dar că viaţa partidului înseamnă mult mai mult
decât Guvernul, înseamnă aleşii noştri locali,
militanţii noştri şi cei care ne-au votat şi ne
votează”, a spus Victor Ponta. (M.C.)
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