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PSD – Congresul confirmărilor
Congresul din 19-20 aprilie a adus
PSD-ului o nouă structură de conducere,
cu un preşedinte executiv în persoana
lui Liviu Dragnea şi cu mai mulţi
vicepreşedinţi: 8 dintre ei aleşi pe structuri
de dezvoltare regională, doar de delegaţii
din acele regiuni, 8 aleşi la nivel naţional
prin votul tuturor delegaţilor, iar 5 posturi
ale organizaţiilor de femei, votate doar
de acestea. Lor li s-au adăugat alţi 2,
proveniţi din UNPR în urma fuziunii
consfinţite cu acest prilej.
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umărul membrilor Consiliului
Naţional a fost limitat la 1.000,
iar Comitetul Executiv a fost
lărgit cu reprezentanţii organizaţiilor de femei,
seniori, tineret şi pensionari. Modificările la
Statutul PSD nu au fost foarte multe, ţinând
cont că acesta suferise deja schimbări în cadrul
Congresului din 2010. Liviu Dragnea a arătat
că nu s-a renunţat la regula potrivit căreia un
preşedinte de organizaţie judeţeană poate fi şi
membru în BPN al PSD. „Asta dă foarte multă
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stabilitate partidului”, a argumentat Dragnea.
Şi dacă primele două poziţii din PSD au fost
adjudecate fără emoţii (Victor Ponta avându-l
ca adversar doar pe Andrei Alexandru, fost
consilier al lui Nicolae Văcăroiu, care şi-a mai
încercat norocul, tot fără succes, şi în 2010),
ca şi cea de preşedinte de onoare, rezervată lui
Ion Iliescu, marea bătălie s-a dat pe funcţiile
de vicepreşedinţi, nume grele de la centru şi
din teritoriu disputându-şi-le aprig. Primarul
municipiului Iaşi – Gheorghe Nichita, fostul
ministru de Interne, Ioan Rus, edilul din
sectorul 3, Robert Negoiţă, omologul din
sectorul 5, Marian Vanghelie, preşedinţii CJ
Timiş, Vrancea, Constanţa, Prahova, Ialomiţa,
Sibiu, Dolj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea şi Gorj,
plus miniştrii Mircea Duşa, Constantin
Niţă, Dan Şova, Titus Corlăţean şi Nicolae
Bănicioiu, cu toţii s-au implicat în această
competiţie. Dintre reprezentantele sexului
frumos, Ecaterina Andronescu, Olguţa
Vasilescu, Rovana Plumb, Corina Creţu şi
Gabriela Firea şi-au depus candidaturile
pentru posturi de vicepreşedinţi. Preşedinţia

Consiliului Naţional, deţinută, în trecut, de
Adrian Năstase, nu a fost „scoasă la concurs”,
hotărându-se să rămână vacantă până când
fostul premier va avea dreptul să candideze. De
altfel, Năstase a participat la Congres cu titlul
de invitat, alături de ceilalţi foşti conducători
ai partidului – Ion Iliescu, Oliviu Gherman şi
Mircea Geoană, dar şi de fostul lider al PSDR
(partid cu care a fuzionat PDSR în trecut),
Alexandru Athanasiu. Cu noua conducere
stabilită şi validată pentru patru ani, PSD
speră să asigure forţă şi stabilitate guvernării,
preşedintele Victor Ponta precizând că, în
opinia sa, partidul nu trebuie să se confunde
doar cu Guvernul sau cu activitatea sa ca
prim-ministru 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.
Magda Comişel

