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Încurcate sunt iţele dreptei...
anunţa că Partidul Popular urmează să
fie relansat curând, formaţiunii conduse
actualmente de Costel Caraş, fermierul din
satul Pasărea, comuna ilfoveană Brăneşti,
care a vărsat tone de lapte în câmp în timpul
scandalului aflatoxinei, urmând să i se alăture
nume cunoscute. Elena Udrea, principalul
nume vehiculat, a precizat însă că nu va face
parte din noul Partid Popular, ea dezvăluind în
schimb că dreapta românească poate impune
un contracandidat pentru Crin Antonescu
la alegerile prezidenţiale din 2014, fie pe
Răzvan Mihai Ungureanu, fie pe Emil Boc, fie
pe Cristi Preda, acesta din urmă fiind ofertat,
potrivit unor surse democrat-liberale, şi
pentru conducerea Partidului Popular (care
a participat chiar la alegeri având semnul
electoral o torţă, acelaşi model cu Flacăra
democraţiei folosită de preşedintele Traian
Băsescu anul trecut în campania pentru
referendum). La noul PP ar trebui să ajungă
şi demisionarii din PDL Mihaela Stoica,
Valerian Vreme şi Cadar Leonard, alături
de mai mulţi plecaţi din PPDD, preluarea
oficială fiind estimată pentru toamnă, cu
ocazia unui congres. PP, care are în jur de
20 de filiale în ţară, a participat la alegerile
din decembrie, obţinând aproape 20.000 de
voturi, reprezentând 0,15%.

Mişcarea Populară
câştigă teren
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ata de 25 mai ar fi trebuit să fie
una de referinţă pentru zona de
dreapta a politicii româneşti. Dar
nu a mai fost. Doar aniversarea PDL a ţinut
capul de afiş, prin atacarea disidenţilor din
partid (Cr. Preda şi T.Baconschi) de către
actuala conducere, care i-a şi poftit să plece.
Însă evenimentul central anticipat, gruparea
nemulţumiţilor în jurul minusculului Partid
Popular, căruia să-i alipească mai mulţi
senatori şi deputaţi, s-a amânat pentru la
toamnă.

Cine relansează
Partidul Popular?

Consilierul prezidențial Gabriel Berca
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Fostul vicepreşedinte al PDL Sever
Voinescu crede însă că foarte mulţi
dintre pedeliştii nemulţumiţi în prezent
de conducerea partidului se vor alătura
Mişcării Populare, iar „PDL va plăti astfel
scump eroarea de a se fi debarasat” de
Traian Băsescu. În ce-l priveşte, Voinescu
se va limita la a privi evoluţia Mişcării
cu simpatie. Nici consilierul prezidențial
Sebastian Lăzăroiu nu intenţionează să
se înscrie în partidul pe care Mişcarea
Populară e pe cale să-l genereze, preferând
să rămână la fundaţia condusă de Marian
Preda. Deputatul Elena Udrea consideră că
Mişcarea Populară va fi un partid de succes
şi că PDL nu trebuie să-i fie adversar, ci să
se regăsească grabnic în acelaşi proiect,
împreună şi cu Alianţa DA, formată de
FC şi PNŢCD, astfel încât să susţină un
candidat comun la Preşedinţie. Potrivit
celui mai recent sondaj IRES, în luna mai,
54% dintre români au auzit de înfiinţarea
fundaţiei Mişcarea Populară. 36% dintre ei
au o părere bună şi foarte bună despre noua
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grupare, 34% sunt de acord cu afirmaţia
„Mişcarea Populară aduce echilibru politic”,
iar 24% spun că ar vota la viitoarele alegeri
Mişcarea Populară. În ceea ce priveşte
Iniţiativa România Liberală (IRL), alcătuită
de disidenţii din PNL, în frunte cu Andrei
Chiliman,19% dintre români au auzit de
lansarea acesteia. Dintre ei, 68% au o părere
bună și foarte bună despre demers, iar 20%
- proastă şi 7 % - foarte proastă.

Disidenţii din PNL,
scoşi pe Tuşă

Preşedintele
Consiliului
Director
al IRL, Vlad Moisescu, a spus că la
europarlamentarele din 2014 formaţiunile
de dreapta trebuie să vină cu listă comună
de candidaţi, sub sigla PPE. Afirmaţia l-a
costat însă scump: apartenenţa la PNL. 12
membri ai filialei sector 1– în frunte cu
Moisescu- au fost excluşi din PNL pentru
că „fac politica altor formaţiuni politice”.
La scurt timp, Andrei Chiliman şi Diana
Tuşa au rămas şi ei fără carnet de partid. La
propunerea lui Crin Antonescu, Delegaţia
Permanentă i-a dat afară pentru „abateri
grave de la disciplina partidului”. Mai
exact pentru că au aderat la „alte platforme

