POLITIC

Mişcarea Populară se
pregăteşte de congres
Partidul Mişcarea Populară
va participa la alegerile parţiale
care ar putea avea loc în acest
an, în unele colegii parlamentare
vacante (de pildă cel din Satu
Mare eliberat de Ovidiu Silaghi,
devenit
europarlamentar)
după ce Tribunalul Bucureşti a
admis, în urmă cu câteva zile,
cererea formaţiunii politice de a
se înscrie în registrul partidelor
politice, a anunţat preşedintele
interimar Eugen Tomac.

”C

u siguranţă vom
participa la toate
competiţiile po
liti
ce care vor avea loc în ţară.
Pentru că mai sunt situaţii de
incompatibilităţi cu primari
în diverse zone ale ţării, ANI
declarând incompatibili mai mulţi
edili USL. Deci, în mod cert, acolo
unde se vor organiza alegeri, vom fi
pregătiţi”, a declarat Tomac. Potrivit
acestuia, candidaţii PMP vor trebui
să treacă întâi printr-un filtru intern,
având nevoie de voturile colegilor
din filiale.”Fiecare membru al
partidului nostru va participa la
alegeri interne. Membrii noştri
vor decide cine participă în fiecare
competiţie electorală. Vrem
să intrăm în fiecare campanie

electorală cu o echipă puternică
care întruneşte susţinerea tuturor
membrilor noştri”, a mai spus
liderul Mişcării Populare. Partidul
proaspăt oficializat va organiza
primul congres în toamnă, urmând
să deschidă şi lista membrilor care
vor să se înscrie în competiţia
electorală pentru alegerile euro

parlamentare din 2014.”Dacă
astăzi avem constituite organizaţii

în toate judeţele din ţară, chiar şi
în străinătate, inclusiv în Republica
Moldova avem o filială destul de
activă, ne propunem ca în perioada
următoare să înfiinţăm filiale în
toate localităţile din România”, a
afirmat Eugen Tomac. Întrebat
dacă Elena Băsescu va candida la
alegerile europarlamentare de anul
viitor pe lista PMP, Tomac a răspuns
că „este decizia domniei sale” şi că

„nu a avut nicio discuţie” pe această
temă. În context, el a anunţat că
purtătorul de cuvânt al formaţiunii
va fi Bogdan Gamaleţ, care a lucrat
mulţi ani în presă. Partidul din a
cărui conducere interimară mai fac
parte Teodor Baconschi, Adrian
Papahagi, Cristian Petrescu şi
Dragoş Ciuparu are drept siglă un
măr, iar culorile alese sunt verde şi
albastru.

Cine va fi prezidenţiabilul dreptei?
Deşi PDL şi-a focalizat atenţia pe anunţarea guvernului din umbră şi nu pe desemnarea unui prezidenţiabil, Elena Udrea îi vede pe Emil Boc
și Mihai Răzvan Ungureanu drept posibili candidați ai dreptei la prezidențialele din 2014.”Dar cred că mai important decât să spunem cine va
candida din partea PDL este să facem din candidatul nostru un candidat al întregii drepte românești. Să vedem dacă putem să îi punem în spate
și să îl avem ca partener în aceste alegeri pe Traian Băsescu, liderul politic care nu a pierdut nicio alegere niciodată”, a declarat deputata democrat
liberală. Personal, ea ar miza mai degrabă pe Emil Boc, precizând totodată că şi Monica Macovei ar fi o variantă, dacă îşi va testa mai întâi forţele ca
independent la europarlamentare. În ce o priveşte, Udrea se vede prezidenţiabil „într-o zi”. La rândul său, Mihai Răzvan Ungureanu crede că viitorul
candidat al dreptei trebuie să beneficieze de susţinerea tuturor partidelor, precum şi de cea a lui Traian Băsescu. În opinia sa, lipsa de colaborare în
zona formaţiunilor dreptei ţine de orgolii, de calcule meschine. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Avangarde, dacă duminica viitoare ar
avea loc alegeri prezidenţiale, Crin Antonescu ar ocupa primul loc, cu 26%, urmat de Victor Ponta, cu 24%. Pe locurile trei şi patru s-ar situa Mihai
Răzvan Ungureanu cu 11% şi Traian Băsescu cu 7%. La întrebarea privind partidele politice, românii au vota: PSD+UNPR - 37,5%, PNL - 22,4%,
PDL - 15,7%. UDMR - 5,1%. PMP - 4,9%. De asemenea, 67% dintre români cred că PNL şi PSD ar trebui să meargă în alegeri cu candidaţi separaţi.
Cercetarea a fost realizata în perioada 8-15 septembrie 2013, pe un eşantion de 1500 de persoane.

18

