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ROMÂNIA
 Preºedintele PDL, premierul Emil Boc, a declarat cã
menþinerea sa în funcþia de premier se va decide dupã
Convenþia Naþionalã din 14 mai, care va alege conducerea
democrat-liberalilor. Întrebat dacã i s-ar putea cere sã
renunþe la funcþia de prim-ministru, Boc a rãspuns:”În
politicã, eºti acolo atâta vreme cât ai susþinere politicã.
Echipa decide care este formula cea mai bunã pentru a
câºtiga competiþia viitoare”. El a menþionat cã dupã Consiliul
Naþional de Coordonare (CNC) din 5 martie, în termenul
statutar, va lua o decizie privind eventuala sa candidaturã
pentru un nou mandat la ºefia partidului.
 Premierul a exclus posibilitatea ca PDL sã se scindeze dupã
congres ºi a respins crearea de facþiuni.”În acest moment eu
exclud o asemenea ipotezã. Nu vãd acum de ce, dupã o
perioadã grea, când sã culegem roadele mãsurilor, ar trebui
sã ne separãm sau sã creãm grupuri sau grupuleþe. Forþa
acestui partid va rãmâne capacitatea lui de a fi unit, indiferent de greutãþi”, a subliniat Boc.
 O serie de reprezentanþi ai PDL au susþinut necesitatea
separãrii funcþiei de preºedinte de partid de cea de premier.
Unii dintre aceºtia s-au declarat în favoarea desemnãrii la
conducerea Executivului a unui tehnocrat. Discuþia privind
delimitarea funcþiei de premier de cea de preºedinte al partidului nu este una nouã în PDL, a comentat Emil Boc,
adãugând cã el a fost întotdeauna un adept al dialogului pe
orice temã.
 Întrebat dacã va candida la conducerea partidului, Vasile
Blaga a rãspuns sibilinic:”Toate la timpul lor” (moþiunile de
candidaturã depunându-se cu 40 de zile înainte de 14 mai).
El a admis cã trebuie reconstrucþie, chiar reformã în partid,
dar nu ºi revoluþie. Secretarul general vede necesari oameni
noi, recomandaþi nu de cineva, ci de propria carierã.”Sã ne
ferim de oameni care se pricep la toate ºi la nimic. Sã fim
foarte atenþi în perioada urmãtoare pe cine promovãm în
funcþii”, a subliniat Blaga.
 Secretarul general al PDL a mai spus cã partidul a scãzut
în sondaje ºi fiindcã nu s-a explicat foarte bine întotdeauna
ce s-a fãcut.” Prim-vicepreºedintele Adriean Videanu i-a dat
dreptate, acuzând faptul cã foarte multe mãsuri “sunt comunicate defectuos”, exemplul cel mai elocvent fiind pensiile
militare. În opinia sa, dacã mãsurile “dureroase” sunt explicate cetãþenilor “în mod cinstit”, aceºtia vor înþelege necesitatea aplicãrii lor, iar PDL va recâºtiga terenul pierdut.
 Liderii coaliþiei de guvernare au hotãrât sã semneze un protocol prin care sã susþinã în continuare guvernarea ºi sã
obþinã majoritatea în Parlament ºi dupã alegerile din 2012,
a declarat preºedintele PDL.”Evident cã scopul este ca actuala coaliþie sã aibã posibilitatea, prin mãsurile pe care le va
lua în 2011 ºi 2012, sã pregãteascã terenul pentru a obþine
cu un vot mai mult decât opoziþia, în alegeri, în vederea continuãrii guvernãrii”, a spus Emil Boc.
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