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”Organizația de Ilfov 
este organizația în care 
fuziunea  PMP-UNPR s-a 
produs imediat și vreau 
să mulțumesc ambe-
lor organizații și tuturor 
membrilor pentru decizia 
politică pe care au luat-o 
atunci când s-a decis fuzi-
unea. (…) Este evident că 
acolo unde s-au obținut 
rezultate bune, ele con-
tinuă să fie bune și asta 
se vede din prezența la 
acțiuni, implicarea orga-
nizațiilor județene în ac-
țiuni politice și nu numai 
politice, chiar și în deci-
ziile la nivelul consiliilor 
județene sau consiliilor 
locale. Aș mai face o re-
marcă legată de colabora-
rea PNL-PMP la Ilfov. Aici 
a fost cea mai mare des-
chidere a PNL-ului pen-
tru ca această colaborare 
să existe. În alte județe, 
din păcate, s-a venit cu 
pretenții (…) Și, de ace-
ea, din păcate, ezitările 
PNL, ale președinților de 
organizații de la momen-

tul respectiv au făcut ca 
doar în câteva județe să 
avem acest tip de cola-
borare. Iar după părerea 
mea, cea mai bună cola-
borare PMP - PNL este la 
Ilfov. Materializată și prin 
valorificarea, aș spune, 
peste ceea ce s-a discutat 
la alegeri, a funcțiilor pe 
care PMP-ul le-a obținut 
în administrația loca-
lă, îndeosebi prin cei doi 
vicepreședinți ai Consi-
liului Județean Ilfov. Și 
aici, președintele Mari-
an Petrache și-a dovedit 
încă o dată calitățile de 
bun politician. Avem în-
să în față obiective. Azi 
vă veți alege noua condu-
cere. Nu știu dacă în sa-
lă sunt și cei care au ve-
nit la mine să reclame di-
verse nemulțumiri. Da-
că sunt, este foarte bi-
ne! Dacă nu sunt, să le fie 
de bine! Politica nu se fa-
ce cu șușoteli la urechea 
șefului partidului. Politi-
ca se face și funcțiile se 
dau prin vot în organizații. 
M-aș bucura să aveți azi, 
aici, competiție! Dacă nu 
este, încă nu sunteți o 
organizație foarte vie. Da-
că este, înseamnă că lu-
crurile sunt în regulă și 
avem acea vână de par-
tid democrat. Sper să 
fie o conferință cu un 
re zultat dat de voința 
organizației și nu altfel. 
(…) Chiar acum înțeleg că 
este competiție și vă fe-
licit pentru asta!”, a spus 
Traian Băsescu, în deschi-
derea conferinței. Acesta 
s-a referit la competiție, 
în contextul în care în 
 cursa pentru funcții în ca-
drul filialei ilfovene a par-
tidului s-au înscris mai 
mulți competitori. Spre 
exemplu, pentru funcția 
de președinte au concu-
rat Rizia Tudorache, Ma-
rius Gioroc și Gheorghe 
Panaite, iar pentru cea de 

prim-vicepreședinte, ală-
turi de Petre Popeangă, 
și-a mai depus candidatu-
ra Paul Dumitrică. Și pen-
tru câteva dintre funcțiile 
de vicepreședinte s-a 
dus luptă strânsă, pen-
tru departamentele me-
diu de afaceri, societate 
civi lă sau resurse umane 
înscriindu-și candidatura 
câte două persoane.

”Câteva cuvinte 
despre ce se 
întâmplă în 
politică, astăzi”

”Nu e o declarație po-
litică, este o realitate: În-
că nu am văzut partid și 
guvern mai nepregătit să 
guverneze țara decât ac-
tuala alianță PSD -  ALDE. 
 Uitați-vă la ei! Fiecare 
vorbește pe limba lui. Fi-
ecare promovează niște 
obiective. Fiecare vorbește 
de ...și asta e fraza magi-
că ...”conform programu-
lui de guvernare”...dar din 
acesta s-a ales pulberea. 

(...) Nu cred că am văzut 
atâta inconsecvență unde-
va, în vreo țară din Euro-
pa. Iar în România, în nici 
un caz”, a mai spus Băses-
cu. Președintele PMP s-a 
referit, în continuare, la 
întrunirea, de către țara 
noastră, a condițiilor Tra-
tatului de la Maastricht, 
pentru intrarea în ”eurozo-
ne” - trecerea la moneda 
euro, proces pe care Ro-
mânia îl întârzie, ”iar pa-
rametrii se deteriorează”. 
”Este evident că Guvernul 
derapează. Înrăutățirea 
si tua ției macroeconomi-
ce și o creștere bazată 
strict pe consum și nu pe 
investiții nu poate fi credi-
bilă. Cu atât mai mult cu 
cât creșterea economi-
că o obținem pe seama 
creșterii masive a impor-
turilor și implicit a deterio-
rării deficitului de cont cu-
rent, care aproape s-a du-
blat față de anul trecut. 
Nu este un lucru de nelu-
at în seamă. La rândul ei, 
inflația începe să se apro-

pie de limita maximă ad-
misă prin criteriile de la 
Maastricht. Cred că cea 
mai bună soluție pentru 
România ar fi ca acest gu-
vern să înceteze să mai ur-
meze programul titanului 
de Teleorman, Dragnea. 
Dragnea este un irespon-
sabil. Am spus-o de la bun 
început, de când am vă-
zut programul. Au venit cu 
desene, au păcălit lumea, 
și, din păcate, continuă și 
acum aceeași propagan-
dă și păcălesc românii că 
le este bine. În fapt, tot ce 
s-a dat în plus s-a luat deja 
prin inflație, prin creșterea 
prețurilor la combustibil, 
alimente și așa mai depar-
te. Și, mai ales pentru cei 
tineri, prin creșterea ra-
telor la creditele pe care 
 le-au luat pentru locuințe. 
Au lovit cu iresponsabilita-
te în stabilitatea macroe-
conomică a țării. De ace-
ea, după ce ne așezăm 
tot partidul, obligația es-
te să trecem la o opoziție 
fără menajamente față de 

alianța PSD - ALDE”, a mai 
spus Traian Băsescu.

PNL apreciază 
colaborarea cu 
PMP

Imediat după dis-
cursul președintelui PMP, 
au luat cuvântul repre-
zen tanții PNL, Marian Pe-
trache și Hubert Thuma. 
Președintele CJI a mul-
țumit PMP-ului pentru in-
vitație, dar mai ales pentru 
colaborarea în administra-
rea ”celui mai greu județ 
din țară”. ”(...) Un om poli-
tic trebuie să fie foarte bi-
ne pregătit și trebuie să 
fie capabil să ia decizii ra-
pide și categorice în anu-
mite momente. (...) Din 
păcate, astăzi sunt foar-
te mulți oameni care-și 
dau cu părerea. Și foar-
te puțini oameni care fac. 
În dezvoltarea dumnea-
voastră or ganizațională, 
folosiți-vă de ceea ce fa-
cem noi la Ilfov, pentru că 
la Ilfov nu face nici Petra-

che, nu face nici PNL-ul, 
face coaliția PNL-PMP, care 
administrează acest județ. 
 Trageți-vă seva din realiză-
rile noastre, de la Ilfov. Tre-
cem prin transformări ma-
jore și nici un județ nu are 
ritmul nostru de dezvolta-
re. Aveți șansa să creșteți 
mai mult decât oricare al-
tă organizație, pentru că 
aveți ce să spuneți. Noi, 
la Ilfov, avem foarte mul-
te despre care să vorbim. 
Vreau să le mulțumesc ce-
lor doi vicepreședinți și...
să știți ...fac o dezvăluire 
acum. Când am purtat ne-
gocierile cu PMP, în 2016, 
nu  mi-am dat seama că, 
pe lângă doi vicepreședinți 
o să mă aleg cu doi 
profesioniști care, la mo-
dul cel mai sincer, mă ajută 
foarte mult în actul de ad-
ministrare!”, a spus Petra-
che, adăugând, pentru cei 
din PMP, urarea ca, ”2020 
să ne aducă tot împreu-
nă!”. De la acest moment, 
discursul a fost preluat de 
Hubert Thuma, care a adă-
ugat că, ”în ultimii doi ani 
de zile, de când lucrăm 
împreună, am realizat că 
avem de-a face cu doi oa-
meni (n.r. - Rizia Tudorache 
și Petre Popeangă) care se 
țin întotdeauna de cuvânt, 
doi oameni competenți, 
doi colegi foarte buni. Vă 
fac o propunere: și anu-
me, ca această colaborare 
a noastră să nu se termine 
în 2020. Mi-aș dori ca și în 
următorii patru ani să con-
ducem împreună adminis-
trativ și politic cât mai mul-
te localități din Ilfov și CJI. 
La final, nu vreau să par 
ipocrit și nu am să vă urez 
să fiți primul partid din Il-
fov, pentru că îmi doresc ca 
PNL-ul să fie primul, dar îmi 
doresc, cu toată sincerita-
tea, să fiți a doua forță po-
litică și, împreună să con-
ducem județul Ilfov”.

Raport de 
activitate

Rizia Tudorache a dat, 
în continuare, citire Ra-
portului de activitate, do-
cument care a fost apoi 
supus votului delegaților. 
”(…) La alegerile locale 
din 2016, filiala noastră a 
obținut 23 de mandate de 
consilieri locali și 2 manda-
te de consilieri județeni și, 
prin abilitatea conducerii 
organizației jude țene de-
monstrată în negocierile cu 
celelalte formațiuni politice 
ale ju dețului, am obținut 2 
funcții de vicepreședinte 
la Consiliul Județean și 5 
funcții de viceprimar, reali-
zând o majoritate de con-
juctură pe latura dreptei. 
Aici putem arăta cu mân-
drie că suntem singura 
organizație județeană la 
nivel național care am re-
alizat majoritatea cu forțe 
politice de dreapta, având 
o conducere județeană 
formată din PNL și PMP. 
(…) În plan organizato-
ric al filialei avem pes-
te 4.500 membri de par-
tid, distribuiți în toate ce-
le 40 de organizații locale 
ale județului: 8 orașe și 32 
comune. (…) Ce oferă azi 
scena politică cetățeanului 
din România? Un PSD co-
rupt, prăfuit, mafiot și mă-
cinat de lupte interne, lup-
te pentru funcții, pentru 
putere pe plan intern și ex-
tern, pentru contracte cu 
multe zerouri generatoare 
de averi personale nejus-
tificate. Poate fi PNL-ul o 
opțiune? Pentru cine? Pen-
tru foștii PDL-iști proba-
bil, dar aceștia și-au pier-
dut identitatea politică, nu-
mele și istoria - cu cele do-
uă mandate de președinte 
al Românei și cele 3 man-
date de primar general al 
Bucureștiului. Și să nu ui-
tăm de puiuții creați în la-

boratoarele PSD-iste: PRU 
- ALDE - pentru a du-
ce electoratul în eroare 
cu scopul de a-și crea un 
avantaj electoral nemeritat 
și, implicit, propulsarea la 
putere. Am demonstrat că, 
la nivelul județului, suntem 
mici, dar puternici, fără să 
încurajăm mercenariatul 
politic, că reprezentăm o 
reală forță politică de care 
trebuie să se țină seama, 
deoarece în ecuația politi-
că care s-a creat momen-
tan în România, PMP re-
prezintă alternativa reală. 
(…) Când am ales să rea-
lizăm o majoritate la nivel 
județean, în urma anali-
zelor făcute, a rezultat că 
PNL în Ilfov avea în frun-
tea sa un lider pe care 
 l-am apreciat ca fiind un 
om cu vastă experiență în 
administrația publică, Ma-
rian Petrache. Acum, la un 
an și 4 luni de la realizarea 
majorității în CJI, sunt ex-
trem de bucuros de reali-
zările obținute și vă pot da 
câteva exemple: construi-
rea a două grădinițe și do-
uă școli, reabilitarea a 11 
drumuri comunale, realiza-
rea a 5 obiective apă/ca-
nal. Aceste investiții se ri-
dică la aproximativ 70 de 
milioane lei. De asemenea, 

avem în curs de finalizare, 
în acest an, construirea a 7 
grădinițe și o școală, reabi-
litarea a 18 drumuri comu-
nale, realizarea a 4 obiec-
tive apă/canal, reabilitarea 
unui spital, amenajarea a 
4 par curi, construirea a 2 
noi sedii de primărie, con-
struirea a 3 săli de sport, 
construirea a 2 case de 
cultură. Aceste investiții se 
ridică la peste 160 de mi-
lioane lei. Lucrările propu-
se pentru 2018 se ridică la 
peste 320 de milioane lei.

Și nu sunt de negli-
jat nici  proiectele cu 
finanțare europeană ca-
re se  implementează în 
județul nostru: infra-
structura de  apă/ca-
nal în valoare de 350 de 
mi lioane euro și Parcul 
Științific de la Măgurele”, 
le-a spus Rizia Tudorache 
reprezentanților filialei il-
fovene a PMP, concluzio-
nând că, ”cei doi piloni ai 
oricărei politici responsa-
bile sunt competența și 
integritatea decidenților 
săi politici. De aici trebuie 
să pornim, pentru că ma-
rea criză în care se zba-
te astăzi România nu este 
nici economică, nici soci-
ală, ci în primul rând este 
o profundă criză politică!”

Traian Băsescu: ”După ce ne așezăm în partid, trecem la o opoziție cruntă împotriva alianței PSD-ALDE”
Noua conducere aleasă  
la PMP Ilfov:
Președinte - Rizia Tudorache
Primvicepreședinte - Petre Popeangă
Secretar general adjunct - Laurențiu Badea
Vicepreședinte Departamentul de resurse 
umane - Toma Nichita
Vicepreședinte Departamentul pentru relația 
cu societatea civilă - Doru Moale
Vicepreședinte Departamentul pentru politici 
publice - Marian Oprea
Vicepreședinte Departamentul pentru 
administrație publică - Ștefan George Pârvu
Vicepreședinte Departamentul pentru 
imagine și comunicare - Decebal Matei
Vicepreședinte Departamentul pentru 
relația cu mediul de afaceri, IMM-uri și tineri 
întreprinzători - Daniel Lăudat
Secretar executiv - Virginia Boițeanu
Secretar executiv - Marian Constantin
Secretar executiv - Cornel Faris
Secretar executiv - Magdalena Grecu
Secretar executiv - Cornel Mariea
Secretar executiv - Adrian Mincu

PMP Ilfov și-a (re)ales conducerea
Sala C.A. Rosetti din Palatul Parlamentului a 
fost neîncăpătoare sâmbătă, 21 octombrie, 
cu prilejul Conferinței Județene a Partidului 
Mișcarea Populară, Ilfov, în cadrul căreia s-a 
prezentat Raportul de activitate pentru filiala 
ilfoveană, dar s-a ales și noua conducere 
a organizației. Invitații: Traian Băsescu, 
președintele PMP, Valer Steriu, președintele 
executiv al PMP, Daniel Onaca, secretarul 
general al PMP, Anton Valeriu, președinte 
UNPR Ilfov și primarul localității Corbeanca, 
Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov și 
Marian Petrache, președintele Consiliului 
Județean Ilfov s-au declarat impresionați de 
numărul mare al participanților, reprezentați 
de cei 171 de delegați cu drept de vot, și au 
felicitat conducerea filialei ilfovene - pe Rizia 
Tudorache, președinte și Petre Popeangă, 
prim-vicepreședinte, pentru modul în care 
au gestionat organizarea celor mai recente 
alegeri locale și parlamentare, dar și pentru 
implicarea filialei în acțiunile politice ale PMP.

Carmen Istrate

Delegaţiile PMP Snagov şi Glina

Rizia Tudorache, 
preşedintele ales 
al PMP Ilfov

Thuma Hubert, 
preşedintele 
PNL Ilfov, 
adresându‑se 
participanţilor

Delegaţia PMP Gruiu şi Otopeni Delegaţia PMP Jilava

Delegaţia PMP Corbeanca Delegaţia PMP Ştefăneşti

Traian Băsescu, 
preşedintele PMP

Marian 
Petrache, 
preşedintele 
CJI

Valer Steriu, 
preşedinte 
executiv PMP

De la stg. la dr. – Thuma Hubert, Anton Valeriu, Dorel 
Onaca, Traian Băsescu, Rizia Tudorache, Valer Steriu, 

Marian Petrache şi Petre Popeangă

Anton Valeriu, 
preşedinte 
UNPR Ilfov

Dorel Onaca, 
secretar 
general 
PMP şi Rizia 
Tudorache

Un sfat de la preşedinte!
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