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La Conferința Ex-
traordinară de la Sna-
gov au fost prezenți pri-
mari şi reprezentanți în 
administrația locală, ală-
turi de Liviu Dragnea şi 
alți lideri de la nivel na-
țional, precum secreta-
rul general Codrin Ştefă-
nescu, trezorierul Mircea 
Drăghici, preşedintele 
Organizației Pensionari-
lor Social-Democrați, Ion 
Popa, preşedintele PES, 
Victor Negrescu şi euro-
parlamentarul Ana-Cla-
udia Țapardel. La finalul 
Conferinței, preşedintele 
PSD, Liviu Dragnea, a de-
clarat că “un guvern care 
nu se gândeşte că nimeni 
nu trebuie lăsat în ur-
mă este un guvern anti-
național”.

Gheorghe Bolinti-
neanu a deținut anteri-
or funcția de preşedinte 
interimar al organizației, 
funcție în care a fost nu-
mit după ce, în noiembrie 
2018, Comitetul Executiv 

Național al Partidului So-
cial Democrat a decis di-
zolvarea Biroului perma-
nent al PSD Ilfov.

Aleşii locali sociali-
democrați din Ilfov i-au 
promis preşedintelui PSD, 
prin vocea reprezentan-
tului PSD Voluntari, Dan 
Leasă, că vor câştiga la 
următoarele alegeri loca-
le Consiliul Județean, dar 
i-au cerut lui Liviu Drag-
nea să promită că va câş-
tiga, la rândul său, alege-
rile prezidențiale.

Bucureștiul și 
Ilfovul să fie ”un 
corp comun”

Preşedintele filia-
lei PSD Bucureşti, Gabri-
el Mutu, prezent la eve-
niment, a subliniat, cu 
acest prilej, că Bucu-
reştiul şi Ilfovul trebuie 
să fie un „corp comun”. 
„Sunt onorat să parti-
cip la această conferin-
ță şi vă spun că, înainte 

de orice, aşa cum spune 
sloganul nostru de cam-
panie, «Patrioți în Euro-
pa!», trebuie să facem un 
lucru esențial pentru vii-
torul partidului nostru, să 
alegem patrioți în condu-
cerile județene ale aces-
tui partid. Nu trebuie să 
mai permitem să fie con-
duse de oameni care tră-
dează atunci când ajung 
şi obțin ceea ce şi-au pro-
pus, primul lucru pe ca-
re îl fac ne trădează pe 
noi. Aşa cum în Europa 
trebuie să trimitem pa-
trioți, oameni care să iu-
bească acest popor şi să 

lupte pentru drepturile 
noastre, aşa trebuie să 
facem şi aici, în organiza-
țiile județene. Gigi Bolin-
tineanu îmi este prieten 
şi sper din tot sufletul ca 
astăzi dumneavoastră să 
îl alegeți preşedinte. (...) 
Şi, cel mai important lu-
cru, şi trebuie să ne gân-
dim serios la acest lucru, 
este faptul că Bucureştiul 
şi Ilfovul trebuie să fie 
un corp comun. Împreu-
nă trebuie să facem ceea 
ce oricum facem pentru 
România, avem cea mai 
mare pondere în tot ceea 
ce reprezintă economia 

acestei țări, şi cred că tre-
buie să fie şi un semnal 
pentru competitorii noş-
tri politici să înțeleagă că 
Bucureştiul şi Ilfovul dau 
ora exactă în politica Ro-
mâniei”, a precizat Gabri-
el Mutu.

Snagov, un sprijin 
al PSD

Marian Oancea, pri-
marul oraşului Snagov a 
declarat , la rândul său: 
”Vă mulțumesc că ați ve-
nit în localitatea noas-
tră frumoasă, localita-
tea Snagov. Vă asigur şi 
eu şi locuitorii comunei 
Snagov că vom lupta să 
menținem această loca-
litate şi să fie un sprijin 
al PSD. Urez succes noii 
conduceri a organizației 
PSD Ilfov şi numai bine”.

Petre Gheorghe, pri-
marul comunei 1 Decem-
brie a precizat: ”Aş vrea 
să îmi exprim şi eu bucu-
ria că astăzi, într-un mo-
ment de sărbătoare pen-
tru organizația județeană 
Ilfov, domnul preşedinte 
Liviu Dragnea a ales să 
fie alături de noi, îm-
preună cu  domnul se-
cretar general Codrin 
Ştefănescu şi cu ceilalți 
invitați de seamă. Aş ră-
mâne  într-un registru al 
următoarelor alegeri, şi 
anume alegerilor parla-
mentare. Aş face referi-
re la faptul că noi, cei din 
sală, suntem motivați, 
avem resurse foarte mul-
te să mergem în fața ro-
mânilor, să le cerem vo-
tul, astfel încât să tri-

mitem  în continuare la 
Bruxelles persoane ca-
re să ne reprezinte țara 
cu mândrie şi în folosul 
țării noastre. (...) Vreau 
să aveți încredere şi să 
mergeți cu inima deschi-
să în fața oamenilor, să 
vorbiți despre lucrurile 
pe care  europarlamenta-
rii noştri le-au făcut aco-
lo. (...) Să aveți încrede-
re şi curaj  să mergeți în 
următoarea campanie să 
luăm voturile necesare şi 
să avem cea mai bună re-
prezentare, aşa cum am 
avut-o şi până acum. 

Fostul ministru de-
legat al Afacerilor Euro-
pene, Victor Negrescu, a 
susținut că „PSD va câş-
tiga alegerile pentru Par-
lamentul European”. „Es-
te timpul să avem curaj, 
este timpul să vorbim 
despre ceea ce înseam-
nă PSD, este timpul ca 
fiecare din această țară 
să aibă curajul preşedin-
telui Liviu Dragnea, spu-
nând lucrurilor pe nume. 
(...) M-am săturat ca ad-
versarii noştri de dreap-
ta să spună despre noi 
că avem ceva cu Euro-
pa, în contextul în care 
ei, în fruntea PNL, au oa-
meni cu studiile la Mosco-
va, au oameni, mai nou, 
pe listă, care au criticat 
tot timpul Uniunea Eu-
ropeană. Şi spun despre 
noi că nu suntem cu Eu-
ropa? M-am săturat ca ei, 
de dreapta, să spună că 
vrem să ducem țara spre 
est, în condițiile în care 
PSD a adus această țară 
în NATO şi UE. M-am să-

turat ca cei de dreapta să 
vină acum la Bucureşti, 
să facă un congres şi să 
critice România, să îi cri-
tice pe români, să îi ara-
te cu degetul pe românii 
care trăiesc în afara ță-
rii, să spună despre noi 
că, vezi Doamne, suntem 
cetățeni de rang secund. 
Este timpul, dragi colegi, 
să avem curajul să spu-
nem că suntem social-de-
mocrați şi că vrem bine-
le acestei țări în UE. Es-
te timpul să fim mai siguri 
pe noi, să vorbim de ceea 
ce ne uneşte, de ceea ce 
putem face împreună”, a 
punctat Victor Negrescu.

Mesaj mobilizator
Eurodeputatul Clau-

dia Țapardel a transmis 
un mesaj mobilizator în 
contextul alegerilor eu-
roparlamentare, subli-
niind importanța scruti-

nului pentru PE din luna 
mai. Claudia Țapardel i-a 
cerut preşedintelui PSD, 
Liviu Dragnea, să îşi asu-
me o candidatură la Pre-
şedinția României. Eu-
roparlamentarul Claudia 
Țapardel a declarat că 
guvernul PSD-ALDE es-
te cel mai performant gu-
vern social-democrat, nu 
din România, ci din Euro-
pa. “Guvernul PSD-ALDE 
este cel mai performant 
guvern social-democrat, 
nu din România, ci din 
Europa. Aceasta este rea-
litatea. România este cea 
mai puternică țară con-
dusă de un guvern soci-
al-democrat din Europa şi 
acest lucru deranjează”, a 
spus Claudia Țapardel.

“Trebuie să le spuneți 
oamenilor, să-i ajutați să 
le spuneți adevărul. Sun-
tem un partid mare, am 
făcut programe în primul 
rând pentru oameni. În 
centrul oricăror programe 
ale noastre este omul, 
nu instituția, nici siste-
mul, paralel sau nepara-
lel. Un guvern care nu se 
gândeşte că nimeni nu 
trebuie lăsat în urmă este 
un guvern anti-național”, 
a afirmat Liviu Dragnea.

Secretarul general al 
PSD, Codrin Ştefănescu, 
le-a transmis colegilor 
de partid că trebuie să 
meargă la luptă cu inima 
deschisă şi cu mult curaj. 
“Mergeți la această lup-
tă cu inima deschisă şi cu 
mult curaj, aşa cum sun-
tem noi, PSD-iştii, pen-
tru că noi ştim că avem 
dreptate şi ei nu”, a de-

clarat Codrin Ştefănescu.
Preşedintele OPSD a 

declarat că “Organizația 
PSD îşi va dovedi măsu-
ra prin modul în care va 
acționa şi se va prezen-
ta la alegerile europarla-
mentare şi prezidențiale”. 
“În sectorul Agricol Ilfov 
avem cei mai minunați 
oameni şi Organizația 
PSD, în perioada urmă-
toare, îşi va dovedi măsu-
ra prin modul în care va 
acționa şi se va prezen-
ta la alegerile europarla-
mentare şi prezidențiale”, 
a spus Ion Popa, preşe-
dintele organizației de 
pensionari.

Preşedintele PSD a 
declarat, în conferința 
de presă susținută du-
pă alegerile Organizați-
ei Județene Ilfov, că so-
cial-democrații când vor-
besc despre patriotism 
vorbesc din suflet. „Noi, 
când vorbim de patrio-
tism, vorbim din suflet. 
Sigur că ne atacă  mulți, 
sigur că ne vor ataca 
mulți, dar este țara noas-
tră, pe care o iubim, pe 
care vrem să o apărăm, 
care vrem să fie o țară 
care să aibă respect din 
partea tuturor, aşa cum şi 
noi arătăm respect. O ța-
ră în care vrem ca copi-
ii noştri să aibă drepturi 
egale cu copiii din UE, 
în care vrem ca firmele 
cu capital românesc să 
fie tratate egal, aşa cum 
şi noi tratăm cu respect 
toate companiile străine 
care vin în România”, a 
spus Liviu Dragnea.

Petre Iacob, primarul 

oraşului Popeşti Leordeni: 
”Vreau să vă asigur că voi 
face tot ce este posibil ca 
în județul Ilfov şi locali-
tatea pe care o adminis-
trez să câştigăm. PSD es-
te un partid bine organi-
zat şi asta am dovedit-o 
de fiecare dată. (...) Nu 
este simplu. Ne aşteaptă 
două bătălii, una la pen-
tru parlamentare şi una 
la prezidențiale. Trebuie 
să ne facem datoria. Nu 
intrați în jocurile nimănui, 
nu încercați să  discutați 
cu nimeni. Vor fi multe 
presiuni. Am venit cu în-
demnul de a ieşi masiv la 
vot. Şi vom dovedi încă o 

dată  că suntem cel mai 
mare partid din România 
şi cel mai puternic”. 

Un nou  
început

Noul  preşedinte al 
organizației PSD Ilfov, 
Gheorghe Bolintineanu:  
”Permiteți ca primul me-
saj pe care îl transmit în 
calitate de preşedinte al 
PSD Ilfov să fie un  me-
saj în primul rând de 
mulțumire, adresat  tu-
turor colegilor care au 
înțeles importanța aces-
tui nou început  şi care m-
au învestit cu încrederea 

lor pentru a-i  reprezenta 
în acest for de conduce-
re. Votul pe care mi l-ați 
acordat astăzi mă ono-
rează şi totodată mă res-
ponsabilizează şi vă măr-
turisesc pe drumul pe ca-
re îl avem de parcurs îm-
preună în următorii ani, 
cu inima deschisă şi cu 
convingerea că vom lucra 
foarte bine împreună,  că 
vom forma o echipă ca-
re va lua cele mai bune 
rezultate, cele mai bune 
decizii pentru organizația 
județeană, pentru  fieca-
re organizație locală în 
parte şi pentru noi toți, 
pentru toți ilfovenii”.

Conferință extraordinară, la Snagov, în prezența președintelui PSD, Liviu Dragnea

Gheorghe Bolintineanu a fost ales preşedinte al Organizaţiei PSD Ilfov
Consilierul judeţean Gheorghe 
Bolintineanu a fost ales, sâmbătă, în 
funcţia de preşedinte al Organizaţiei PSD 
Ilfov, în cadrul conferinţei extraordinare 
de alegeri la care, alături de cei 506 
delegaţi, a participat şi liderul social-
democraţilor, Liviu Dragnea. Ca şi 
celelalte formaţiuni politice, şi social-
democraţii au astfel de şedinţe în care 
se organizează în perspectiva scrutinului 
pentru Parlamentul European. PSD 
îşi va stabili candidaţii în cadrul unei 
şedinţe a Comitetului Executiv Naţional, 
însă Liviu Dragnea a anunţat deja că va 
propune colegilor săi ca Rovana Plumb 
să deschidă lista PSD pentru alegerile 
europarlamentare.

Cristina NedelCu
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