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„10 august 2018 este 
o rană neînchisă a demo-
craţiei româneşti recente. 
După Mineriadă, nu cre-
deam să mai vad protes-
te reprimate violent în Ro-
mânia, dar PSD a reuşit să 
ne întoarcă în timp, com-
portându-se cum ştie mai 

bine: abuziv şi manipula-
tor, de pe poziţia celui ca-
re nu trebuie contrazis. 
Românii nu trebuie să ui-
te ce înseamnă guverna-
rea toxică pesedistă. Jus-
tiţia a arătat, în timp, că 
locul liderului PSD cu por-
niri de dictator este după 

gratii. Mă aştept să clari-
fice lucrurile şi în dosarul 
‚10 august’ şi să trimită vi-
novaţii acolo unde le este 
locul. Tocmai acesta este 
motivul pentru care PNL 
a declasificat raportul ‚10 
august’ şi a oferit tot su-
portul în anchetarea fap-
telor pe care cei din Pia-
ţă nu le-au uitat”, a scris 
Raluca Turcan, pe Face-
book, luni, 10 august. Vi-
cepremierul a pus accent 
pe faptul că reprimarea 
violentă a drepturilor ce-
tăţeneşti trebuie pedep-
sită. „Justiţia îşi va spu-
ne cuvântul, iar 10 August 

va rămâne istorie, pentru 
că societatea românească 
nu trebuie să mai treacă 
vreodată prin abuzuri de 
acest fel. Reprimarea vi-
olentă a drepturilor cetă-
ţeneşti trebuie pedepsită! 
Acest lucru va reda încre-
derea oamenilor în demo-
craţie şi în instituţiile sta-
tului. Decizia recentă de 
redeschidere a dosarului 
10 august este un pas în 
această direcţie, pe care 
l-am salutat şi eu şi toa-
tă societatea, cu atât mai 
mult victimele violenţelor 
de acum doi ani”, a preci-
zat Raluca Turcan. 

POLITICĂ

PaginĂ realizatĂ de ionela chircu

”PRO România es-
te alegerea pe care o fac 
cu sufletul deschis şi n-o 
fac doar ca eu să repre-
zint acest partid la alegeri, 
ci pentru că acest partid la 
rândul său a rămas singu-
rul care reprezintă astăzi 
oameni integri”, a precizat 
Petre Iacob alegerea fă-
cută. El a menţionat că va 
prelua alături de întreaga 
echipă, Organizaţia Loca-
lă “PRO România Popeşti-
Leordeni”, pe care o va 
creşte într-un mod sănă-
tos şi constructiv astfel în-
cât cetăţenii s-o recunoas-
că în cel mai scurt timp, 
drept principala forţă po-
litică locală şi drumul de 
continuitate a proiectelor 
în curs de derulare.

De ce PRO România 
și nu PSD? 

Cum era firesc, pri-
marul a explicat moti-
vul pentru care a decis să 
renunţe la PSD şi să ca-
dideze la un nou man-
dat de primar din partea 
unui alt partid. ”Pro Ro-
mânia reprezintă astăzi, 
principii şi valori pe ca-
re PSD-ul le-a pierdut în 
timp. Este adevărat, du-
pă confirmarea celor re-
latate şi luarea măsurilor 
de dizolvare a organizaţiei 
PSD Ilfov, noua conduce-
re m-a invitat la negoci-
eri şi s-a arătat dispusă 
să remedieze nedrepta-
tea care mi s-a făcut. Am 
ales să refuz invitaţia de-

oarece din păcate, deşi în 
PSD se tot schimbă lide-
rii de ceva vreme, parti-
dul dovedeşte o profun-
dă stare de letargie, in-
clusiv în rândul membri-
lor. Să revin în PSD pe o 
funcţie de conducere la 
nivel judeţean, unde să 
fiu aprobat în unanimita-
te de către cei 58 mem-
bri care au ridicat mâna la 
comandă pentru exclude-
rea mea, vă asigur că ar 
fi fost o problemă pen-
tru mine, nu pentru ei”, a 
spus primarul.

De ce PRO 
România și nu 
oricare alt partid?

Referitor la alegerea 
pe care a făcut-o, Petre 
Iacob a explicat că privind 
propria orientare politică 
şi ideologică, se cunoaşte 
faptul că dintotdeauna 
a fost un militant pen-
tru apărarea drepturilor 
omului simplu, egalitate 
nu doar de şanse, ci şi în 
drepturi, precum şi pentru 
promovarea unei idei de 
incluziune socială. ”Sunt 
valori pe care acest par-
tid le dezvoltă, în timp ce 
alte partide, ori le evită, 
ori le-au fost sterse trep-
tat de pe lista priorităţilor. 
A fi de acord să faci par-
te dintr-un partid în care 
nu te regăseşti ca principii 
(doar de dragul unor jo-
curi politice), pentru mine 
înseamnă ipocrizie şi vă 
spun cu toată sinceritatea 

că dacă PRO România n-
ar fi existat la Popeşti ca 
opţiune reală şi sănătoa-
să, candidatura ca inde-
pendent ar fi rămas sin-
gura alternativă”, a punc-
tat Petre Iacob.

De ce PRO 
România și nu 
independent?

Primarul a mai spus 
că în spatele său se află o 
echipă de care nu se poa-
te dezice într-o bătălie în 
care există acelaşi obiec-

tiv. ”Echipa mi-a fost lo-
ială în permanenţă şi ju-
decând în profunzime 
situaţia, are tot dreptul, ca 
astăzi, să-mi ceară să fim 
o echipă omogenă şi la ur-
mătoarele alegeri locale. 
Le respect convingerea, 
mă bucură că şi opţiunea 
echipei s-a îndreptat către 
PRO România şi vom do-
vedi împreună că oraşul 
Popeşti-Leordeni poa-
te deveni căminul pe ca-
re toţi ni-l dorim. De ase-
menea, a contat foarte 
mult în luarea hotărârii fi-

nale, relaţia de prietenie şi 
apreciere reciprocă pe ca-
re o am cu preşedintele 
acestui partid. De dl. Vic-
tor Ponta mă leagă o pri-
etenie mai veche şi prin 
prisma evenimentelor re-
cente, putem spune că 
ne leagă şi experienţe si-
milare din punct de vede-
re politic. Au fost suficien-
te doar două discuţii încât 
să luăm împreună cea mai 
bună decizie, iar cu im-
plicarea lui Andrei Rizo-
iu, un tânăr de mare pers-
pectivă (de altfel şi candi-

dat la preşedinţia Consi-
liului Judeţean Ilfov), s-au 
realizat toate diligenţele 
necesare ca începând 
de astăzi să funcţionăm 
la Popeşti-Leordeni ca o 
echipă omogenă sub si-
gla PRO România”, a mai 
precizat Petre Iacob, El a 
încheiat anunţul său cu 
menţionarea unui vechi 
proverb african care spu-
ne că ...”Dacă vrei să 
ajungi repede, mergi sin-
gur. Dacă vrei să ajungi 
departe, mergeţi împreu-
nă”.

Vicepremierul Raluca Turcan: 

„10 august 2018 este o rană 
neînchisă a democraţiei românești” 
La fix doi ani de violențele înregistrate la 
mitingul din Piața Victoriei, vicepremierul 
Raluca Turcan spune că aceasta „este o 
rană neînchisă a democrației româneşti” şi 
că aşteaptă ca justiția să clarifice lucrurile 
în acest dosar. 

Petre Iacob, primarul oraşului Popeşti-
Leordeni, şi-a anunțat candidatura  din 
partea PRO România pentru un nou 
mandat de primar. 

Petre Iacob candidează la Primăria 
Popeşti-Leordeni din partea PRO România
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