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”Suntem înaintea 
unui examen foarte im-
portant, alegerile locale, 
este posibil, aşa cum ara-
tă tabloul politic, să ajun-
gem şi la alegeri genera-
le anticipate. Noi trebu-
ie să fim pregătiţi pentru 
toate aceste situaţii. Adi-
că şi pentru normalitate 

şi pentru anormalitatea 
care din partea PNL este 
din ce în ce mai promo-
vată. Consider că amâna-
rea sine die a unui con-
gres extraordinar al PSD 
ne-ar face rău, pentru că 
este o sursă permanentă 
de tensiune, este o sur-
să, poate, şi de neîncre-

dere, este o sursă care 
determină să nu fim atât 
de concentraţi pentru or-
ganizarea alegerilor loca-
le şi, dacă vor fi, şi gene-
rale. De aceea vă propun 
ca prin votul exprimat as-
tăzi de dvs. să propunem 
organizaţiei la nivel naţi-
onal a PSD să stabilim de 
comun acord o dată cer-
tă pentru congres de ale-
gerea conducerii şi să nu 
mai amânăm. Sunteţi de 
acord să transmitem con-
ducerii să fie pe 29 fe-
bruarie data congresu-
lui?”, a spus Firea.

”Pentru că am lucrat 
împreună în această pe-
rioadă în cadrul conduce-

rii interimare a PSD şi vă 
spun sincer, e ca şi în pro-
blema cu gardurile, îmi 
plac oamenii eficienţi, îmi 
plac oamenii utili, oame-
nii bine organizaţi. Fireş-
te, esteticul e important 
în viaţa noastră, dar du-
pă ce am rezolvat tot ceea 
ce este eficient şi necesar 
şi cred că PSD în această 
etapă are nevoie de un li-
der care să pună împreu-
nă cu noi osul la treabă. 
PSD are nevoie de un li-
der care să ne unească, 
şi nu să ne dezbine, are 
nevoie de un lider care să 
stea puţin în concediu şi 
în weekend şi să fie mai 
mult alături de noi şi ală-

turi de oameni. Vă propun 
ca astăzi să îl susţinem pe 
Marcel Ciolacu în funcţia 
de preşedinte al PSD”, a 
mai afirmat Firea.

Social-democraţii ca-
re au participat la şedin-
ţă au aprobat prin apla-
uze cele două propuneri 
făcute de Firea.

POLITICĂ

USR și PLUS, gata de fuziune

PaginĂ realizatĂ de CarMen iStrate

Violeta alexandru, 
lider interimar al Pnl 
București, a fost aleasă 
în funcţia de președinte 
al organizaţiei, în cadrul 
conferinţei organizate 
la Palatul Parlamentului. 
”Pregătim cel mai 
serios program pentru 
București, pentru că 
lucrurile nu mai pot 
continua așa cum arată 
astăzi. București, din 
păcate, la resursele 
pe care le are, este în 

faliment. este prost 
condus. are tot ce îi 
trebuie, mai puţin o 
echipă și un primar 
care să fie în stare să 
administreze problemele. 
În loc să vedem kitsch, 
cheltuieli care nu se 
simt în calitatea vieţii 
bucureștenilor, Pnl va 
propune seriozitate, un 
management performant 
pentru toate domeniile”, 
a spus Violeta 
alexandru.

alianţa USr-PlUS 
transmite că cele două 
formaţiuni se îndreaptă 
către fuziune, în cursul 
zilei de sâmbătă, 8 
februarie a.c., fiind deciși 
pașii necesari. Pregătirea 
procesului și condiţiile de 
fuziune vor fi aprobate 
în congresele reunite 
ale celor două partide. 
”Comitetul Politic al USr 
și Consiliul naţional PlUS 
au mandatat birourile 

naţionale să demareze 
pregătirea procesului 
și condiţiilor de fuziune, 
care vor fi aprobate în 
congresele reunite ale 
celor două partide”, 
transmite alianţa USr-
PlUS într-o informare de 
presă. Potrivit unor surse 
din USr, congresele 
reunite unde se vor stabili 
condiţiile de fuziune ar 
urma să aibă loc după 
alegerile anticipate.

Violeta Alexandru, confirmată lider 
PNL București

Premierul desemnat 
Ludovic Orban a 
afirmat că atât alegerile 
locale, cât și cele 
parlamentare anticipate 
ar putea avea loc în a 
doua jumătate a lunii 
iunie. Liderul PNL a 
precizat că ar putea 
fi nevoie de un punct 
de vedere al Curții 
Constituționale în ce 
privește posibilitatea ca 
ambele tipuri de alegeri 
să se desfășoare în 
aceeași zi.

”În ceea ce priveş-
te alegerile locale este 
clar că nu pot fi organi-
zate alegeri pe data de 
31 mai şi pe data de 7 iu-
nie, pentru că sunt săr-
bători, Rusaliile. Să orga-
nizezi înainte de 31 mai, 
poţi să faci pe 24 mai. E 
cam devreme însă, pen-
tru că mandatele consili-
ilor locale şi judeţene ex-
piră la 4 ani după depu-
nerea jurământului, asta 
înseamnă în a doua parte 
a lunii iunie. Cel mai pro-
babil alegerile locale vor 
fi fie în 14, fie în 21 iu-
nie, cel târziu 21 iunie”, a 
declarat Ludovic Orban la 
B1 TV. 

În ceea ce priveşte 
alegerile anticipate, el 
a estimat că acestea ar 
putea avea loc cam în 
acelaşi interval de timp 
cu localele. ”Se pot face 
în iunie. Aproximativ în 
perioada 15 - 30 iunie”, a 
spus Orban.

Deputatul USR Ste-
lian Ion a explicat re-
cent că, în 2012, a exis-

tat o decizie a Curţii 
constituţionale care spu-
nea clar că aceste alegeri 
nu pot fi organizate la 
aceeaşi dată. ”Lucrul ăs-
ta nu cred că este posibil, 
pentru că este o decizie 
a Curţii Constituţionale 
din 2012, dacă nu mă 
înşel, decizia 51, care în 
mod explicit spune că 
nu se pot organiza ast-

fel de alegeri. La un mo-
ment dat, s-a promovat o 
astfel de lege, care per-
mitea alegerea în acelaşi 
timp pentru locale şi par-
lamentare şi CCR a spus 
în mod explicit că nu se 
poate. Din punctul ăsta 
de vedere, nu ar trebui să 
se organizeze în acelaşi 
timp”, a precizat parla-
mentarul USR, la RFI.

Partidul Mișcarea 
Populară (PMP) va avea 
2.500 de candidaţi 
pentru primării la 
alegerile locale și va 
propune un candidat 
și la Primăria Capitalei, 
a anunţat președintele 
formaţiunii, eugen 
tomac.
„(...) le vom oferi o 
surpriză fantastică celor 
din PSd și Pnl. PMP 
are 2.500 de candidaţi 
pentru primăriile din 
ţară, 1.300 de candidaţi 
pentru consiliile judeţene 
și peste 35.000 de 
candidaţi pregătiţi să 
intre în bătălii pentru 
consiliile locale. (...) 
Partidul nostru a decis 
să intre în competiţie cu 
actorii politici existenţi 
peste tot în ţară în 

alegerile locale. PMP 
este pregătit să devină 
al treilea partid ca număr 
de aleși locali în urma 
alegerilor locale din acest 
an. Vom avea candidaţi 
valoroși în toate 
municipiile din ţară, în 
toate orașele și aproape 
în toate comunele”, a 
spus tomac. el a mai 
precizat că PMP nu 
se teme de alegerile 

anticipate și consideră 
că anul acesta este 
unul pierdut pentru a 
implementa proiectele de 
care românii au nevoie.
Președintele PMP a 
anunţat și că partidul 
va avea un candidat la 
Primăria Capitalei, însă 
a evitat să spună dacă 
acesta va fi theodor 
Paleologu.

PMP pregătește surprize

Ciolacu, propus președinte PSD
Președintele PSD București, Gabriela 
Firea, a propus duminică, în cadrul 
Conferinței extraordinare a organizației, 
ca Marcel Ciolacu să fie susținut la 
congres pentru funcția de președinte. 
Tot ea a propus și ziua de 29 februarie 
pentru a se organiza congresul.

Când vom avea alegeri?


