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„Biroul Politic Naţio-
nal al PNL a validat cea 
mai mare parte a candi-
daţilor la funcţia de pri-
mar de municipiu reşe-
dinţă de judeţ şi de pre-
şedinte de Consiliu jude-
ţean. Nu am validat can-
didaturile în câteva ju-
deţe, cum ar fi Bihor, nu 
pentru că domnul Bolo-
jan nu ar fi candidatul ca-
re de departe are şansa 
de a câştiga cu un scor 
zdrobitor, mai avem în 
derulare un sondaj la ni-
velul judeţului pentru a 

stabili cel mai bun candi-
dat la preşedinţia CJ. De 
asemenea, nu am vali-
dat candidaturi în judeţe-
le unde se poartă negoci-
eri cu alte formaţiuni po-
litice de Opoziţie cum ar 
fi Galaţi, Maramureş, Bră-
ila şi este necesar pentru 
a putea valida candidaţii 
să se ajungă la o formulă 
politică de colaborare cu 
partidele de dreapta, ast-
fel încât să maximizăm 
şansele de a câştiga şi 
în aceste judeţe. Au fost 
amânate validările în încă 

trei judeţe din motive ca-
re ţin tot de nevoia finali-
zării unor cercetări socio-
logice, astfel încât să de-
terminăm candidatul ca-
re este cel mai potrivit”, a 
anunţat Orban, la finalul 
şedinţei conducerii PNL. 

El a precizat că deci-

zia susţinerii candidaturii 
lui Nicuşor Dan la Primă-
ria Capitalei a fost valida-
tă cu unanimitate de vo-
turi.

În Ilfov, a fost valida-
tă candidatura lui Hubert 
Thuma la funcţia de 
preşedinte al CJ Ilfov.
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Fostul preşedinte Trai-
an Băsescu apreciază că 
partidele de dreapta se 
îndreaptă spre un eşec la 
locale, în condiţiile în ca-
re nu acţionează pentru 
realizarea unor alianţe ca-
re să contracareze avan-
tajul pe care îl are PSD 
prin organizarea alegeri-
lor într-un singur tur. 
„Alegerile locale se apro-
pie vertiginos şi nimeni 
nu are iniţiativa realiză-
rii unor alianţe pentru a 
contracara efectul favo-
rabil pentru PSD al ale-
gerilor într-un singur tur. 
PNL urmează să-şi vali-
deze zilele acestea can-

didaţii la funcţiile de pri-
mar, USR a început să-şi 
anunţe candidaţii la sec-
toarele Bucureştiului, iar 
PMP încearcă inutil să 
găsească formule prin 
care să-i convingă pe li-
berali că alianţa trebuie 
să funcţioneze şi dinco-
lo de alegerea lui Nicu-
şor Dan. Se pare însă că 
orgoliile şi lipsa de vizi-
une vor face din dreap-
ta românească o victimă 
sigură a alegerilor locale, 
dând PSD ocazia să-şi 
marcheze revenirea prin-
tr-o victorie”, a scris Bă-
sescu sâmbătă, pe Fa-
cebook.

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Preşedintele PSD Bucu-
reşti, Gabriela Firea, afir-
mă că este dispusă să 
renunţe la o funcţie de 
conducere în cadrul PSD 
„pentru liniştea echipei şi 
a partidului”. 
„Am fost puţin amărâtă 
de toate discuţiile din pre-
să, că ne batem pe cio-
lan. Care ciolan? Sun-
tem în opoziţie, suntem 
la greu acum. Că ne ba-
tem pe nu ştiu ce poziţii 
şi funcţii... Şi am anunţat 
într-un comitet executiv 
informal, deci nu era ofi-
cializat, că dacă aşa stau 
lucrurile, e inflaţie de can-
didaţi pe locuri puţine, ca 
pe vremuri la medicină şi 
la drept, eu renunţ la locul 
care, să spunem, mi-ar fi 
cuvenit mie, pentru liniş-
tea echipei, pentru liniş-
tea partidului şi pentru a 
dovedi prin fapte nu doar 
prin vorbe, românilor, că 

noi suntem aşa cum am 
fost şi în alte dăţi, chiar 
dacă uneori ne-am mai 
deviat parcursul, şi anu-
me alături de oameni şi 
alături de problemele lor. 
Şi că nu trebuie să ne ba-
tem între noi pentru func-
ţii”, a spus Gabriela Firea 
duminică, la Digi24.
Gabriela Firea spune însă 
că Marcel Ciolacu o vrea 
în echipa de conducere 
a PSD
„După ce am anunţat că 
nu mai candidez la pozi-
ţia de preşedinte execu-
tiv, am avut o discuţie cu 
domnul Marcel Ciolacu, 
care mi-a spus că nu ve-
de o echipă condusă de 
domnia sa fără mine. Şi 
mi-a dat timp de gândire 
până săptămâna viitoare, 
când a rămas că ne reve-
dem să-i spun răspunsul 
meu. A fost măgulitor”, a 
susţinut Firea.

Băsescu estimează un eșec al dreptei, 
la locale

Parlamentarii PSD 
vor fi prezenţi 
la şedinţa de joi 
privind învestirea 
Guvernului, o 
decizie finală 
pentru felul în care 
aceştia vor vota 
urmând să fie luată 
după un anunţ 
al liderului PNL, 
Ludovic Orban, 
dacă liberalii vor 
vota la vedere 
propriul Cabinet, 
a declarat, luni, 
preşedintele 
interimar al social-
democraţilor, 
Marcel Ciolacu.

„Joi va avea loc vo-
tul, la ora 16,00, eu chiar 
spunând nu o singură da-
tă că vom respecta Con-
stituţia, legile şi Regula-
mentul Camerei Deputa-
ţilor şi Senatului, respec-
tiv se va da acest vot în 
perioada prinsă în regula-
ment, de 15 zile. În ca-
drul PSD, am luat o de-
cizie politică clară că nu 
vom vota Guvernul Cîţu. 
Acest Guvern, din punc-
tul nostru de vedere, nu 
merită să fie votat. To-
tuşi, PSD este o minori-
tate în acest moment în 

Parlament, responsabili-
tatea creării unei majo-
rităţi este a PNL. Totală. 
El a fost desemnat de că-
tre preşedintele Iohannis. 
Buna credinţă a PNL se 
va vedea dacă joi, la ora 
16,00, membrii PNL vor 
vota la vedere, cum au 
votat şi până acum la ori-
ce învestire sau neînves-
tire a unui Guvern. Res-
ponsabilitatea gestionă-
rii crizei coronavirusului 
în acest moment este a 
PNL”, a afirmat Ciolacu, la 
finalul unei şedinţe a gru-
pului parlamentar PSD.

PSD ar putea vota 
Guvernul Cîțu

El precizat că, în ca-
zul în care PSD va schim-
ba decizia politică de a nu 
vota Guvernul Cîţu, acest 
lucru se va realiza în inte-
riorul partidului şi „cu co-
legii din ţară”. 

„Împreună cu cole-
gii am hotărât în grup 
ca să fim prezenţi joi, la 
ora 16,00, la şedinţa co-
mună de învestire a Gu-
vernului Cîţu. Colegii mei 
ştiu decizia politică pe ca-
re o avem. Este posibil, 
ne uităm cu toţii, vedem 
cum evoluează lucruri-
le şi vom decide. Cate-
goric, dacă vom modifica 
această decizie, decizia 
se va lua în interiorul par-
tidului şi cu colegii din ţa-
ră. Acest Guvern nu meri-
tă să fie votat”, a precizat 
liderul PSD.

Marcel Ciolacu a 
adăugat că aşteaptă un 
anunţ „explicit” al preşe-
dintelui PNL dacă „libera-
lii votează sau nu la ve-
dere”. 

„După ce domnul 
preşedinte al PNL va ie-
şi la presă şi va spune 
că este responsabil de 
această criză care este în 

ţară şi că trebuie un Gu-
vern legitim care să ges-
tioneze destinele ţării şi 
că vor vota la vedere, lu-
cru pe care am văzut că 
USR-ul, Pro România, mi-
norităţile, PMP, ALDE l-au 
anunţat. Aşteptăm deci-
zia partidului care a făcut 
propunerea. (...) Respon-
sabilitatea este a Puterii. 
Îl invit pe domnul Orban 
cât mai curând să iasă şi 
să lămurească în faţa ro-
mânilor dacă vrea sau 
nu să fie responsabil”, a 
menţionat preşedintele 
interimar al PSD.

Totodată, Ciolacu 
a anunţat că PSD nu va 
merge la consultările de 
marţi cu premierul inte-
rimar, Ludovic Orban. El 
a argumentat că Ludovic 
Orban nu are prerogative 
în privinţa alegerilor loca-
le, Guvernul fiind cel ca-
re trebuie să dea o HG pe 
această temă.

Ciolacu aşteaptă ca liberalii 
să voteze „la vedere”, noul 
Cabinet

BPN al PNL a validat cea mai mare parte 
a candidaturilor la alegerile locale

 Hubert Thuma, candidat la funcția de președinte CJ Ilfov
Biroul Politic Naţional al PNL a validat, luni, cea mai 
mare parte a candidaţilor la funcţia de primar de 
municipiu reşedinţă de judeţ şi de preşedinte de 
Consiliu judeţean.

Gabriela Firea ar putea renunța la o 
funcţie de conducere în cadrul PSD 


