
Berceanu ia pulsul organizatiilor
? Radu Berceanu a vizitat ieri Sibiul si Mediasul ? Vicepresedintele democrat spune ca listele Aliantei
D.A. pentru alegerile din toamna sunt aproape definitivate ? PSD fura ideile ofertei electorale ale PNL-PD
? Privatizarea Petrom a fost amanata strategic ? PD doreste reimprospatarea generatiei politice.
  
  Radu Berceanu, vicepresedintele Partidului Democrat, a precizat ieri la Sibiu ca listele parlamentarilor
Aliantei D.A. din judet, atat pentru Camera cat si pentru Senat s-au incheiat, dar ca nu sunt definitive
pana cand vor fi depuse la Circumscriptia Judeteana cu semnatura celor doi copresedinti.
  Berceanu sustine ca pregatirile electorale se afla pe ultima suta de metri.  "Suntem aproape gata cu
oferta electorala, am inceput chiar sa facem publice proiectele noastre pe invatamant, sanatate si asa mai
departe, proces pe care am fost insa nevoiti sa-l oprim din cauza ca o parte din acestea au fost preluate de
PSD, unele dintre ele chiar puse in practica. Este o incorectitudine din partea social-democratilor"  spune
Berceanu
  
  Oameni noi pe liste
  Listele candidatilor Partidului Democrat pentru locurile din Parlament nu vor contine candidati cu
buletin de Bucuresti. In alcatuirea acestora s-a tinut cont si de criteriul recrutarii de oameni noi, pentru
improspatarea imaginii.  " In judetele care au avut rezultate peste medie nu se va umbla la liste, dar acolo
unde procentul este undeva sub medie acestea se vor reface. Daca un judet sau altul nu va promova figuri
noi le vom intoarce listele cu propunerea gasirii unei posibilitati pentru lansarea lor undeva in primele
locuri. E de preferat ca figurile sa fie tinere. Oamenii noi pot fi si aceia care nu sunt neaparat tineri ci care
n-au avut posibilitatea sa devina parlamentari. Aceasta este decizia PD" , a tinut sa precizeze
vicepresedintele Radu Berceanu.   
  
    "Petrom a fost mulsa"  
  Fostul ministru al Industriilor a atacat si problema Petromului care trebuia privatizat acum trei ani. 
"Privatizarea trebuie facuta la inceput de guvernare, insa procesul a fost amanat strategic pana la final de
mandat deoarece s-a dorit mulgerea societatii inca trei ani si folosirea ei in diferite scopuri. Daca alegerile
locale ar fi fost castigate de PSD, privatizarea s-ar fi amanat din nou."  A remarcat Berceanu. Democratul
a dat si un exemplu care sustine spusele sale:  "un exempu de mulgere a fost cel din perioada
referendumului cand a aparut o reclama in ziare ce preciza ca si petrolistii voteaza Constitutia." 
  
  Voturile minoritatii se vor redistribui
  Berceanu a dat si un pronostic pentru rezultatul alegerilor generale la Sibiu.  "Ne asteptam la un scor
foarte mare, peste 50%. Daca am fi sa tinem cont de majoritatea covarsitoare ce sustine sau simpatizeaza
administratia nemteasca, in toamna nu vad cum acestia ar mai putea vota cu FDGR-ul. Acest lucru ar fi
posibil doar daca in cursa din toamna se vor inscrie ca si partid, dar vor trebui sa obtina un procent de 5%
din voturi. Daca acest lucru nu se va intampla atunci voturile se vor redistribui si asta nu neaparat conform
cu dorintele lor, vor fi asadar niste voturi utilizate. O parte din ele vor merge catre Alianta, PUR sau
PRM. Alianta are bazin electoral in Ardeal, iar votantii se vor indrepta mai degraba spre D.A. decat spre
PSD.  " 
   
  A.A.K. 
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