
Blaga nu candideaza la prezidentiale, Predoiu se mai gandeste
Vasile Blaga, presedintele Partidului Democrat Liberal, a spus sambata, in cadrul unei conferinte de
presa: "Din pacate, Romania este condusa de cel mai slab Guvern de dupa 1989, un Guvern condus de
razgandacul sef Victor Ponta, un Guvern care nu a luat nicio masura pentru relansarea economiei
Romaniei, un Guvern care nu numai ca nu creeaza un milion de locuri de munca - asa cum a promis -, dar
nu este in stare sa le mentina nici pe cele pe care le-a mostenit. Avem cu 50.000 de locuri mai putin decat
anul trecut pe vremea asta, suntem vicecampioni in Uniunea Europeana la inflatie, am fost pana in iunie
chiar campioni, un Guvern care saraceste populatia ", a spus Vasile Blaga.
  
  Blaga ba, Predoiu nu stie!
  
  in ceea ce priveste alegerile prezidentiale, Vasile Blaga spune ca nu va candida. "Asa cum am sustinut la
Conventia Nationala si sunt consecvent. Locul presedintelui partidului este la Modrogani, nu la Palatul
Victoria, nu la Palatul Cotroceni, de aceea nu voi intra in aceasta competitie interna. Daca voi accepta,
daca partidul imi va cere la un moment dat sa ocup o functie publica, atunci altcineva trebuie sa ocupe
functia de presedinte de partid", a explicat presedintele PDL. La randul sau, intrebat daca va dori sa
participe la alegeri, Catalin Predoiu, prim-vicepresedinte PDL, a raspuns: "Cred ca orice lider trebuie sa
stie care sunt problemele nu numai la nivel central, ci si la baza partidului. Orice discutie legata de orice
alt proiect este subsecventa acestui proiect. in aceasta etapa, atentia mea este concentrata pe Guvernul -
alternativa si pe legatura, coordonarea, cooperarea pe care mi-o doresc cu filialele. Orice discutie o fac
abia dupa ce inteleg ce vrea partidul, ce-si doreste, ce 
  
  si-ar dori, inclusiv de la aceasta cursa".

Cuvinte cheie: romania  vremea  uniunea europeana  cotroceni  pdl  petitie  cec  locuri de munca  vasile
presedintele pdl  presedintele  conferinte de presa  vasile blaga  alegerile prezidentiale  victor ponta  cupe

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/romania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/vremea
https://www.sibiul.ro/cauta/1/uniunea+europeana
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cotroceni
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pdl
https://www.sibiul.ro/cauta/1/petitie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cec
https://www.sibiul.ro/cauta/1/locuri+de+munca
https://www.sibiul.ro/cauta/1/vasile
https://www.sibiul.ro/cauta/1/presedintele+pdl
https://www.sibiul.ro/cauta/1/presedintele
https://www.sibiul.ro/cauta/1/conferinte+de+presa
https://www.sibiul.ro/cauta/1/vasile+blaga
https://www.sibiul.ro/cauta/1/alegerile+prezidentiale
https://www.sibiul.ro/cauta/1/victor+ponta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cupe

