
Boc, sef la PDL. Turcan nu a ajuns vicepresedinte
Premierul Emil Boc a fost ales, sambata, in funcția de președinte al Partidului Democrat Liberal, reusind
sa adune 868 de voturi, urmat de Vasile Blaga cu 499 si Theodor Paleologu cu doar 24 de voturi.
Informeaza mediafax Mediafax.
  
  Boc a spus, dupa aflarea rezultatelor, ca simte "o mare onoare si o imensa responsabilitate " pe care i-au
dat-o alegatorii lui si echipei PDL. "Sunt convins ca nu voi dezamagi. Ştiu ca votul ma obliga sa mentin
victoriile in PDL ". El a mai multumit lui Vasile Blaga "pentru eleganta competitiei din partid " si lui
Theodor Paleologu "pentru ca a facut posibila o dezbatere democratica ".
  
  Ieri au fost alesi si vicepresedintii PDL, compusa, in marea ei majoritate, din cei care l-au sustinut pe
Emil Boc. Astfel, vicepresedinti ai PDL sunt, de ieri, George Scripcaru, Elena Udrea, Mircea Hava,
Traian Igas, Gheorghe Ştefan, Anca Boagiu, Dorin Florea, Sever Voinescu, Mihai Stanisoara, Monica
Macovei , Mihaela Popa, Florin Popescu, Victor Tarhon, Teodor Paleologu si Romeo Raicu. 
  
  Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan a pierdut lupta pentru un loc de vicepresedinte la alegerile din
interiorul PDL. A reusit sa adune doar 602 voturi, prea putine comparativ cu colegii sai. La functia de
vicepresedinte au candidat si nu au reusit sa ocupe aceasta functie nume grele din Partidul Democrat
Liberal. Este vorba de Gheorghe Albu (680 de voturi), Sulfina Barbu (533 de voturi), Silviu Prigoana
(612 voturi), Raluca Turcan (602 voturi). Surse oficiale au declarat pentru gandul.onfo faptul ca ministrul
Ion Ariton s-a retras de pe lista vicepresedintilor cu putin timp inainte de inceperea alegerilor.
  
  Alaturi de acestia, in fruntea PDL-ului condus de Emil Boc se mai afla prim-vicepresedintii Gheorghe
Flutur, Teodor Baconschi, Sorin Frunzaverde si Roberta Anastase- prim-vicepresedinti si Ioan Oltean -
secretar general.
  
  Tot ieri, Emil Boc a infirmat faptul ca ar fi avut o intalnire cu presedintele Traian Basescu, informeaza
Agerpres. El a spus ca a aflat "pe un post de televiziune " cum ca ar fi fost la Palatul Cotroceni, dar, a
precizat premierul "nici poveste ". "Nu am parasit azi (ieri, n.n.) deloc Palatul Parlamentului si nu am
avut nici o intalnire cu presedintele Traian Basescu", a precizat Emil Boc, inainte de a fi anuntate
rezultatele voturilor pentru functiile de vicepresedinti al PDL
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