
PMP Sibiu, la Conferinta Regionala Centru, de la Alba Iulia

   O delegatie formata din 100 de persoane din partea organizatiei sibiene a Partidului Miscarea Populara
(PMP), condusa de Diana Popa, presedintele PMP Sibiu, a fost prezenta duminica, 16 august, la Alba
Iulia, unde a avut loc Conferinta Regionala Centru a PMP, la care au participat in jur de 600 de delegati
din judetele Alba, Brasov, Mures si Sibiu. La reuniune a fost prezent ca invitat de onoare fostul
presedinte al Romaniei, Traian Basescu. Evenimentul Partidului Miscarea Populara a cuprins, printre
altele, si participarea celor prezenti la ,,Sarbatoarea Mocanilor? de la Metes.
   
   La conferinta regionala au tinut discursuri liderii organizatiilor judetene din regiune, presedintele PMP,
Eugen Tomac, secretarul general al PMP, Dorel Onaca si, in final, fostul sef al statului, Traian Basescu.
   
   Basescu s-ar putea inscrie in PMP
   
    "Acest partid are sanse foarte mari si la alegerile locale si legislative. Este evident ca se dezvolta
structurile organizatorice, fata de acum trei luni partidul sta mult mai bine, si vreau sa ma gandesc ca nu
va exista sectie de votare in care sa nu avem reprezentanti. Vreau sa cred ca nu va exista localitate in
care sa nu avem candidati pentru functia de primar sau liste complete pentru consilii. Nici un partid nu
are curaj sa-si fixeze intalniri regionale in luna august si pe canicula asta. Voi sunteti foarte determinati.
In momentul de fata, esichierul politic este dominat de doua partide care au spus ce au avut de spus in 25
de ani de la Revolutie", a inceput discursul Traian Basescu, la Conferinta Regionala zona Centru a PMP.
Traian Basescu le-a mai spus celor prezenti ca exista o probabilitate foarte mare ca din toamna sa devina
membru al PMP.  
  
  
  
  

   
   
   Sibiul a criticat puterea  
  
  
  
  

   
   
   In discursul sustinut in cadrul conferintei, Diana Popa, liderul PMP Sibiu, a criticat dur partide precum
PSD si PNL, aratand, totodata, faptul ca Partidul Miscarea Populara este o formatiune politica tanara si
capabila de a le oferi romanilor ceea ce au nevoie: un sistem de sanatate functional, crestere economica
sustenabila, stat de drept, justitie independenta, educatie sau "autostrazi care sa dureze mai mult decat o
jumatate de an si care sa nu fie date in functiune doar in scop electoral".
   
   "Sunt convinsa ca a venit vremea sa ne implicam in politica, sa facem lucrurile sa se miste prin Partidul
Miscarea Populara. De ce spun asta? Sa ne uitam ce se intampla in viata politica actuala. Vedem doua
partide mari, PSD si PNL, care au fost pe rand la guvernare si au demonstrat ceea ce pot, adica nimic
(...). Romania a fost aproape de soarta Greciei in 2009. Am avut noroc cu doi oameni, Traian Basescu si
Emil Boc, care si-au sacrificat popularitatea si au pus interesele tarii mai presus de interesele personale
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sau de partid scotand tara din criza", a aratat Diana Popa. Liderul PMP Sibiu a mai subliniat faptul ca
formatiunea politica din care face parte a reusit sa depaseasca pragul electoral de 5%, nu o data, ci de
doua ori, avand validarea electoratului.
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Cuvinte cheie: romania  traian basescu  populara  alba iulia  sanatate  cum  sibiul  brasov  pnl  vremea
emil boc  revolutie  psd  alegerile locale  ipa  ducati  emil  presedintele  persoane  cal  arte mar  prese
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