
Presedintele Blaga, contestat de Udrea
Vasile Blaga a fost anuntat, sambata, oficial, castigator al functiei de presedinte al PDL. Lucrurile nu
sunt deloc limpezi in PDL dupa alegerile care au avut loc, Elena Udrea, contracandidata lui Blaga
contestand alegerile. Sambata seara, si presedintele Traian Basescu a aparut cu un mesaj pe un site de
socializare, spunand "Adio PDL! ", nemultumit de rezultatul alegerilor pentru sefia Partidului
Democrat-Liberal. 
  
  Presedintele Comisiei de numarare a voturilor, Mircea Toader, a prezentat de la tribuna Conventiei
rezultatul turului 1 al alegerilor pentru functia de presedinte al partidului.
  
  El a spus ca, dupa inchiderea votarii, au fost exprimate 4615 voturi, valabil exprimate fiind 4567, iar
anulate 48. Voturile valabil exprimate pentru cele trei motiuni sunt, potrivit rezultatelor anuntate:
"Reformistii " - 209, "Noul Partid Democrat Liberal. O noua Romanie " - 2014, "Romania dreapta.
Politica dincolo de lozinci " - 2344. 
  
  Toader a precizat ca liderul motiunii "Romania dreapta. Politica dincolo de lozinci ", Vasile Blaga, care
a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, este declarat presedintele PDL.
  
  in timpul anuntului facut de Toader, Blaga si cei patru sustin[tori ai sai care au vorbit la motiune s-au
aflat pe scena, in timp ce ceilalti lideri de motiune - Elena Udrea si Monica Macovei - nu erau prezenti,
venind ulterior pe scena, arata Mediafax. Dupa rezultatul votului, din sala s-au auzit scandari precum:
"Blaga presedinte ", "Stolojan ", "Flutur ", "PDL " si "Unitate ".
  
  Cu toate acestea, eurodeputatul PDL, Cristia n Preda, a afirmat ca a iesit "cum nu se poate mai prost "
Conventia PDL de sambata, iar scindarea formatiunii este evidenta. "Conventia PDL a iesit cum nu se
putea mai prost: scindarea principalului partid de opozitie e evidenta, desi nevoia de unitate a fost clamata
aproape obsesiv, atat in discutiile din filiale, cat si in cadrul reuniunii de sambata. Rezultatele finale au
fost contestate ", a spus Preda pe blogul personal.
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