
 Sus Oprisan, jos Simona Marinescu
In afara lucrarilor Consiliului National al PSD, la Palatul Parlamentului au avut loc o serie de discutii 
"discrete"  intre liderii partidului (cei cu atributii pe linie electorala) si o parte dintre baronii locali, in
special cei din zonele care au iesit negativ in presa Vrancea, Gorj etc. Concluziile acestor intalniri 
"colaterale"  vor deveni lege in filialele cu  "probleme" . Astfel, la Vrancea, Marian Oprisan a fost
reconfirmat de  "centru"  si, in consecinta, va castiga fara probleme alegerile din acest weekend pentru
presedintia filialei. Chiar Oprisan a confirmat acest lucru, intr-o declaratie data unui post de televiziune el
mentionand  "La nivelul conducerii centrale a PSD s-a decis ca in teritoriu sa conduca oamenii care au
obtinut cele mai bune rezultate" , neuitand sa spuna ca a avut astfel de rezultate. Revenirea in  "pole
position"  a lui Oprisan a fost  "facilitata"  si de. .. Simona Marinescu, adversara lui numarul unu din
partid. Conducerea PSD (mai precis Octav Cozmanca si cei din subordinea lui) a ajuns la concluzia ca
Simona Marinescu a avut un singur rezultat notabil, pe vremea cand era in PD, anume atacuri la adresa
filialei PSD Vrancea si ca a continuat aceste practici si dupa ce a intrat in randurile partidului de
guvernamant. Mai mult, senatoarei de Vrancea i se pun in spate si unele articole din presa centrala in care
erau atacati PSD Vrancea si Oprisan. Conform unor surse bine informate din PSD, Simona Marinescu nu
va fi exclusa din partid, dar nu va mai avea acces pe listele parlamentare din Vrancea. O solutionare a
cazului ei va avea loc in lunile urmatoare. Totusi, miercuri seara, baronilor locali li s-a taiat cate o aripa.
Nu vor mai avea ultimul cuvant in desemnarea candidatilor pentru primariile din orasele mari si
municipii. S-a luat aceasta decizie pentru a reduce din intensitatea luptelor interne din mai multe filiale,
unde exista cate doua sau trei grupari de interese care sustin propriul candidat la primarie. Candidatii vor
fi desemnati de la  "centru"  si este posibil ca in unele cazuri sa nu fie cei sustinuti de baroni. Acest lucru
nu prea a fost pe placul liderilor locali vizati, dar se pare ca nu au ce face. Aceasta pentru ca, pe de alta
parte, s-a dat si un ultimatum liderilor locali din filialele in care ostilitatile se desfasoara pe fata, prin
intermediul presei locale, arondate uneia sau alteia dintre parti. Cu toate acestea, gorjeanul Mischie a avut
o  "rabufnire" , declarand  "Decizia in filiale trebuie sa apartina localnicilor" .
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