
Vasile Blaga vrea sa castige partidul fara lozinci
Actualul presedinte al PDL, Vasile Blaga, si-a prezentat Motiunea "Romaia dreapta. PDL - politica
dincolo de lozinci " cu care candideaza pentru un nou mandat de presedinte al partidului, la Sibiu si a
spus ca problema nu este ca nu mai sunt acum la guvernare, ci ca partidul trebuie sa isi fi invatat lectia.
"Am guvernat intr-o perioada grea si ne-am asumat masuri aspre, constient si plata a venit. Nu suntem
singurii care au pierdut alegerile in 2012 in Europa. Au fost alegeri in 12 state si in 11 state, cei care au
sustinut guvernele, au pierdut. Asta nu este o problema, dar parca am pierdut prea aspru. Eu spuneam la
Conventia nationala din mai 2011 ca daca nu pastram un echilibru just intre masurile pe care le luam si
interesele partidului, partidul nostru facand parte din natiunea romana nu pe langa ea, castigam batalia cu
reforma ", a spus Vasile Blaga, cel care spera sa castige alegerile interne din partid in 23 martie, cand le
va infrunta pe colegele sale, Elena Udrea si Monica Macovei. 
  
  Vasile Blaga a spus ca vrea ca PDL sa fie un partid puternic, pregatit sa vina la guvernare si sa gaseasca
cel mai bun candidat pentru functia de presedinte al Romaniei. "Trebuie sa redam forta acestui partid. Eu
am fost un presedinte care uneste, nu dezbina. Va promit ca voi fi presedintele unui PDL unit. Ne
propunem castigarea viitoarelor alegeri, dar noi trebuie sa fim pregatiti pentru orice moment, pentru ca nu
credea Borisov in Bulgaria acum o saptamana ca dupa ce vin facturile la curent pica guvernul, dar s-a
intamplat. Dar el e destept: organizeaza alegeri repede, in duminica Sfantului Toma, nu sta sa cada la 20
la suta, le face la 40 la suta si nici nu vrea sa organizeze el alegeri. Pana in 2014 trebuie sa ne reluam
pozitia de principal partid de opozitie, sa ne intarim pozitia pe plan european si, desigur, impreuna sa
desemnam acel candidat al dreptei care sa se bata cu sanse reale la presedintie si va promit ca il vom gasi
", a spus Vasile Blaga.
  
  "Cine nu face regionalizare, pierde "
  
  Liderul PDL a declarat, ieri, ca "cei care au curajul sa faca regionalizari pierd ". "Trebuie sa discutam cu
principiile in fata. Cei care au curajul sa faca regionalizari pierd. @n Polonia, au cazut trei guverne pana
au ajuns de la 15.000 de unitati administrativ-teritoriale la 2.500. Costurile politice sunt enorme ", a
afirmat Vasile Blaga, in conferinta de presa. Acesta a declarat ca nu va face tema de campanie din
regionalizare, daca USL face treburile "ca lumea ". "Am promis ca nu vom face din asta tema de
campanie daca fac treburile ca lumea. Nu le vor face. Nu le vor face anul asta, anul viitor nu le vor face
pentru ca va fi an electoral, in 2015 ca e an preelectoral si in 2016 cu atat mai putin ca e an electoral ",
sustine Vasile Blaga. 
  
  Acesta a precizat ca nu doreste sa se lanseze in discutii despre capitalele regionale deoarece "numai
Dragnea face asta ". "Nu discutam ca USL: o fi capitala la Sibiu, ca a trecut Iohannis la liberali, o fi
capitala la Brasov, o fi pe nu stiu unde. Numai Dragnea face asa. A zis ca face opt regiuni si, cand au
sarit baronii USL pe el a zis ca nu mai stabileste capitala, ca fiecare capitala de judet e capitala de
regiune. Atunci ce sa pricepi? ", a mai spus Blaga. Acesta a mentionat ca, in ceea ce priveste
regionalizarea, Romania "nu trebuie sa descopere apa calda ", facand referire la Directiva 1054/2001 a
Comisiei Europene care stabileste clar cele sase principii care se au in vedere pentru regionalizare. "Toata
lumea face reorganizare administrativ-teritoriala, nu numai regionalizare, pentru a obtine cele mai bune
servicii publice cu putinta pentru cetatean, la cele mai mici costuri. Ăsta este telul pe care-l urmarim cu
totii. Ca putem sa imbracam altfel: reducerea cheltuielilor bugetare, subsidiaritate, decizie langa cetatean,
etc, dar principiul este asta: vreau cele mai bune servicii, sanatate, invatamant pentru mine si familia mea
si sa ma coste cat mai putin ", a conchis Blaga. 
  
  Blaga a fost insotit de mai multi vicepresedinti ai PDL si de mai multi europarlamentari, dar si de mai
multi primari din judetele Alba si Mures. 
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  Stolojan: "Blaga este cel mai bun! "
  
  Teodor Stolojan a fost prezent la Sibiu si a declarat ca il va sustine pe Vasile Blaga pentru ca are o
atitudine corecta fata de omul de langa el si pentru ca, dupa alegerile locale din 2012, cand nimeni nu a
dorit sa preia un partid in cadere libera, Blaga si-a asumat functia de presedinte, lucru pe care nu l-a facut
nici Elena Udrea, nici Monica Macovei. "Va reamintesc ca dupa alegerile locale s-au facut alegeri pentru
presedintele PDL si pentru toata conducerea nationala a partidului. Nu a dorit nimeni sa concureze. Nici
doamna Macovei, nici doamna Udrea. Nimeni in afara de domnul Blaga, care a spus ca isi asuma el
aceasta responsabilitate de a tine mai departe carma PDL in conditiile in care trendul era evident pentru
toata lumea, nu a vrut functia de presedinte. Şi nu intamplator nimeni nu a dorit sa se angajeze in aceasta
responsabilitate. De aceea, eu pun foarte serios intrebarea: ce ii imputam lui Vasile Blaga? Ca a avut
curajul sa preia responsabilitatea partidului in acea perioada cand nimeni nu a avut acest curaj? A-i pune
in spate domnului Blaga rezultatele de la parlamentare este incorect, necinstit. Stolojan le-a criticat pe
Elena Udrea, care a avut "pe mana " presedintia organizatiei PDL Bucuresti si nu a obtinut nici macar un
primar de sector, dar si pe Monica Macovei, care imparte partidul in fesenisti si reformisti, lucru care,
spune Stolojan, duce la faramitarea partidului si nu la unitatea lui. 
  
  Primarul din
  
  Targu Mures: 
  
  "imi era rusine
  
  sa ies pe strada! I-am spus lui Boc sa isi dea demisia! "
  
  
  
  Primarul municipiului Targu Mures i-a atacat dur pe cei care nu si-au asumat pozitia si care au stat de-o
parte, asteptand ca altii sa faca lucruri pentru ei. "Daca cineva crede ca vine un lider providenial peste
noapte, luai experiena lui Marga si o sa vedei cum s-a dus dracului tot ce a insemnat o gandire, un
principiu si valori de dreapta. in aceeasi situatie suntem si noi acum. Sa nu vina cineva sa spuna ca a avut
soluii! Ca in acest partid nu s-a discutat, ca nu a fost un organism viu, ca nu am reacionat. Eu nu pot sa
stau de-o parte. Vreau sa va spun ca am fost unul dintre cei care au vociferat tot timpul ", a spus Dorin
Florea, primarul orasului Targu Mures. 
  
  Acesta a spus ca personal i-a spus fostului premier Emil Boc sa demisioneze la momentul oportun, dar
si ca nu era de datoria lui Traian Basescu sa faca legea invatamantului, a sanatatii sau sa se certe cu Raed
Arafat. "Am castigat batalia cu criza, dar cine a pus-o pe Placinta ministru? Cine l-a pus pe Sandu
ministru? Cine a pus-o pe Ritzi ministru? Ca imi era rusine sa ies pe strada. Am ajuns de am degradat si
am trimis in derizoriu funcia de ministru. Cine i-a oprit pe cei care nu au vorbit? il terfeleau pe Boc de
dimineaa pana seara pe bloguri si acum vin si ii canta in struna. Ştii ce i-am cerut premierului Boc? Pana
si demisia. L-am tras de-o parte si i-am spus ca o demisie jucata corect atunci facea cat zece guvernari ",
le-a spus Florea, sustinator al Motiunii Vasile Blaga, colegilor sai. Acesta a continuat cu a-i critica pe cei
care nu l-au ascultat atunci cand a sunat la Cotroceni. "Nu presedintele Romaniei trebuia sa vina cu soluii
in cadrul partidului, nu presedintele Romaniei trebuia sa faca legea invaamantului, legea sanataii si sa se
certe cu Arafat, ci minis-trii nostri trebuiau sa faca aceste lucruri. S-au ascuns toi cand au vazut Guvernul
in criza de la Targu Mures si nu a ridicat unul al dracului telefonul, cu toate ca soluia era gandita la Targu
Mures. Cand am sunat la Cotroceni si am urlat la consilierii de acolo si la cei de la sanatate sa intervina
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de urgena pentru ca s-a creat o falsa problema cu SMURD-ul, al dracului daca a intervenit vreunul. A
intervenit presedintele. Va intreb: presedintele trebuia sa intervina? si atunci de ce sa nu recunoastem ca
am avut nevolnici in Guvern? De ce nu recunoastem ca am luat masurile corecte cu criza, dar masurile de
arogana pe care i le aruncau in nas, de ele ce sa spunem? ". 
  
  Primarul din Alba Iulia: "Nu am nicio problema cu capitala regionala "
  
  Primarul orasului Alba Iulia a spus ca il sustine pe Vasile Blaga pentru ca este presedintele care uneste
si care poate face echipa. "Multi nu au inteles ce inseamna echipa. Multi cred in liderul care vine si
rezolva totul. Un lider poate un 10 - 15 - 20%. Restul este echipa. Cu echipa am castigat tot timpul tot ce
s-a putut castiga ", a spus Mircea Hava. 
  
  Hava a declarat la Sibiu si ca nu are nicio problema cu capitala regionala. "Sa stiti ca nu am nicio
problema cu capitala regionala, daca o fi la Sibiu sau daca o fi la Alba. A fost un exercitiu legat de ceea
ce inseamna discutia cu un om politic. Multi au inteles altceva (...). Ma supar pe colegii de partid, poate
pe aia din Cluj, cand si spun ca sunt un ticalos care am primit tot de la partid. Vreau sa va spun ca nu am
primit niciodata nimic ", a spus Mircea Hava. 
  
  Andreea Paul: "Cu mopul si andrelele nu cresti imaginea partidului "
  
  Deputatul Andreea Paul, sustinatoare a Motiunii lui Vasile Blaga, a atacat-o pe colega sa de partid, care
vrea sa devina presedinte PDL, Elena Udrea, si a declarat ca nu vrea ca soarta Romaniei sa se joace la "un
cazinou politic ", asa cum s-a intamplat cu unii care au castigat functii la cazinoul politic. "Despre Vasile
Blaga stiu ca este un om dintr-o bucata! Ceea ce a spus ca face, a facut. Cine poate conduce un PDL
cinstit, de cuvant, serios? Un bun pedelist. Vasile Blaga este un pedelist autentic. De 23 de ani nu a tradat
acest partid. Are drag pentru munca. Şi eu am drag pentru carte si pentru munca. Cred in viitorul PDL
dincolo de lozinci, ca trebuie sa se aseze pe un dublu profesionalism: in meserie pe de o parte si in
politica pe de alta parte. Din pacate, colegi de-ai nostri au obtinut foarte multe functii politice la cazinoul
politic. Eu nu vreau ca soarta Romaniei sa se joace la acelasi cazinou politic, al functiilor. Vreau un PDL
care se reintoarce cu fata la problemele reale ale Romaniei, de la Giurgiu pana in Ţara Oasului, sa se
adreseze fiecaruia, de la vladica pana la opinca. Cine crede ca pune mopul si andrelele in mana partidului
democrat liberal si ca ii va creste in felul acesta imaginea se insala amarnic. Un om cu diploma luata la
Dimitrie Cantemir nu are pret, nu da valoare omului cu carte si omului cu drag de munca. Noi, fiecare
dintre sustinatorii lui Vasile Blaga avem o profesie clar definita ", a spus Andreea Paul.
  
  Turcan: "USL e un Harlem Shake "
  
  Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, a declarat ca il sustine pe Vasile Blaga la functia de presedinte in
PDL pentru ca Blaga reprezinta "garantia " educatia va primi 5% din PIB, iar acest lucru va fi stipulat in
Constitutie. "Vasile Blaga este garantia ca PDL va lupta la modificarea Constitutiei pentru acordarea a
minimum 5% din PIB pentru educatie. Eu cred ca avem nevoie ca natie de lucrul acesta si aceasta va fi
masura cu efectul cel mai direct si mai clar dintre toate masurile de modificare a Constitutiei. Acordarea
unei sume decente de bani pentru finantarea educatiei inseamna cresterea competitivitatii, cresterea
sanselor pentru copiii din familiile cu venituri modeste, inseamna forta economica, scaderea dependentei
de Stat. Educatia sta in toate, de la imaginea externa a Romaniei, pana la demnitatea noastra intre
oameni. Unii spun ca educatia costa scump. Dragi colegi, uitati-va cat ne costa ignoranta. Ne costa de o
suta de ori mai mult si de aceea, pentru aceasta solutie pe care Vasile Blaga o sustine pentru romani, ca in
Constitutie sa se prevada minim 5% din PIB, eu sustin Motiunea Vasile Blaga ", a spus Turcan.
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  Aceasta a spus ca actualul guvern seamana cu un Harlem Shake. " Ştiti cum imi pare mie USL-ul astazi?
E un curent la moda. Se cheama Harlem Shake. Eu cred ca USL-ul poate fi denumit Bucuresti Shake, in
care multi oameni, din diferite partide, se misca haotic, dau drumul romanilor, dupa care mixeaza
interesele acestora. Acestui Harlem Shake, sau Bucuresti Shake USL trebuie sa ne opunem, dar sa ne
opunem cu argumente, cu demnitate si cu solutii ", a declarat Raluca Turcan.

Cuvinte cheie: cetatea  romania  buia  traian basescu  targu mures  bucuresti  cluj  raluca turcan  bulgaria
alba iulia  sanatate  smurd  brasov  europa  mircea  polonia  turca  giurgiu  emil boc  cotroceni  motiune
pdl  rent  pib  ion  europarlamentar  ans  alegerile locale  invatamant  elena udrea  pal  facturi
presedintele pdl  emil  raluca  prima  uta  angajez  vasile blaga  profesionalism  europarlamentari  tes
functii politice  mag  2012  vasile  ascultat  fir  bare  placi  mai 2011  alegerile locale din 2012  ref
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