DIHONIE ÎN PSD

Pesediștii vâlceni nemulțumiți
Ape tulburi în sânul PSD Vâlcea. La ultima conferințăde presă , liderul socialdemocrat Ion Cîlea și noii parlamentari ai acestei formațiuni politice și-au arătat
nemulțumirea Față de conducerea centralăa partidului. Mâhnirea pesediștilor vâlceni a
plecat de la faptul că nici un parlamentar de Vâlcea nu a fost ales într-o funcție de
conducere în comisiile de specialitate din Parlamentul României. Lucrul acesta i s-a
părut nedrept președintelui Ion Cîlea, având în vedere că , După alegerile
parlamentare, PSD Vâlcea s-a clasat pe locul 5 într-un clasament al filialelor. „Din
păcate funcțiile de conducere au fost ocupate de oameni ce provin din organizații care
au obținut rezultate destul de slabe la alegeri. Vom încerca sărecuperăm această
pierdere și vom purta o discuție cu parlamentarii noștri, cu Biroul Organizației
Județene și cu Comitetul Executiv pentru a stabili ca anumiți colegi ai noștri săse
regăsească pe funcții de secretar de stat, de directori de regii la nivel central, de
companii, de președinți de agenții și alte funcții de conducere la nivel central. Vom
face în cel mai scurt timp o listăcu cei mai competenți oameni ai noștri, cu o
pregătire profesionalăși o activitate deosebităîn partid, dar și cu o moralitate
deosebită” – a declarat președintele Ion Cîlea.
Bleotu a refuzat o funcție de conducere la Centru
Deputatul din colegiul uninominal Drăgășani, Vasile Bleotu, s-a arătat cel mai

vehement critic al conducerii centrale a PSD. El a mărturisit că După ce a pierdut
neloial șefia Comisiei de Finanțe din Parlament, liderii social-democrați i-au propus
o funcție de conducere în partid, funcție pe care a refuzat-o. „Vreau săle transmit că
voi avea un cuvânt greu de spus în Parlament și voi demonstra că sunt o forță. La
alegerile parlamentare am ocupat locul 14 pe țară și locul 5 la Camera Deputaților și
cred că acest lucru îmi dădea dreptul săocup o funcție de conducere la nivel de
comisii. Am pierdut la un singur punct, iar la numărarea voturilor nu am fost lăsat
săasist. Acolo se fac trocuri și chiar dacă o săse supere cei de la Centru, spun cu
tărie că mulți dintre miniștrii porpuși de noi nu au competențăpentru a fi acolo. După
ce am pierdut mi s-a propus o funcție politică la nivel central – secretar executiv al
PSD – dar am refuzat. Nu mi s-a părut corect. Eu nu am nevoie de o funcție politică ,
eu am nevoie de o funcție în Parlament pentru a-mi pune în valoare capacitatea
economică și profesionalăîn binele județului. O funcție politică am și îmi ajunge.
Președintele Mircea Geoanămi-a promis că doi ani va sta Ștefan Viorel la șefia
comisiei și doi ani voi sta eu, dar săvedem. În continuare, sper ca împreunăcu colegii
mei săfacem o echipăredutabilăîn Parlament și văasigur că ne vom bate pentru a aduce
resurse necesare județului. În ceea ce privește partidul, eu cred că e nevoie de o
schimbare și îmi voi susține colegii săacceadăîn funcții de secretari de stat sau alte
funcții la nivel de ministere” – a spus deputatul Vasile Bleotu.
„Ne vom bate pentru drepturile noastre și ale vâlcenilor” – Vlădoiu
Aceeași problemăa abordat-o și deputatul din colegiul uninominal Horezu, Aurel
Vlădoiu, care a spus că nu i se pare normal ca anumite funcții săfie date cu dedicație
unor persoane care nu merităacest lucru. „Pentru noi este o treabăde mâhnire faptul că
aceste funcții sunt cu dedicație. Am ajuns până acolo încât o funcție într-o comisie
Parlamentară săfie dedicatăpentru a asigura liniștea în zone ca Harghita și Covasna.
înseamnă că sunt funcții care sunt pe viațădate unor persoane din anumite zone ale
țării chiar dacă nu este corect. Pai, dacă este vorba de competiție, săfie competiție,
iar cel mai bun săcâștige. Începând din februarie ne vom bate foarte serios și vom
concura pentru tot ce înseamnă funcție în Parlament pentru că merităm acest lucru.
Rezultatele de la alegerile locale și parlamentare ne dau acest drept. Începând cu
data de 15 ianuarie am înțeles că vom fi convocați pentru dezbaterea bugetului. Vreau
săvăasigur că vom analiza cu atenție toate prioritățile județului și ale fiecă rei
comunități din programul nostru de campanie pe care l-am prezentat în fața oamenilor
și ne vom lupta și ne vom vinde foarte greu votul pentru aprobarea bugetului din anul
2009” – a mărturisit Aurel Vlădoiu.
„Nu văvom face de râs în Parlament” – Laurențiu Coca
La rândul său, senatorul PSD, Laurențiu Coca, a remarcat faptul că organizația
județeană a PSD Vâlcea a trimis în Parlament numai oameni tineri cu experinețăși cu
dorința de a face cât mai multe lucruri bune pentru județul lor. „Vreau săvăspun că se
observăsub conducerea președintelui organizației județene Ion Cîlea o întinerire și
poate o schimbare și în organizația județeană a Partidului Social Democrat Vâlcea și

vreau săvăasigur că nu văvom face de râs. Vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat la
alegerile pentru funcțiile de conducere ale comisiilor, vreau săvăspun că am candidat
pentru funcția de secretar al Comisiei de Muncă , Familie și Protecție Socială.
Măintereseazăcomisia asta pentru că în sudul județului oamenii au speranțe că le vom
mări pensiile, iar foștii membrii de CAP au speranțe mai mari în a li se dubla
pensiile. M-am bătut pentru această comisie și bineînțeles că am pierdut, pentru că ma învins cafeneaua de la Cluj. M-a invins un coleg care a luat 5% la alegeri, dar
pentru că era mai înalt, mai frumos și de la Cluj a câștigat. Dar acum După această
experiență, voi continua lupta și măvoi ocupa săcâștig această funcție” – a cochis
senatorul Laurențiu Coca.

