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Decizie politica in PSD

Marian Oprisan, candidat pentru sefia UNCJR
71

DECIZIE... POLITICÃ Presedintii social democrati ai consiliilor judetene si-au desemnat aseara
reprezentantul pentru alegerile la sefia Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania
(UNCJR), care vor avea loc astazi. Presedintele Consiliului Judetean Constanta (CJC), Nicusor
Constantinescu, si presedintele Consiliului Judetean Vrancea Marian Oprisan au fost cei doi
candidati ai PSD pentru aceasta functie. In urma dezbaterilor din interiorul PSD, s-a luat decizia ca
Marian Oprisan sa fie candidatul PSD pentru functia de presedinte al UNCJR. &#8220;La PSD a
fost un vot politic, influentat de conducerea partidului, si de guvern, inclusiv de premier, din cauza
pozitiei pe care am avut-o cu arieratele. Asa au inteles unii ca trebuie respectate autoritatile locale,
pe care le vor numai drepti in fata Guvernului. Eu nu sunt unul in genul acesta", a declarat
presedintele CJC, Nicusor Constantinescu. El spune ca multi au inteles gresit declaratiile pe care
le-a facut in ultimele zile referitor la modalitatea de plata a arieratelor, amintind ca nu a avut nimic de
pierdut. "Important este ca proiectele de dezvoltare cu finantare europeana si proiectele
guvernamentale merg in continuare. Functia mea e prea putin importanta. Niciodata in viata mea nu
mi-am dorit functii cum isi doresc unii si altii sa fie: guvernatorii Marii Negre sau nu stiu ce alte
functii. Eu sunt tot presedintele CJC, toti cei 250.000 de oameni care m-au votat au incredere in
mine, in proiectele si in programele pe care le-am derulat. Mi-as dori ca si Guvernul sa preia din
programele si proiectele noastre, inclusiv prin intermediul UNCJR", a spus Constantinescu. 

PROBLEMELE RÃMÂN Presedintele CJC mai spune ca, in prezent, sunt multi tineri, atat de la PNL
cat si de la PSD, la conducerea consiliilor judetene, ceea ce face ca UNCJR sa nu fie atat de
puternic. "Din pacate, si la PSD si la PNL sunt oameni care nu au mai fost presedinti. Una e sa ai 8
ani sau 10 ani sau 12 ani experienta si sa te fi lovit de toate problemele care privesc un judet si alta
e sa vii acum. Probabil vor deranja mai putin Guvernul pentru ca nu vor sti toata problematica pe
care noi, cei cu experienta, o stim", a explicat presedintele CJC. Constantinescu spera ca Marian
Oprisan, care va castiga astazi alegerile pentru sefia UNCJR, sa fie vertical. "Eu sper ca nu va sta
drepti. Pentru ca nu suntem un stat de "drepti", suntem un stat democratic, chiar daca altcineva de
la Cotroceni a considerat altfel. Nu am avut nicio problema cu Marian Oprisan, care cred ca va fi o
voce in continuare si ca va duce mai departe aceasta structura. Eu am avut o problema cu
Ministerul de Finante care nu inseamna numai Voinea. Trebuie sa reducem fiscalitatea cum am
promis, ca sa vina banii si la autoritatile locale, si la Guvernul Romaniei", a afirmat Constantinescu.
Presedintele CJC a adaugat ca la alegerile de astazi nu va mai candida pentru nicio functie, dar ca
va ridica problemele despre care a tot vorbit in ultimele zile, precizand totodata ca la alegeri il va
vota pe Marian Oprisan pentru functia de presedinte al UNCJR.
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