
n MIGRAțIE n Ordonanța Guvernului
prin care aleşii locali au la dispoziţie 45 de
zile, prin derogare de la legea privind
statutul aleșilor locali, pentru a-şi alege
partidul, fără să-și piardă mandatul, a
creat o isterie națională. Cei mai speriați
de apariția acestui act normativ sunt cei de
la PNL și PDL. Și pe bună dreptate ar
trebui să-și facă griji, pentru că, la nici 24
de ore de la apariția sa, ordonanța a
produs deja primele efecte. Adică, mai
mulți primari PNL şi PDL şi-au făcut
bagajele și vor să se mute la alte
formațiuni. În acestă idee, mai mulţi edili
din judeţul Gorj au anunţat deja că vor
migra spre alte partide. Printre aceștia se
numără și primarul de la Turburea, Ion
Bârcă, care a cerut în numărate rânduri
conducerii PDL să îl excludă din partid
pentru a pleca la PSD. „E super! Sunt
foarte bucuros, ce să zic. Mi-am făcut
bagajele de aproape doi ani pentru a pleca
la PSD. Şi nu voi pleca singur, cinci
consilieri vor merge cu mine la PSD şi
toată organizaţia şi cu lista de supleanţi.
Ştiu sigur alţi doi edili care vor să plece”, a
declarat Ion Bârcă. Cel mai răsunător
nume care va profita de ordonanța
Guvernului este primarul municipiului
Galați, Marius Stan, ales cu susţinerea
USL, care vrea să plece la UNPR. Edilul a
declarat că nu se mai regăseşte în PNL şi
vrea să opteze pentru partidul” prietenului
său Gabriel Oprea”. Marius Stan a declarat
public că nu a primit sprijin din partea
liderilor PNL Galaţi. Acesta nu este singurul
primar al unui oraş mare care a rămas
până acum într-un partid, deşi simpatiile
sale politice erau evident îndreptate către
altă formaţiune politică. Într-o situaţie
asemănătoare sunt Emil Boc, primar de
Cluj, şi Gheorghe Ştefan, edilul din Piatra

Neamţ. Ambii au rămas oficial membri ai
PDL, deşi inima lor bate alături de Elena
Udrea.

n PROBLEMĂ FALSĂ n Supărați că
pierd edili, liberalii, prin purtătorul lor de
cuvânt, Alina Gorghiu, au spus că
ordonanța care permite migrația primarilor
”este un viol al democrației”. ”În 2006, toată
clasa politică, printr-o consultare amplă, a
luat o decizie: să punem punct traseismului
politic. Au trecut 8 ani de zile de la
momentul resetării scenei administraţiei din
România şi nimeni nu a mai reuşit să facă
un pas înapoi”, a declarat Gorghiu, care ”a
uitat” să spună, că, în 2006, Alianța DA
(PNL și PDL) a racolat, printr-o ordonanță
aproape similară, peste 400 de aleși.
Potrivit specialiștilor în politică, ordonanța
Guvernului privind traseismul nu vizează
obținerea de aleși, ci, în principal, formarea

de noi majorităţi în Consiliile judeţene şi
locale, în condiţiile în care ACL deţine, în
acest moment, cele mai multe astfel de
majorităţi. Deputatul PLR Octavian Bot
precizează că Ordonanța de Urgență care
permite libera migrație a primarilor nu este
un motiv de scandalizare a opoziției. „Cei
mai mulţi acuză lipsa democraţiei, folosind
lozinci care mai de care mai aiuritoare. Eu
întreb: care democraţie se încalcă?”, a
spus Bot. La rândul său, primarul general
al Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat,
vineri, că ”aşa-zisa migraţie de la un partid
la altul este o falsă problemă”, el arătând
că atât edilii, cât şi consilierii locali şi cei
judeţeni trebuie să răspundă în faţa
propriilor alegători.
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DEcIZIA PARTIDULUI

Relațiile dintre Monica Macovei și PDL încep să se
destrame odată cu decizia europarlamentarului de a
candida la alegerile prezidențiale, întrucât șeful
democrat liberalilor, Vasile Blaga, a declarat că aceasta
își va pierde calitatea de membru al partidului, odată cu
depunerea candidaturii. El a mai afirmat că
europarlamentarul nu și-a exprimat niciodată dorința de
a candida la Președinție în fața colegilor săi. „Monica
Macovei nu a fost oprită niciun moment să participe la
o competiţie internă în partid. Eu nu ştiu un alt candidat
în afara domnului Iohannis care să fi fost desemnat
mai democratic de propria structură politică, şi aici mă
refer la Alianţa Creştin Liberală, şi de marele partid
liberal. Pe de o parte, a fost competiţia internă
câştigată de Cătălin Predoiu şi a fost etapa a doua,
aşa cum ne-am înţeles, între PDL şi PNL - o competiţie
între domnul Cătălin Predoiu şi domnul Iohannis. Cât
despre candidatura sa la Președinție ca independent,
avem un statut foarte clar, care spune la articolul 20
că, în momentul în care ea va candida independent,
automat va fi radiată din rândurile membrilor Partidului
Democrat Liberal”, a afirmat Blaga.

MONIcA MAcOVEI cANDIDEAZĂ LA
PREȘEDINțIE cU PREțUL LOcULUI
DIN PDL

GEST ȘOcANT

Când își dezvăluie unii candidați la Președinție
„adevăratele” sentimente față de România?
Răspunsul este evident - în apropierea campaniei
electorale. De exemplu, președintele PMP, Elena
Udrea, din dorința de a demonstra că este româncă
pursânge și că sprijină valorile și tradițiile românești,
a participat vineri la „Zilele Turzii”, unde și-a cumpărat
de la o tarabă nu o geantă Louis Vuitton, ci o ie. Este
un gest la care mulți români nici nu s-ar fi gândit
vreodată, întrucât ia a costat doar 75 de lei. Cu
această ocazie, prezidențiabila pemepistă a lăsat de
înțeles că, în garderoba sa, ia ocupă un loc cel puțin
la fel de important precum pantofii cu toc cui. „Am
câte o ie din toate zonele ţării şi cred că am relansat
această modă a iei româneşti. O să o port la Salina
Turda şi la celelalte evenimente din oraş”, a spus
Udrea. Liderul PMP a mai vizitat o expoziție de flori,
de unde a plecat cu brațele încărcate. Ea a primit un
buchet, o coroniță și un ghiveci de mimoze din partea
unor admiratori cu care, mai apoi, s-a și pozat. Se
pare, însă, că Udrea, în ciuda formelor sale
apetisante, nu este tocmai pe placul tuturor bărbaților,
întrucât un localnic a huiduit-o, dar, cu ajutorul Poliției
Locale, a fost înlăturat. Acum că vine campania
electorală, este posibil ca în curând s-o mai vedem
pe Elena Udrea la TV, cum am văzut-o și în
campaniile precedente, punând varză la murat. Oare
anul acesta i-o ieși?

UDREA A TREcUT LA „MODA”
TRADIțIONALĂ ROMÂNEAScĂ

DUPĂ ELIBERARE

După 226 de zile de închisoare, Adrian Năstase
a părăsit Penitenciarul Jilava, spre bucuria familiei și
a prietenilor săi din politică. Chiar dacă fostul premier
nu mai este membru PSD, foștii lui colegi de partid îl
sună frecvent pentru a se interesa de sănătatea sa,
conform spuselor fiului său, Andrei Năstase. „Tata
este bine. Acum, bineînţeles, avem nevoie de puţin
timp în familie, să mergem mai departe, să ne
povestim, să petrecem timp unii cu ceilalţi. A primit
multe telefoane, da. Din toate domeniile, de la
prieteni la politicieni”, a afirmat tânărul. El a mai
precizat că și-a dat jos barba purtată în semn de
solidaritate cu tatăl său, câtă vreme acesta s-a aflat
după gratii. „Acum suntem bine. Vedeţi că m-am
bărbierit, totul e bine, e relaxare... Până la urmă, e o
eliberare de suferinţă, presiuni, dureri, lucruri pe care
am dori să le considerăm un capitol închis în viaţa
noastră”, a conchis Andrei Năstase.

ADRIAN NĂSTASE, cĂUTAT DE PRIETENI 

ASPIRAțII ÎNALTE

Au mai rămas câteva luni până la alegerile
prezidențiale, iar în această perioadă se înscriu în
cursa pentru Cotroceni, pe lângă deja cunoscuții
candidați ai partidelor, alți politicieni, pe care nimeni nu
s-ar fi așteptat să-i vadă pe listele de votare. De
exemplu, fostul senator democrat liberal William
Brânză a anunțat că și-a făcut planuri mari pentru
cursa prezidențială și că s-a gândit deja la numele
premierului cu care își dorește să facă echipă. „Alături
de profesorul Mircea Coșea voi forma un tandem
președinte-premier, șef de campanie va fi președintele
partidului PER și cred că, în acest tandem, practic ne
vom poziționa de centru și vom fi o echipă
câștigătoare”, a declarat fostul senator PDL. 

WILLIAM BRÂNZĂ SE VEDE PREȘEDINTE
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A ÎNcEPUT MIGRAțIA

Primarul municipiului Galați, Marius Stan, ales cu susţinerea USL, vrea să plece
la UNPR, pentru că nu se mai regăseşte în PNL

Șpagatul boc(cian)
n MERGE PE MÂNA PEMEPIȘTILOR, DEȘI E

PEDELIST? n Probabil că mulți sunt derutați de jocul lui
Emil Boc. Este pedelist, dar înscris în Fundația Mișcarea
Populară, a lipsit de la un miting pedelist tocmai la Cluj
pentru a participa, la București, la o dezbatere a fundației
amintite, a luat parte la o acțiune electorală alături de
europarlamentarii PDL și s-a pozat în discuții cordiale cu
“prezidențiabilul” Cătălin Predoiu, după care s-a dus la o
altă dezbatere a Mișcării Populare cu Traian Băsescu. În
mod normal, un politician optează pentru o singură
formațiune politică, dar se pare că nu e valabil și pentru
Boc. Așa încât șpagatul fostului premier între Fundația lui
Băsescu și PDL sau între Klaus Iohannis și Elena Udrea
este de neînțeles. Vineri, Boc și-a reiterat susținerea
fermă pentru Elena Udrea, ceea ce înseamnă că o mare
parte a voturilor ce ar trebui să meargă spre candidatul
PNL-PDL se vor duce, de fapt, către prezidențiabilul PMP.
Frumos și la vară cald. El spune că va face “tot ce îi stă
în putinţă”, cu cât poate şi cu ce ştie, să sprijine
candidatura Elenei. Boc spune că merge pe mâna ei
pentru că “ştie ce poate şi ce face”. 

n LOVITURĂ ÎN PLEX n Chiar și așa, Boc a susținut
că nu pleacă din PDL. Prietenii știu de ce. Este la fel ca și
în cazul Monicăi Macovei, care a spus că nu pleacă din
rândurile pedeliștilor, deși se află practic în afara
partidului. Lipsa unei reacții a conducerii PDL față de Boc,
acest primar ce trage pentru campania Elenei Udrea, este
echivalentă cu lipsa de interes pentru candidatura lui
Klaus Iohannis. Ceea ce face Boc este o lovitură dură
aplicată liberalilor, dar și o palmă pentru cei de la PDL,
care îi permit fostului premier să rămână în partid, deși
acesta susține clar și direct PMP. Să fie Boc încă o
soluție de avarie pentru PDL, în cazul în care Iohannis nu
va mai ajunge să candideze? Udrea ne-a anunțat că e
cea mai minunată zi din viața ei anunțul făcut de Boc.
Întrebată dacă i-ar plăcea să îl vadă pe Boc în PMP,
Elena Udrea a spus că este, oricum, în echipă cu fostul
premier, indiferent în ce partide se află în acest moment.
Cu tot haloul comic care-i înconjoară această
candidatură, Udrea nu trebuie luată în derâdere,
deoarece ea întruchipează arhetipul unui anume tip de
politician, care tinde să confişte politica românească
pentru simplul motiv că „i se cuvine“.
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Imaginea pe care Crin Antonescu și-a creat-o în timpul
confesiunilor sale politice de după ruperea USL, pierderea
partidului și renunțarea la postura de candidat la prezidențiale
este proprie celor învinşi. Cu credibilitatea total pierdută,
nemaiascultat de nimeni, Antonescu îşi defulează disperarea
încercând să îi tragă de urechi pe cei din Alianța Creștin Liberală
(adică acea alianță formață din liberali și pedeliști). De pe
margine, fostul președinte al PNL ironizează “marele” miting
organizat de ACL joi dimineață. În opinia lui (pe care o susțin, cu

siguranță, mii de români), la
protest ar fi trebuit să participe
câteva mii de persoane, nu doar
câteva sute, el spunând că în

politică a auzit de greva foamei,
dar nu de ”greva vorbirii”. Nu poți

să-l contrazici, în condițiile în care au participat doar vreo două
sute de inși la mișcarea de protest. Și ăia or fi fost lideri de filiale
sau apropiați ai conducerii liberalo-pedeliste. S-a făcut atâta vâlvă
pe marginea mitingului că ne așteptam să iasă în stradă toată
suflarea pedelisto-penelistă plus niscaiva rude și prieteni. N-a fost
să fie. De altfel, la “marele” protest nici măcar Crin Antonescu nu
a participat. Așa că nu poți avea pretenții de la alții dacă tu nu dai
exemplu. Întrebat de jurnaliști ce sfaturi le-ar da liderilor ACL
pentru a folosi politic gestul Guvernului Ponta de a emite
ordonanța care permite migrația politică a aleșilor locali,
Antonescu a susținut că acest act normativ ar fi o șansă pentru
Klaus Iohannis de a profita și de a lărgi “această breșă”. Beţia de
cuvinte l-a amețit atât de tare încât a uitat că i-a întors spatele lui
Iohannis și că nu-l susține la prezidențiale.
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“Nu ieși în stradă
cu câteva sute

de oameni”

Fostul șef al liberalilor Crin
Antonescu atacă de pe
margine alianța liberalo-
pedelistă

Zeci de edili PNL și PDL,
cu bagajele la ușă!


