MiuÈ›escu i-a pus pe coji de nucÄƒ pe revoluÈ›ionarii de la
PiteÈ™ti!
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PNL ArgeÈ™ a revenit cu un comunicat de presÄƒ prin care îÈ™i susÈ›ine poziÈ›ia în cazul alegerilor locale. Confor
reprezentanÈ›iilor formaÈ›iunii politice, câÈ™tigarea alegerilor locale este prioritarÄƒ, acceptând orice candidat este
la nivel judeÈ›ean È™i la nivel central.

În acest moment, prioritatea PNL ArgeÈ™ este câÈ™tigarea alegerilor locale È™i generale È™i toate
eforturile noastre se îndreaptÄƒ în aceastÄƒ direcÈ›ie. În ciuda tuturor dezinformÄƒrilor aruncate în
spaÈ›iul public, PNL ArgeÈ™ funcÈ›ioneazÄƒ ca o echipÄƒ bine sudatÄƒ, axatÄƒ pe câÈ™tigarea ale
locale È™i parlamentare. Tocmai din acest motiv atât organizaÈ›ia PNL PiteÈ™ti, cât È™i celelalte
organizaÈ›ii liberale locale vor respecta în totalitate deciziile care vor fi luate în Biroul
Permanent NaÈ›ional È™i în Biroul Permanent JudeÈ›ean. Opiniile care sunt exprimate în afara
acestor hotÄƒrâri nu vor fi luate în considerare.
PrecizÄƒm cÄƒ toate deciziile care au fost luate în privinÈ›a candidaÈ›ilor PNL pentru alegerile
locale au fost fÄƒcute în urma unor profunde analize socio-politice, cu scopul de a garanta
câÈ™tigarea acestui scrutin. Mai presus de interesele fiecÄƒrui membru È™i de declaraÈ›iie publice
ale unora sau altora se aflÄƒ interesele È™i bunÄƒstarea cetÄƒÈ›enilor.
?InflamÄƒrile produse, recent, de unele exprimÄƒri politice fireÈ™ti sunt exagerate, aÈ™a ca este
cazul sÄƒ fac unele precizÄƒri. PNL a fost È™i va rÄƒmâne întotdeauna un partid democratic. În
numele democraÈ›iei, exprimarea unei opinii garanteazÄƒ sÄƒnÄƒtatea noastrÄƒ politicÄƒ. Asta nu
înseamnÄƒ cÄƒ PNL se rupe sau se scindeazÄƒ, aÈ™a cum vor unii sÄƒ insinueze. ToÈ›i, indiferent de
opiniile personale, muncim pentru acest partid - iar eu o fac cu responsabilitate, de 30 de
ani. Tot eu vÄƒ spun cÄƒ vom munci în continuare, scopul fiind unul singur: câÈ™tigarea alegerilor
locale în 2020. Acesta este cel mai important obiectiv È™i pentru asta vom funcÈ›iona ca o
echipÄƒ. SusÈ›in candidaturile stabilite în Biroul Permanent NaÈ›ional È™i în Biroul Permanent
JudeÈ›ean pentru alagerile locale. Strategia de partid este cea care, în cele din urmÄƒ, ne uneÈ™te
pe toÈ›i. Fie ca PNL sÄƒ câÈ™tige!?, a precizat preÈ™edintele PNL PiteÈ™ti, Marius Postelnicescu.
?Voi susÈ›ine orice candidaturÄƒ care va fi propusÄƒ de Biroul Permanent NaÈ›ional È™i de Biroul
Permanent JudeÈ›ean ale PNL. De asemenea, ca È™i pânÄƒ în prezent voi respecta È™i în viitor
hotÄƒrârile forurilor statutare ale partidului. Prioritatea PNL ArgeÈ™, în acest moment, este
câÈ™tigarea alegerilor locale?, a declarat Narcis Sofianu, preÈ™edinte Liga AleÈ™ilor Locali PNL.

Comunicat transmis în aceasta dimineaÈ›Äƒ de reprezentanÈ›ii organizaÈ›iei municipale a PNL:
În replicÄƒ la intoxicÄƒrile privind o eventualÄƒ susÈ›inere a liberalilor pentru candidatura domnului
Sorin Apostoliceanu (PSD) la funcÈ›ia de primar al Municipiului PiteÈ™ti, facem urmÄƒtoarele
precizÄƒri:
Domnul Sorin Apostoliceanu (cunoscut ca viceprimar È™i lider PSD) nu a depus o cerere de
înscriere la PNL PiteÈ™ti pânÄƒ astÄƒzi.
Liberalii piteÈ™teni vor sÄƒ susÈ›inÄƒ un candidat liberal.
OrganizaÈ›ia PNL PiteÈ™ti refuzÄƒ orice asociere cu oricare dintre membri grupÄƒrilor din PSD.

Aceasta reacÈ›ie a organizatiei Pitesti vine dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute, Sorin Aposotolniceanu a purtat diverse
discutii cu reprezentantii liberalilor de la centru si din judet despre posibilitatea unei candidaturi din partea acestora, în
conditiile în care la PSD nu ar prea avea loc pe post de candidat.
Spre deosebire de cei la PNL Pitesti, judetul nu a infirmat mai deloc aceaste discutii si nici nu au spus ca nu le-ar placea
varianta pesedistului vopsit Apostoliceanu.

PNL, la rÄƒscruce de opÈ›iuni! Luni ar trebui sÄƒ se desemneze candidatul la PrimÄƒria PiteÈ™ti, însÄƒ...

În numÄƒrul din aceastÄƒ sÄƒptÄƒmânÄƒ, jurnaliÈ™tii de la SÄƒptÄƒmânalul Ancheta au prezentat situaÈ›ia PNL pentru P

...dacÄƒ pânÄƒ mai acum o sÄƒptÄƒmânÄƒ variantele PNL pentru PrimÄƒria PiteÈ™ti erau douÄƒ - fie unul dintre candida
internÄƒ a partidului, fie susÈ›inerea candidatul AlianÈ›ei USR-PLUS - iatÄƒ cÄƒ a fost introdusÄƒ pe agenda publicÄƒ È™
Sorin Apostoliceanu. È˜tiu, pare halucinant cÄƒ PNL ar putea lua în calcul o astfel de variantÄƒ, dar sÄƒ nu uitÄƒm cÄƒ, acu
în calcule era È™i Tudor Pendiuc. Tot sÄƒptÄƒmâna trecutÄƒ, IonuÈ› MoÈ™teanu, preÈ™edintele USR ArgeÈ™, a declara
o întâlnire cu Ludovic Orban. Este vorba de o invitaÈ›ie pe care premierul interimar a înaintat-o tuturor partidelor pentru a
discuta despre data la care se vor organiza alegerile locale. Nu este exclus ca MoÈ™teanu sÄƒ deschidÄƒ discuÈ›ia susÈ›iner
candidaturi comune pentru PrimÄƒria PiteÈ™ti È™i Consiliul JudeÈ›ean ArgeÈ™.

De ce este vehiculat la PNL numele lui Sorin Apostoliceanu?

Din raÈ›iuni de calcul electoral: ca nivel de notorietate, acesta este peste candidaÈ›ii aflaÈ›i în cursa internÄƒ a partidului. Înt
fel este normal, doar este viceprimarul oraÅŸului. În plus, votul PNL s-a împÄƒrÈ›it la patru potenÈ›iali candidaÈ›i... Un
Apostoliceanu din partea PSD nu este egal cu un Apostoliceanu din partea PNL. Dincolo de demotivarea membrilor de

partid - mulÈ›i nu vor achiesa sÄƒ meargÄƒ la marea confruntare cu PSD în frunte cu cel mai notoriu dintre pesediÈ™ti -,
electoratul partidului va fi cu siguranÈ›Äƒ bulversat. È˜i atunci nu faci decât sÄƒ câÈ™tigi niÈ™te procente pe o parte, dar sÄ
pe altÄƒ parte, la pachet cu credibilitatea. Nu mai vorbim despre campania pe care o vor declanÈ™a cei de la USR-PLUS. Pa
vedem online-ul plin cu ?PSD + PNL, aceeaÈ™i mizerie?.
IntenÈ›ia liberalilor este de a merge cu candidatul cu cele mai mari È™anse, cel mai bine cotat, iar asta este bine, este firesc.
Contextul însÄƒ poate transforma o soluÈ›ie câÈ™tigÄƒtoare într-un fiasco total.

È˜i totuÈ™i Apostoliceanu l-ar contracandida pe Cristian Gentea?

Da, l-ar contracandida, chiar dacÄƒ, în urmÄƒ cu câteva sÄƒptÄƒmâni, ne declara cÄƒ va face echipÄƒ cu Gentea, preÈ™edi
PiteÈ™ti. De ce ar face asta? Noi credem cÄƒ, pe fondul sondajelor realizate atât de cÄƒtre PNL, cât È™i de cÄƒtre PSD, a î
placÄƒ ideea. Cristian Gentea este nevoit sÄƒ candideze la PrimÄƒria PiteÈ™ti, pentru cÄƒ e singurul care poate gestiona org
cocoÈ™eÈ™ti ale primarului Cornel IonicÄƒ È™i viceprimarului Sorin Apostoliceanu. DacÄƒ Apostoliceanu candideazÄƒ d
PSD, IonicÄƒ va candida È™i el È™i va rupe din voturile partidului. DacÄƒ Gentea candideazÄƒ, atunci IonicÄƒ va sta deop
presupunea, Apostoliceanu ar fi stat È™i el liniÈ™tit, fiindu-i conservatÄƒ funcÈ›ia de viceprimar. De mai bine de o sÄƒptÄ
vicele e neliniÈ™tit. Nimic nu-i mai convine. Ceea ce ieri era acceptabil, astÄƒzi nu mai este. Este ceea ce au constatat colegi
apropiaÈ›i din partid, lucru care îi îndreptÄƒÈ›eÈ™te È™i pe ei sÄƒ creadÄƒ cÄƒ zvonurile din piaÈ›Äƒ au la mijloc un sâm

Adrian MiuÈ›escu nu exclude posibilitatea, Apostoliceanu nu comenteazÄƒ

?Nu vÄƒ pot spune nimic. Nu s-a luat o decizie în PNL în acest sens. Avem termen pânÄƒ pe 15 martie,
când se mai fac niÈ™te focus-grupuri È™i alte chestiuni de acest gen, în PiteÈ™ti. În calcul este È™i IonuÈ
MoÈ™teanu È™i poate fi oricine. Trebuie sÄƒ facem analize pentru a vedea care este varianta câÈ™tigÄƒto
DacÄƒ aveam soluÈ›ia câÈ™tigÄƒtoare, o spuneam din prima. Nu ne-am grÄƒbit, pentru cÄƒ vrem sÄƒ ven
o variantÄƒ câÈ™tigÄƒtoare? - este declaraÈ›ia preÈ™edintelui PNL ArgeÈ™, Adrian MiuÈ›escu.

Sorin Apostoliceanu ne-a declarat cÄƒ, la acest moment, nu vrea sÄƒ comenteze subiectul, semn cÄƒ la mijloc este o negocie
pe viaÈ›Äƒ È™i pe moarte, mai ales cu cei din partidul sÄƒu.

Între timp, la USR-PLUS...

...deputatul USR, IonuÈ› MoÈ™teanu, candidat al partidului pentru funcÈ›ia de primar al PiteÈ™tiului, urmeazÄƒ sÄƒ se înt
sÄƒptÄƒmâna asta cu preÈ™edintele PNL, Ludovic Orban, la discuÈ›ii legate de alegerile locale.

?Cred cÄƒ e un lucru normal, sÄƒ avem aceste discuÈ›ii, despre alegerile locale, È™i cred cÄƒ trebuia sÄƒ
aibÄƒ loc mai de mult. Dar cred cÄƒ aceastÄƒ discuÈ›ie trebuia sÄƒ aibÄƒ loc în paralel cu cea despre
anticipate, pentru cÄƒ e foarte clar cÄƒ aceste douÄƒ momente au o legÄƒturÄƒ foarte strânsÄƒ. Cred cÄƒ m
potrivit ar fi fost sÄƒ avem discuÈ›ia dupÄƒ votul de joi (n.r.: joi, 12 martie, când ar putea avea loc votul
în plenul parlamentului pentru învestirea guvernului CîÈ›u)?.

O alianÈ›Äƒ USR-PLUS-PNL este, în mod evident, mult mai naturalÄƒ È™i în acord cu principiile vehiculate È™i de o parte
alta. Meciul se joacÄƒ È™i chiar dacÄƒ noi, spectatorii, aÈ™ putea spune cÄƒ suntem mult mai relaxaÈ›i decât participanÈ›i
realitate se joacÄƒ È™i soarta noastrÄƒ, cei care suntem locuitori ai acestui oraÈ™. AÈ™adar, sÄƒ ne rugÄƒm intens...

