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Schimbari importante la conducerea PSD dupa
CEx de marti. Ce a mai anuntat Dancila
Dupa o sedinta de peste patru ore a Comitetului Executiv al PSD, Viorica
Dancila a anuntat inlaturarea oamenilor lui Liviu Dragnea si revenirea altora,
care fusesera dati la o parte de acesta, scrie HotNews.ro.
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Anca Alexandrescu va fi inlocuita din functia de consilier si de la partid, "in curand” va fi
luata o decizie legata de Darius Valcov, iar Codrin stefanescu este schimbat din functia de
secretar general al PSD cu Rodica Nasar. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a revenit in
functiile de presedinte interimar al PDS Bucuresti si vicepresedinte al partidului. in ceea
ce priveste functiile de ministri, Ana Birchall, Roxana Manzatu, Natalia Intotero vor fi
propuse la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, iar
Titus Corlatean este propunerea de vicepremier in locul lui Birchall.
”E importanta pentru noi unitatea, sa intelegem unde s-a gresit, sa ne unim fortele pentru a putea
merge mai departe”, a declarat Viorica Dancila, la finalul a peste patru ore de sedinta a CEx.
Premierul a mai declarat ca PSD va ramane la guvernare si ca sub nicio forma nu isi vor retrage
sprijinul pentru unii dintre candidatii PSD la europarlamentare.

Ea a mai spus in conferinta de presa ca Guvernul sau nu a dat legi care sa afecteze justitia, ca
nu a avut vreodata pe masa vreo Ordonanta referitore la amnistie si gratiere. Legat de OUG
pentru modificarea Codurilor penale, intrebata daca insistentele veneau din partea lui Liviu
Dragnea, Viorica Dancila a spus: "Nu vreau sa ma intorc la insistentele domnului Liviu Dragnea.
Au fost mai multe insistente. A fost o opinie de partid la un moment dat. Nu numai Liviu Dragnea".
Premierul a mai anuntat ca la inceputul saptamanii viitoare va merge la Bruxelles, unde va avea
intalniri cu mai multi lideri europeni, intre care si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans
Timmermans. Ea a spus ca va vorbi la telefon cu omologii sai din Portugalia si Spania pentru a
relua relatiile cu socialistii europeni.
CITEsTE sI:
S-a schimbat garda in PSD: Dancila si Stanescu sunt noii sefi ai partidului. Gabriela
Firea a revenit la sefia PSD Bucuresti
Declaratii Viorica Dancila, la finalul Comitetului Executiv:
E importanta pentru noi unitatea, sa intelegem unde s-a gresit, sa ne unim fortele pentru a
putea merge mai departe
Gabriela Firea a fost votata ca presedinte interimar al organizatiei PD Bucuresti, dar si ca
vicepresedinte al PSD
Tot astazi am supus votului functia de presedinte executiv, in care a fost votat in
unanimitate Paul Stanescu
Pentru functia de secretar general al partidului - Rodica Nassar, tot in unanimitate
Trebuie sa facem o diferenta intre alegerile parlamentare si europarlamentare. Trebuie sa
ne mentinem guvernarea si sa nu-i dezamagim pe oamenii care ne-au votat
Am votat, de asemenea, ramanerea la guvernare
Am votat propunerile pentru cele 3 portofolii la care avem interimari, Ana Brichall la Justitie,
Roxana Manzatu la Fonduri Europene si Natalia Intotero la Romanii de pretutindeni
Am votat pentru functia de vicepremier pentru parteneriate strategice pe Titus Corlatean,
care are experienta in acest domeniu
M-am opus atunci cand a fost schimbat Paul Stanescu de la Dezvoltare si din functia de
vicepremier
De la acest CEx s-a plecat cu un mesaj de unitate. Trebuie sa ne unim fortele ca sa
mergem mai departe. Important nu e ce am facut in trecut, important e sa invatam din
greseli si sa mergem mai departe
Din pacate timpul nu ne-a permis sa vorbim despre Congres, vom avea saptamana viitoare
intalniri. Luni la ora 10 e sedinta de Coalitie, apoi BPN
Trebuie sa vedem daca trebuie schimbat Statutul PSD
Nu am discutat acum despre remaniere. Trebuie sa avem ministri titulari, astfel incat sa ne
putem continua activitatea
O sa sun la dl presedinte, o sa-i spun ca avem noile propuneri si sper ca dansul sa lase la o
parte campania electorala si jocurile politice si sa dea un raspuns care sa tina de legalitate
Vom face o analiza pe fiecare minister in parte, inclusiv la MAI si MAE
Despre umilirea Diasporei:
Cine a gresit la votul din strainatate va plati. Ministrul Melescanu a spus ca a inceput o
ancheta iar eu am spus ca vom lua masuri radicale.

Votul electronic, votul prin corespondenta, vom discuta si despre acestea
Despre numirea lui Corlatean ca vicepremier,cel care a plecat dupa situatia votului
din Diaspora in 2014: Portofoliu pentru parteneriat strategic nu are niciun fel de legatura cu
votul din Diaspora
Despre colaborari:
Cu Anca Alexandrescu exclus (sa mai colaborez). Este consilier onorific. Maine o voi
elibera din functie. si la partid la fel (din functia de la departamentul de comunicare al
PSD)
Voi lua o decizie in curand legata si de Darius Valcov. Nu imi cereti sa va dau un raspuns
acum
Olguta Vasilescu va ramane in conducerea PSD, e vicepresedinte al partidului. Nu stiu de
unde a iesit aceasta stire ca ar fi o divergenta cu Olguta Vasilescu.
Candidatul PSD la prezidentiale va fi decis la Congres.
Nu am avut astazi nicio discutie despre Justitie. Acest guvern nu a dat legi care sa afecteze
Justitia.
Sub nicio forma nu ne vom retrage sprijinul pentru unii dintre candidatii PSD la
europarlamentare.
Nu putem acum dupa ce s-au terminat alegerile sa ne retragem sprijinul, nu ar fi corect
Propunerea de comisar european se poate face pana la mijlocul lunii iunie, decizia privind
nominalizarea noastra o vom lua tot in CEx. intrebata daca Rovana Plumb mai are sanse,
Dancila a zis ca oricine are sanse
Despre Justitie:
Au fost discutii in sedintele CEx ca sa dam OUG pe anumite aspecte referitoare la Justitie
Am simtit intotdeauna ca ar fi o vulnerabilitate pentru noi, pentru tara, daca am da aceste
ordonante(n.r. Dancila a uitat Ordonanta 7 de modificare a Legilor Justitiei din februarie)
Nu mi-as fi dorit sa riscam activarea Articolului 7 in cazul Romaniei
Nu vreau sa se inteleaga gresit, unele masuri in domeniul Justitiei poate trebuiesc luate. Nu
a fost vorba daca ele erau corecte sau nu, dar eu, ca premier, m-am gandit ca importanta
este tara, m-am gandit ca imaginea Romaniei e mai importanta, si eu am lucrat mult la
imaginea Romaniei
Da, a fost la un moment (in partid) discutii despre amnistie si gratiere, nu vreau sa ma
intorc la insistentele dlui Dragnea
Viorica Dancila a anuntat ca va merge la Bruxelles pentru a avea discutii cu Frans
Timmermans si cu Sergei Stanishev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni
Au fost semnale de la Bruxelles legate de justitie. Multe dintre ele, asa cum am spus,
dezinformari legate de Guvern. Au fost colegi care m-au intrebat ce OUG ati dat pe justitie.
Am spus nu, noi nu am dat
Noi vrem sa ramanem in grupul S&D dar nu ne vom duce sa ne rugam. Eu cred ca e si
interesul socialistilor europeni sa aiba un numar mai mare de deputati. Vom discuta
deschis, dar in acelasi timp voi reprezenta cu demnitate Romania si in calitate de premier si
presedinte PSD. Nu ne ducem sa ne rugam va rog sa nu ne excludeti.

Semnale pentru PSD sunt pozitive de fapt. Voi merge sa am aceste discutii la Bruxelles
atat cu dl Timmermans, cat si cu Serghei Stanishev si cu omologii mei, premierul Spaniei,
Maltei sau Portugaliei
Despre mutarea ambasadei din Israel:
Dupa cum stiti, eu mi-am exprimat pozitia, decizia ii apartine presedintelui Romaniei
Parerea mea e ca trebuie sa existe o decizie politica asupra acestui lucru
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