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CEx al PSD decide luni ce ministri vor fi
remaniati. ALDE il va revoca pe Melescanu
CEx al PSD se reuneste, luni, de la ora 12.00, la Parlament. Presedintele
partidului Viorica Dancila a afirmat ca o tema abordata va fi remanierea care
vizeaza opt ministere, printre care si unele de la ALDE. Calin Popescu
Tariceanu a anuntat ca ALDE il va inlocui pe Teodor Melescanu de la MAE,
scrie Mediafax.
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ALDE se va reuni, tot luni, in sedinta Biroului Politic, de la ora 13.00, la Parlament, insa in
absenta liderului partidului care a anuntat ca este in concediu.
Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica la Antena 3, ca a avut o discutie informala cu cei
din ALDE si au decis ca ministrul de Externe Teodor Melescanu sa fie remaniat. Acesta a
precizat ca Biroul Politic al formatiunii va decide, luni, si persoana care ii va lua locul acestuia.
Viorica Dancila a mai anuntat ca, la CEx al PSD de luni, vor fi facute propuneri si pentru functiile
de vicepremieri conduse interimar de Ana Birchall si Eugen Teodorovici. Premierul a precizat ca
dupa Comitetul Executiv al partidului va avea o discutie si cu presedintele Klaus Iohannis.
Surse din PSD au declarat, pentru MEDIAFAX, ca vor exista discutii despre o remaniere mai
restransa, in prima faza.
Astfel, o schimbare ar putea fi facuta la ministerul Educatiei, condus de Ecaterina Andronescu,

potrivit surselor mentionate. Alte ministere luate in vizor sunt: Dezvoltarea, unde este Daniel
Suciu, care este si vicepremier, Internele - Carmen Dan, Transporturile - Razvan Cuc si
Agricultura - Petre Daea.
Viorica Dancila ar dori o remaniere in doua etape.
De asemenea, pentru portofoliul Agricultura ar putea fi o varianta actualul secretar de stat
Dumitru Daniel Botanoiu sau deputatul PSD Valeriu Steriu.
Senatorul Nicolae Moga este lua in calcul de PSD ca sa faca parte din Cabinetul Dancila, posibil
la Dezvoltare sau Turism, au explicat sursele mentionate.
Secretarul general al PSD Mihai Fifor ar vrea si el o functie in Guvern, au adaugat sursele socialdemocrate, indiferent de minister. in trecut, acesta a fost ministru al Apararii.
Nemultumiri in PSD exista si fata de ministrul Justitiei Ana Birchall, interimar ca vicepremier plin
la parteneriate strategice, insa care ar putea fi propusa sa fie vicepremier plin. Ea ar putea fi
totusi schimbata de la Justitie, inlocuitorul luat in considerare fiind Robert Cazanciuc, au spus
surse din PSD, pentru MEDIAFAX.
Chestionata daca exista tensiunii sau neintelegeri intre ea si ministrul Justitiei Ana Birchall,
Viorica Dancila a raspuns, vineri, la aniversarea Zilei Nationale a Frantei la sediul ambasadei: „Eu
am relatii foarte bune cu toti ministrii Cabinetului”.
Cabinetul Dancila este format din 27 de ministere, dintre care patru portofolii sunt detinute de
ALDE, si anume Externe - Teodor Melescanu, Mediu - Gratiela Gavrilescu, Energie - Anton
Anton si Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul - Viorel Ilie.
in principiu, PSD ar putea discuta la CEx si despre inlocuitorul lui Mihai Fifor la sefia Consiliului
National. Liderul PSD Vrancea Marian Oprisan si-ar dori aceasta functie, au precizat surse din
partid.
Un alt subiect de discutie in Comitetul Executiv anuntat de presedintele PSD va viza masurile
economice si rectificarea bugetara planificata sa aiba loc la finalul lunii.
Discutii in CEx si despre prezidentiabil. Tariceanu anunta posibilitatea unei alte aliante, daca nu
va fi candidatul unic al PSD-ALDE
in CEx de luni ar putea fi abordat si subiectul sondajelor de opinie comandate de PSD pentru
alegerea prezidentiabilului, precum si pregatirile pentru Congresul din 3 august.
PSD ia in considerare un candidat propriu la prezidentiale, candidat unic PSD-ALDE sau un
prezidentiabil din afara partidului. in sondaje sunt introdusi cei care si-au anuntat intentia de a
candida pentru un mandat la Cotroceni, precum si o intrebare deschisa despre un posibil
candidat din exteriorul formatiunii.
Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, la Teleorman, ca este foarte important ca
organizatiile partidului sa sustina candidatul la prezidentiale si ca majoritatea filialelor s-au
exprimat pentru un candidat din interiorul partidului.
De asemenea, premierul a spus ca, in cazul in care PSD ii va solicita sa candideze la

prezidentiale, va accepta ce spune formatiunea si nu va da inapoi. Ea a mentionat insa ca
optiunea sa este sa mearga in spatele altui candidat.
Pana acum si-au anuntat intentia de a candida la prezidentiale presedintele executiv al PSD
Eugen Teodorovici, secretarul general al PSD Mihai Fifor, deputatul Liviu Plesoianu, senatorul
Serban Nicolae.
Totodata, Calin Popescu Tariceanu ar dori sa fie candidatul coalitiei la alegerile prezidentiale.
De cealalta, parte, Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica la Antena 3, ca in cazul in care
nu va fi decis un candidat comun pentru prezidentiale al PSD-ALDE, atunci partidul pe care il
conduce va cauta o alta formul de alianta, posibil cu Pro Romania. El a mai spus, intrebat daca
prezidentiabilul ar putea rupe coalitia, ca are respect pentru partenerii de guvernare, insa dincolo
de orgolii ar trebui ca PSD-ALDE sa aiba realism si pragmatism politic.
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