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Tariceanu SPULBERA toate speculatiile: Nici nu
ma gandesc la o asemenea candidatura!
Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca nu are intentia de a candida pentru
Primaria Capitalei. Liderul ALDE a mai spus ca „Bucurestiul e o mica tara
care trebuie gestionata” si i-a reprosat Gabrielei Firea ca licitatiile organizate
au un singur beneficiar si anume firmele turcesti, conform Mediafax, citat de
stiripesurse.ro.
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„Nu, nu ma gandesc la o candidatura la alegerile pentru Primaria Capitalei, cu toate ca, sincer sa
va spun, Primaria Capitalei este o mica tara, Bucurestiul e o mica tara care trebuie gestionata. O
anumita experienta politica si administrativa este necesara ca sa poti duce la bun sfarsit un
mandat de succes. Dar eu sunt suparat pe urmatorul motiv. I-am reprosat doamnei Firea in
cateva randuri si colegii mei care sunt consilieri generali ca licitatiile care sunt organizate de
Primaria Bucurestiului au un singur beneficiar. Ma refer la toate achizitiile pentru mijloacele de
transport in comun sunt firme turcesti”, a declarat Calin Popescu Tariceanu, intr-un interviu
acordat postului Antena 3, intrebat daca ia in calcul o candidatura la alegerile locale, in contextul
criticilor aduse primarului general Gabriela Firea.
El a precizat ca sunt destule firme romanesti capabile sa produca produse de calitate. Prin
urmare, nu i se pare normal ca numai companiile turcesti sa castige licitatiile organizate de
Primaria Generala.

„in momentul in care industria romaneasca nu are o oferta care sa fie competitiva, atunci sigur e
logic sa cumpar de la o firma straina. Dar in momentul in care exista firme romanesti capabile sa
furnizeze produse de calitate, care sunt facute sub licenta straina, la standarde europene, aceste
produse sunt deja utilizate in alte orase. Ma refer la licitatia de tramvai. Tramvaiele facute in
Romania sunt folosite la Cluj, Galati, Arad, Oradea. Sunt bune acolo. Au castigat licitatii pe bani
europeni. Totul in regula. Eh la Bucuresti nu se poate”, a explicat Tariceanu.
Acesta a adaugat ca, in cazul in care Gabriela Firea va continua cu astfel de masuri, atunci
consilierii generali ai ALDE vor intra in opozitie in CGMB.
„O data am zis cu autobuzele, competitie, concurenta. A doua oara a fost o licitatie pentru
autobuze electrice. Castigatoare o firma turceasca. Acum licitatie pentru tramvaie, castigata iar
de o firma turceasca. Domnule, dar numai firme turcesti? Altceva nu exista? Eu cred ca exista o
obligatie a noastra de a sustine firmele cu capital romanesc. E un angajament politic pe care eu,
dar nu numai eu, cu totii ni l-am luat. Dar el trebuie sa se concretizeze. Am avertizat-o foarte clar
(pe Gabriela Firea – n.r.) daca va continua in acest fel, cu caiete de sarcini care sunt facute in asa
fel incat sa nu permita participarea firmelor romanesti la licitatie, noi gata, ne retragem
majoritatea din Consiliul General. Putem sa stam foarte bine ca membri in Consiliu si in Opozitie.
Nu ne deranjeaza lucrul acesta. Sunt lucruri pe care nu le pot tolera la infinit. O data am zis «da,
e o intamplare, dar cand acelasi lucru se intampla de trei ori, nu mai e o intamplare». Nu cred in
astfel de coincidente”, a conchis Calin Popescu Tariceanu.
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