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Eugen Tomac rupe tacerea si il ataca dur pe
Cristian Diaconescu: a spus DA, apoi s-a
razgandit
Europarlamentarul Eugen Tomac, liderul taberei care i se opune liderului
PMP, Cristian Diaconescu, sustine ca acesta a fost in sediu la sedinta in
cadrul careia s-a stabilit convocarea Congresului, dar nu a participat, iar apoi
a acuzat public faptul ca aceasta sedinta a fost ilegala. Tomac arata faptul ca,
initial, Cristian Diaconescu a fost de acord cu o fuziune PMP-PNL, dar
ulterior s-a razgandit, relateaza stiripesurse.
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”Bun gasit tututor!
in ultimele 24 de ore am primit tot felul de mesaje care mai de care mai interesante, toate ducand
spre ideea ca am participat recent la un puci.
inainte de toate, un puci are loc atunci cand intr-un stat este preluata puterea de catre un grup
minoritar prin violenta.
Din cate observ, Iohannis nu comunica nimic si ne-am obisnuit cu aceasta stare de fapt de ani
buni. Poate daca exista vreo lovitura la Palat, ne mai spunea si el ceva nou.

Generalul e la locul lui, deci nu a luat nimeni cu asalt Palatul Victoria. Asa ca nu am participat la
niciun puci.
in schimb, da, am participat saptamana aceasta la o sedinta a PMP, convocata la initiativa a 46
de lideri ai PMP. De ce?
in primul rand, pentru ca PMP nu a mai avut o sedinta de partid de mai bine de doua luni, ori
acest aspect este inadmisibil in randul unei structuri politice, mai ales ca dupa PSD si PNL
suntem partidul cu cei mai multi reprezentanti in administratia locala.
De asemenea, am fost socat ca, desi domnul presedinte al PMP era in sediul central al partidului
in care avea loc reuniunea a 70% din liderii partidului, a ales sa nu participe, acuzand ulterior, in
mod incorect, ca intalnirea noastra este una ilegala.
Aceasta abordare, pe care nu am inteles-o si nu o voi intelege niciodata, ne-a determinat pe
mine si majoritatea colegilor sa adoptam decizia de a convoca cu unanimitate de voturi un nou
congres.
Nu este un moment fericit in viata unui partid politic, dar in acelasi timp noi, cei care l-am cladit si
pastrat in viata, am decis prin mijloace democratice care e drumul de urmat.
Nu am discutat si nici nu a ridicat vreun coleg in timpul sedintei subiectul legat de relatia cu alte
partide si nici nu ne intereseaza. Eu stiu atat, ca PMP este un partid mare, curat, liber si cu foarte
multi oameni valorosi.
Legat de subiectul fuziunii cu PNL va pot spune atat:
in 2020, Orban ne-a propus fuziune si, cum era firesc, i-am sugerat intai sa discute cu domnul
Presedinte Basescu.
Raspunsul Presedintelui Basescu a fost scurt: NU.
in 2021, Citu ne-a propus fuziune si, cum era firesc, i-am sugerat intai sa discute cu domnul
Presedinte Diaconescu.
Raspunsul Presedintelui Diaconescu a fost: DA,
apoi s-a razgandit…
in loc de concluzie, implicati-va in politica, oricat de ciudat si respingator va suna acest indemn.
Este vital pentru ca in aceste structuri politice se discuta, dezbat si decid cele mai importante
decizii ce ne afecteaza viata tuturor. Doar asa putem simti si intelege esenta democratiei - prin
implicare.
Weekend linistit!”, scrie Eugen Tomac.
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