Scris de aolteanu pe 07 septembrie 2012, 15:44

UPDATE MRU, ales presedinte al Partidului
Forta Civica
Mihai Razvan Ungureanu a fost ales, vineri, presedinte al Partidului Forta
Civica. Liderul Initiativei Civice de Centru-Dreapta a fost ales cu cu 947 de
voturi pentru si 7 impotriva.
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UPDATE 15:00 Mihai Razvan Ungureanu a citit rezolutia de aderare a Partidului Forta Civica la
Partidul Popular European
UPDATE 14:45 Declaratiile lui Mihai Razvan Ungureanu, dupa ce a fost ales presedinte al Fortei
Civice
- Va multumesc pentru investitia de incredere pe care o faceti
- Ne propunem foarte multe pentru ca vremurile cer solutii, la cate probeleme sunt astazi in fata
noastra si nu ne vom putea odhni
- Faptul ca avem o echipa de conducere tanara, energica, tanara, incarcata de competenta nu ne
pune deloc o sarcina usoara inainte, ci, dimpotriva, o responsabilitate enorma
- Dezamagirile, altfel decat bucuriile, raman si stim acest lucru cu totii si nu vrem sa dezamagim

- Dorim sa facem in asa fel incat acest nou inceput sa insemne un nou suflu in politica
romaneasca, o speranta justificata si sa ofere tututor cetatenilor Romaniei orizontul de bunastare
pe care il asteptam
- Ne intereseaza fiecare aspect al vietii economice si sociale
- Dorim un stat care sa fie al nostru, al cetatenilor, nu un stat arogant, indiferent la grijile
personale ale fiecarua, in care sa ne regasim cu totii, care sa nu ne oblige vreodata la compromis
- Vrem un stat in care antreprenorul care are curaj sa investeasca in forta umana de care
aceasta tara este plina sa se simta aparat si sa nu sufere oprelisti nici din partea autoritatilor, nici
a organelor fiscale
- Dorim un sistem de asigurari sociale care sa privilegieze meritul si contributia dupa merit, un
sistem de sanatate care sa nu faca deosebire intre cei care au si cei care nu au, sa poata ridica
din nevoi pe cei saraci, care sa performeze si care sa nu fie deloc supus arbitrariul administrativ
- Dorim o scoala in care copiii sa fie in primul rand invatati sa poata trece demni, cinstiti prin
viata, care sa-i faca apti sa inteleaga ce inseamna educatia moderna si cat de mult conteaza
educatia in modul in care vor creste mai departe
- Dorim o scoala in care profesorii sa primeasca respectul pe care il merita, in care societatea
romaneasca sa se simta pe deplin satisfacuta, astfel incat copiii nostri sa spuna vreau aici sa imi
fac un viitor langa familia mea, langa parintii mei, in sanul natiunii mele
- Vrem o tara care sa fie respectata asa cum respecta ea insasi toate angajamentele sale
internationale, care sa nu puna sub smenul intrebarii apartententa la UE si la NATO
- Vrem o tara in care purtatorul de uniforma militara sa se simta parte a marei mase de cetateni
UPDATE 12:55: Adrian Iurascu si-a depus mandatul de presedinte al Fortei Civice si a declarat ca
datoria partidului este ca dupa alegerile parlamentare sa trimita in opozitie ,,pentru inca opt ani”
actuala ,,Uniune socialista” si sa aiba o reactie clara ,,impotriva stangii retrograde".
Ungureanu a explicat intr-un comunicat de presa ca "Initiativa Civica de Centru-Dreapta s-a
nascut din necesitatea coagularii fortelor civice si politice care pot schimba Romania, devenind
intr-un timp foarte scurt una dintre cele mai mari organizatii neguvernamentale din Romania" si
ca "Forta Civica este vehiculul electoral ce va permite membrilor Initiativei sa-si asume un rol
activ in viata politica, participand la alegerile parlamentare din acest an", a precizat Ungureanu,
intr-un comunicat de presa.
Pentru functia de prim-vicepresedinte si-a depus candidatura actualul presedinte al Fortei Civice,
Adrian Iurascu. Pentru functiile de vicepresedinte, in numar de 13, candideaza, intre altii, fostul
ministru PSD al Sanatatii Ion Bazac, fostul deputat PDL Dan Liga, presedintele Asociatiei 21
Decembrie, Doru Maries, fostul lider al PNL Sector 2 Dan Cristian Popescu, fostul deputat PSD
Marian Saniuta. In sfarsit, pentru functia de trezorier al partidului si-a depus candidatura Sorin
Parcalabul, iar pentru functia de secretar general, fostul deputat PDL Stefan Pirpiliu.
Conventia Nationala a Partidului Forta Civica a inceput in jurul orei 11.00 pe arcordurile Odei
Bucuriei. Evenmentul este moderat de prezentatoarea de TV si radio Liana Stanciu.
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MRU: Antonescu nu are nicio sansa in fata
mea la prezidentiale
ADRESA: http://crct.ro/ni3C
Mihai Razvan Ungureanu, fostul sef al Serviciului de Informatii
Externe si actualul presedinte al Initiativei Civice de CentruDreapta, a declarat miercuri la postul de televiziune B1 ca, in
cazul in care se va lupta cu Crin Antonescu pentru functia de
presedinte al Romaniei, liderul liberal nu are nicio sansa in
fata sa.

2

Mihai Razvan Ungureanu si-a lansat Initiativa Civica
de Centru Dreapta
ADRESA: http://crct.ro/nhKk
Fostul premier Mihai Razvan Ungureanu si-a lansat vineri, la ora 12.00,
Initiativa Civica de Centru Dreapta (ICCD). La eveniment au participat si
ceilalti membri fondatori – Monica Macovei, Cristian Preda, Ioan Stanomir,
transmite HotNews.
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