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Valeriu Stoica, sfat pentru PNL: Să depășească mitul
conducătorului carismatic

19 feb 2017 / 17:10 

Salveaza PDF Print Comentarii

”PNL trebuie să depășească mitul conducătorului carismatic, mitul salvatorului. Nici Predoiu (Cătălin Predoiu - n.red.), nici
Orban (Ludovic Orban - n.red.) nu sunt salvatori. PNL trebuie să aleagă o echipă. Echipa poate să salveze PNL. E

Valeriu Stoica, fost ministru al Justiției și lider al PNL în perioada februarie 2001- august 2002, consideră că partidul
al cărui membru a fost are nevoie de relansare, dar pentru asta trebuie să depășească ”mitul conducătorului
carismatic”. 
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STIRI ASEMANATOARE
Ludovic Orban, favoritul semnatarilor MANIFESTULUI PNL pentru șefia partidului

Ludovic Orban și-a anunțat candidatura pentru șefia PNL

adevărat că această echipă trebuie să aibă calități pe care ar trebui să le aibă un singur lider, dar acest lider nu există în
momentul de față în PNL Echipa trebuie să dispună de o buna interfață cu lumea europeană, cu structuri euroatlantice și
cred că singurul care are asemenea calități este Cătălin Predoiu. De asemenea, trebuie să fie buni organizatori în această
echipă. Nu trebuie să uităm că, potrivit statutului PNL, la alegeri va fi vorba de desemnarea unui președinte, patru
vicepreședinți și un secretar.

Pe lângă președinte, și pentru care nu văd pe nimeni pregătit în PNL în momentul de față în afară de Cătălin Predoiu,
ceilalți trebuie să acopere celelalte fișe ale postului: trebuie să fie foarte buni organizatori și să aibă o bună conexiune cu
primarii de mari localități. Cel care vrea să candideze ca președinte, dacă nu va avea o echipă puternică lângă el, nu va
putea să conducă. Cred că în PNL sunt resurse suficiente pentru relansare. Sunt oameni foarte puternici, în stare să
formeze o echipă, important este ca ei să fie solidari. Dezbinarea nu este bună niciodată”, a declarat Valeriu Stoica,
duminică, la Realitatea TV.

Arhiva SIPA. Tudorel Toader, LISTA
persoanelor care au vizitat arhiva-OFICIAL

Diana Popescu / 25 mai, 07:10

Postat in categoria PERSONALITATI POLITICE

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a publicat în cursul zilei de
joi lista cu persoanele care au vizitat arhiva SIPA, după cum
a anunţat, la începutul săptămânii, la Iaşi. De precizat că pe
această listă, printre alții, se află numele Laurei-Iulia
Scântei, vicepreședinte al Senatului, Horia Georgescu, fost
șef al ANI, dar și Marius Oprea. În 2006 nu apare înscrisă
nicio intrare în arhiva SIPA.
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