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Viorica Dăncilă a fost aleasă președinte al PSD, anunțul oficial fiind făcut la Congresul
extraordinar al partidului de către liderul deputaților PSD, Alfred Simonis. De asemenea,
Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv, iar Mihai Fifor, secretar general.

Viorica Dăncilă a întrunit un număr de 2.828 de voturi, Liviu Pleșoianu 715, Șerban Nicolae 375 și Ecaterina Andronescu 50 de voturi.
Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv cu 2.463 de voturi, Daniel Suciu a obținut
1,358 voturi, Daniel Florea - 129 și Sorin Bota 19 voturi.
Mihai Fifor a fost ales secretar general al PSD cu 2.366 voturi, Gabriel Petrea a obținut 716
voturi, Codrin Ștefănescu - 466, Felix Stroe - 189, iar Rodica Nassar - 77.
Viorica Dăncilă le-a transmis, sâmbătă, colegilor că „au votat-o să fie primul președinte femeie
al PSD”, precizând că realizează responsabilitatea pe care o are. Ea le-a cerut socialEdiție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF

ALEGERI. Viorica Dăncilă, primul președinte femeie din istoria
PSD
Categorie: Național Publicat: Duminică, 30 Iunie 2019 03:53 Scris de Alina Mirea
Accesări: 1411
democraților să aibă încredere în echipa de conducere aleasă.
„Dragi colegi, vreau să vă mulțumesc pentru votul de astăzi, votul vostru mă onorează dar mă si
responsabilizează. Știu că nu va un drum ușor, știu că abia acum încep luptele. Sunt mulți
oameni a căror speranță e legată de PSD. Când mi s-a propus funcția de premier, am stat și mam gândit. Toți îmi spuneau - să accepți, ești prima femeie premier. Atunci m-am gândit - am o
dublă responsabilitate, de a aduce această țară pe drumul bun, să nu îmi dezamăgesc colegii,
dar am responsabilitatea pentru toate femeile din România, că o femeie poate fi la fel de bun
premier ca un bărbat”, a afirmat Viorica Dăncilă, după ce a fost anunțat votul prin care a fost
aleasă lider al partidului
Premierul le-a cerut colegilor să aibă încredere că echipa de conducere că se va implica astfel
încât partidul și țara să aibă locul cuvenit. „Vreau să vă cer să aveți încredere și în același timp
să ne implicăm ca acest partid și această țară si aibă locul care i se cuvine. Vreau să îi spun
președintelui executiv Eugen Teodorovici, secretarului general Mihai Fifor, vicepreședinților
partidului, Marian Oprișan, președinților din organizații că au în conducerea partidului un
prieten. Cred că împreună putem construi viitorul pe care și-l dorește România. Dumnezeul să
ne ajute”, a conchis noul lider al PSD.
Sursa Mediafax
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