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Fostul primar al Craiovei a fost unicul candidat la funcție, votul fiind exprimat în
unanimitate

Organizația locală a PSD a organizat sâmbătă, la Casa Studenților, o conferință la care au
participat peste 600 de membri și în care și-a desemnat liderii.
Alături de Olguța Vasilescu, în noua structură de conducere se regăsesc Radu Preda - secretar,
Mihail Genoiu, Eliza Peța, Adrian Cosman, Alin Șuiu, Sorin Manda, Marius Mihai, Lucian
Dindirică - vicepreședinți și Lucian Lungu - trezorier.
Cu această ocazie, deputatul PSD a declarat că nu ar mai fi candidat la șefia organizației
locale, dar a constatat că nu este momentul să se retragă acum: „Vreau să vă spun că aș fi
vrut să nu mai candidez azi și nu din cauza a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă.
Colegii apropiați știu că am spus de câteva luni de zile că nu vreau să mai candidez
pentru funcția de președinte al organizației municipale, însă nu cred că este momentul să
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mă retrag acum. N-aș vrea ca dezbinarea care există în administrația locală și în multe
părți din acest oraș să se repete și la nivelul organizației municipale. Vin în fața noastră
bătălii pe care știu că putem să le câștigăm”.
Referitor la pierderea alegerilor europarlamentare în Craiova, Vasilescu a declarat că PSD a
pierdut la Craiova alegerile europarlamentare, după 7 ani de administrație, de vină fiind militanții
care și-au dus apropiații să voteze în alte localități.
„După 7 ani de administrație PSD este prima dată când pierdem alegerile în municipiul
Craiova. Dar aici vina ne aparține nouă în exclusivitate. În primul rând, militanților de pe
comune care sunteți în această sală, care sunteți girați de organizația municipală Craiova
și care pentru a îndeplini targetul electroral pe care l-ați avut în alte localități decât
Craiova ați dus acolo rudele, prietenii, simpatizanții partidului ca să voteze în alte
localități.
N-ați procedat bine. Scorul județului ar fi fost același și dacă ar fi votat prietenii
dumneavoastră la Craiova și dacă ar fi votat în localitățile unde sunteți militanți. Nu i-ați
ajutat nici pe primari, care la ora actauală nu știu exact care este scorul lor electoral,
pentru că au fost foarte multe voturi venite din Craiova, dar mai grav decât orice am
reușit să pierdem Craiova la vot”, a spus Olguța Vasilescu.
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