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nimic Scandal mare, sâmb&#259;t&#259;, în &#351;edin&#355;a Consiliului General al Municipiului Bucure&#351;ti
(CGMB), dup&#259; ce solicitarea liberalilor de invalidare a mandatelor a cinci consilieri municipali care au trecut la PLD
(Florin Bumba&#351;, Maria Ciuc&#259;, Mioara radu, Mircea Valentin, Ilie Romeo) a fost respins&#259; cu ajutorul
voturilor consilierilor PD &#351;i PC. &#350;edin&#355;a, care s-a dorit a fi una administrativ&#259;, s-a transformat
într-o &#351;edin&#355;&#259; de partid a Alian&#355;ei, fiind caracterizat&#259; pe alocuri (dar mai ales în punctele
esen&#355;iale) de interese meschine. Respingerea solicit&#259;rii PNL a însemnat, automat, pierderea
majorit&#259;&#355;ii în cadrul CGMB de c&#259;tre primarul Adriean Videanu. Astfel, de&#351;i pe ordinea de zi a
&#351;edin&#355;ei s-au aflat 51 de proiecte, niciunul propus de edilul Capitalei n-a trecut la vot.
 
 &bdquo;Votul împotriva invalid&#259;rii celor cinci mandate, o procedur&#259; legal&#259;, nu înseamn&#259; numai
un act de tr&#259;dare, care ascunde interese meschine, ci &#351;i o înc&#259;lcare flagrant&#259; a legii. (...) Votul
PD e dovada clar&#259; de tr&#259;dare a intereselor Alian&#355;ei. Legea interzice migra&#355;ia consilierilor, iar
solicitarea noastr&#259; viza tocmai respectarea legii. Votul împotriv&#259; - care e formal, deoarece aplicarea legii nu
se discut&#259; - înseamn&#259; un vot pentru înc&#259;lcarea legii. V&#259; avertizez c&#259; orice proiect de
hot&#259;râre votat de cei cinci e nul de drept&ldquo;, a clamat viceprimarul liberal Ludovic Orban, prezent la
&#351;edin&#355;&#259;. În replic&#259;, Videanu a explicat c&#259; respingerea proiectului privind invalidarea
mandatelor fo&#351;tilor PNL-i&#351;ti e justificat din &bdquo;motive de procedur&#259;&ldquo;. El a spus c&#259;
prin adoptarea hot&#259;rârii în forma propus&#259;, majoritatea ADA din CGMB ar fi fost afectat&#259;. 
 
 &bdquo;Proiectul propunea invalidarea a cinci mandate, dar nu erau nominalizate &#351;i persoanele care i-ar fi
înlocuit pe cei cinci. Pierdeam astfel echilibrul în CGMB, se pierdea majoritatea&ldquo;, a afirmat Videanu, care a
recunoscut îns&#259; c&#259; PNL a remis înc&#259; de acum o lun&#259; lista cu persoanele propuse a-i înlocui pe
cei cinci &bdquo;fugari&ldquo;, dar aceasta nu a fost semnat&#259; de ministrul Vasile Blaga. La un moment dat,
dup&#259; plecarea consilierilor PLD la Congresul respectivei forma&#355;iuni politice, consilierii municipali au decis ca
toate proiectele de Hot&#259;râri ce vizau patrimoniul municipalit&#259;&#355;ii s&#259; nu mai fie discutate
pân&#259; se va decide în privin&#355;a situa&#355;iei &bdquo;migratorilor&ldquo;. Cu toate acestea, liberalii s-au
ab&#355;inut de la vot, ceea ce a f&#259;cut ca &#351;i alte proiecte s&#259; nu mai fie adoptate.
 
 Mare scandal a generat în &#351;edin&#355;a de sâmb&#259;t&#259; &#351;i contractul municipalit&#259;&#355;ii cu
Apa Nova. De&#351;i erau patru proiecte de hot&#259;râre vizând propunerea ARBAC de sanc&#355;ionare a Apa
Nova cu 6,1 milioane euro, acestea au fost scoase de pe ordinea de zi, &bdquo;din motive de procedur&#259;&ldquo;,
la propunerea lui Videanu. Culmea este c&#259;, dup&#259; &#351;edin&#355;&#259;, edilul a recunoscut c&#259;
în&#355;elegerea cu Apa Nova &bdquo;e p&#259;gubos&#259; pentru ora&#351;&bdquo;. 
 
 &bdquo;Din punctul meu de vedere, contractul cu Apa Nova e p&#259;gubos pentru ora&#351;, dar e o
în&#355;elegere între p&#259;r&#355;i pe care am obliga&#355;ia s&#259; o administrez&ldquo;, a afirmat Videanu,
care a sus&#355;inut c&#259; va sesiza organele în drept cu privire la respectiva în&#355;elegere comercial&#259;.
Culmea e c&#259;, de&#351;i a criticat contractul cu APA Nova, Videanu s-a ab&#355;inut s&#259; se pronun&#355;e
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&#351;i în privin&#355;a altor în&#355;elegeri &bdquo;delicate&ldquo; pe care municipalitatea &bdquo;e
obligat&#259;&ldquo; s&#259; le respecte (vezi cazul Luxten, Dalli etc).
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