Mazilu și Coca rămân fideli
doctrinei social-democrate

Cu toate că în ultima vreme au apărut mai multe zvonuri potrivit că rora parlamentarii
PSD, Laurențiu Coca și Dan Mazilu, ar urma săpărăsească în acest an barca socialdemocratăpentru a se muta în cea pedelistă, totuși, informațiile au fost infirmate
categoric de cei doi.
Deputatul PSD, Constantin Mazilu, susține, însă , că nu are de gând săplece din
partidul care l-a propulsat politic. „Este obligatoriu ca acest buget
săconținămecanisme transparente de alocare a resurselor că tre proiecte de investiții,
astfel încât săeliminăm din România caracterul discreționar și bunul plac în alocarea
resurselor destinate structurilor administrației locale. Au fost acțiuni de o
brutalitate fără precedent, declanșate de PD-L împotriva primarilor PSD din unele
județe, unde s-au pus în scenăacțiuni de suspendare a acestora, fără temei legal și se
încearcă tot felul de provocă ri de referendumuri locale pentru revocarea din funcții
a unor aleși locali social-democrați. Voi face tot ceea ce-mi stăîn putințăpentru
locuitorii din Colegiul Bălcești pentru a-i reprezenta cum trebuie acolo unde m-au
trimis, în Parlamentul României”, a declarat alesul cu ocazia unei conferințe de presă
susținutăalături de senatorul Laurențiu Coca, la sediul parlamentar din Lădești. La
rândul său Coca a subliniat și el faptul că nu dorește săplece din PSD: „Este exclus
așa ceva în ceea ce măprivește. Eu sunt prin formație de stânga, e o chestiune de
educație politică pe care am primit-o din familie. Și, apoi, cum aș putea trăda

încrederea celor care m-au trimis în Parlament? Nu, nu. Este exclus. Nu pot fi de
dreapta. Nu am cum „. Cât despre bugetul pentru anul 2010 și susținerea unor
amendamente de că tre parlamentarii PSD, deputatul Mazilu a spus apăsat: „După cum
știți, PSD este în Opoziție Noi putem face sute de amendamente, dar nu cred că vor fi
votate, având în vedere majoritatea actualădin Parlament. Dar, oricum, nu vom dezerta
din partid”.

