PD-L e în stand-by

Deși PSD și PNL și-au definitivat listele de candidați
PD-L Vâlcea este singurul partid dintre cele ce conteazăîn sondaje care nu și-a
definitivat lista cu candidații pentru alegerile parlamentare. Deja, PSD și PNL au
făcut cunoscute numele celor care se vor bate pe cele 9 colegii uninominale de la
Vâlcea, ba, mai mult, candidații au început săumble prin teritoriu și săstea de
vorbăcu oamenii. Pedeliștii vâlceni au termen de gândire până în data de 12
septembrie, datăla care trebuie sătrimităla București lista cu candidaturi.
Deocamdată, la Vâlcea, situația este neclară, niciun candidat nefiind bătut în cuie.
Totuși, liderul PD-L Vâlcea, Dorel Jurcan, și-a manifestat dorința de a candida pentru
Senat în Colegiul Rm. Vâlcea, în timp ce Samoil Vâlcu și Gabriela Ene se visează
deputați în Colegiile Rm. Vâlcea Sud, respectiv Brezoi. În ceea ce privește situația
din Colegiul Rm. Vâlcea Nord, unde doritori sunt Petre Ungureanu și Sorin Zamfirescu,
se așteaptăfinalizarea unui sondaj de opinie. Acest sondaj nu-i pune probleme fostului
primar al Râmnicului Sorin Zamfirescu și va câștiga detașat în fața colegului său
Petre Ungureanu, care timp de 4 ani a strălucit prin absență, atât în Camera
Deputaților, cât și în Vâlcea. Cei doi pedeliști, proveniți din aripa Stolojan, nu
prea sunt agreați de colegii lor de partid și probabil că , indiferent de rezultatele
sondajului, va fi impus un candidat de la centru.
La bursa zvonurilor s-a acreditat ideea că fostul pesedist Ion Tudor, plecat din

ograda social-democratăpe ușa din dos, va candida din partea PD-L în Colegiul
Uninominal Horezu. Deocamdată, Ion Tudor nu a semnat nicio adeziune și din câte am
aflat se poartănegocieri pe mai multe planuri. Pe la colțuri se vorbește că PD-L
intenționeazăsă-i arunce în lupta electoralăîn colegiul senatorial Brezoi-Horezu,
împotriva liberalului Emilian Frâncu, fie pe fostul ministru secretar de stat Ion
Antonescu, fie pe fostul arbitru internațional Ion Crăciunescu.

