Se pregătește debarcarea senatorului
Jurcan?
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SCHIMBĂRI POLITICE. Cu toate că nici unul dintre membrii marcanți ai PD-L nu dorește
sărecunoască fățiș faptul că lui Dorel Jurcan i se pregătește, de la București,
schimbarea, totuși, din ce în ce mai multe voci din partid spun că este foarte posibil
ca acesta să rămână fără scaunul de președinte, cât de curând. Unul dintre
principalele motive pentru care, spun unii, Jurcan ar putea fi debarcat din funcție
este acela că acesta a obținut, în calitatea sa de președinte al organizației județene
de partid, rezultate slabe în alegerile locale și parlamentare.
Gutău îl vrea președinte pe Jurcan

Pe adresa electronică a ziarului nostru a sosit, zilele trecute, un comunicat de presă
semnat de primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircea Gutău, în care acesta dezvăluie
faptul că nu dorește debarcarea liderului PD-L, Dorel Jurcan, precizând că între el și
senatorul democrat-liberal existăo strânsărelație de prietenie. Mai mult decât atât,

Mircea Gutău a menționat că disputa dintre Dorel Jurcan și fostul arbitru
internațional, Ion Crăciunescu – După cum știți acesta a cerut demisia parlamentarului
de curând motivând că organizația județeană de partid pe care o conduce a obținut
rezultate slabe în alegerile din acest an – nu a fost, sub nicio formă , întreținută
de el. „Relația dintre mine și domnul senator Dorel Jurcan este una dintre cele mai
bune, consumatăatât pe plan politic, cât și personal, considerându-l pe domnul senator
un onest coleg de partid, dar și un bun prieten. Faptul că un membru al PD-L, precum
domnul Ion Crăciunescu poate face propuneri sau observații privind conducerea
organizației dovedește că în cadrul PD-L existăposibilitatea exprimării libere a orică
ror opinii de că tre orice membru care se considerăanimat doar de dorința
îmbunătățirii activității în această organizație. În fine, vreau săsubliniez că dacă
am ceva de spus în cadrul PD-L, fie la nivelul municipiului Rm. Vâlcea, fie la nivelul
organizației județene, o voi face personal, fără intermediari”, a conchis Mircea Gutău
în comunicatul de presă amintit.

Membrii PD-L nemulțumiți de președintele lor

Cu toate că nici unul dintre membrii marcanți ai PD-L nu dorește sărecunoască fățiș
faptul că lui Dorel Jurcan i se pregătește, de la București, schimbarea, totuși, din
ce în ce mai multe voci din partid spun că este foarte posibil ca acesta să rămână
fără scaunul de președinte, cât de curând. Unul dintre principalele motive pentru
care, spun unii, Jurcan ar putea fi debarcat din funcție este acela că acesta a
obținut, în calitatea sa de președinte al organizației județene de partid, rezultate
slabe în alegerile locale și parlamentare. Deși liderul democrat-liberal susține cu
tărie că filiala de partid pe care o conduce a obținut rezultate destul de bune, din
păcate, realitatea îl contrazice. Nu mai este, deja, un secret că formațiunea politică
despre care aminteam are, și acum, organizații teritoriale destul de șubrede și o
organizare politică care lasăde dorit. În fapt, acesta este și opinia multora dintre
membrii PD-L marcanți care sunt de părere că în partid este nevoie de ceva mai
multăordine. Și pentru că suntem la capitolul zvonuri, mai trebuie spus că pe la
colțuri se vorbește că pedeliștii l-ar prefera la conducerea județeană a partidului pe
Mircea Gutău, tocmai datorităfaptului că este un personaj politic ce a reușit săaducă
un plus considerabil de imagine acestui partid, și fără de care, spun câteva voci, PDL ar însemna mare lucru pe scena politică vâlceană . Suntem, însă , convinși că Mircea
Gutău nu a încercat nicio clipăsă-l sape pe la spate pe colegul său de partid, mai
ales că , din surse, am primit informații foarte clare care stipulau faptul că
primarul municipiului nici măcar nu-și dorește această funcție, pentru că activitatea
de la primărie, dar și cea de partid, îl solicităintens.
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Circulăși informații potrivit că rora solicitarea de demisie din funcția de președinte
al partidului făcutăde Ion că rciunescu la adresa lui Dorel Jurcan nu ar fi fost deloc
întâmplătoare. Se aude că acesta ar fi primit o misiune precisă, de la centru, pentru
a isca valuri în sânul organizației de partid, dar și pentru a da o serie de semnale
clare cu privire la faptul că cei de la București nu sunt câtuși de puțin mulțumiți de
activitatea politică a lui Dorel Jurcan. Profitând de ocazie, din câte se pare,
Romulus Bulacu, unul dintre vicepreședinții Consiliului Județean a lăsat săse
înțeleagă, printre rânduri, în cadrul unor discuții de partid ținute în mare secret,
că și-ar dori funcția de președinte, arogându-și și o serie de merite care pot
determina ocuparea acestei înalte funcții.

