‘Am reale dubii asupra deciziei
Curtii de Apel Pitesti’

” Președintele PD Vâlcea, Dorel Jurcan spune ” liderul democrat consideră că
între magistrații Curților de Apel și procurorii DNA există o colaborare evidentă,
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Zilele trecute, senatorul democrat Dorel Jurcan a declarat în cadrul unei conferințe de presă că , în ciuda
hotărârii Curții de Apel Pitești prin care s-a dispus menținerea în arest preventiv a primarului Mircea Gutău,
Partidul Democrat va rămâne alături de edilul șef al Râmnicului. „Rămânem solidari cu cei doi colegi ai noștri, în
special cu Mircea Gutău pentru că îl considerăm nevinovat. Nu ne-am lepădat de edilul-șef al Râmnicului așa
cum susțin anumite publicații locale, doar că viața partidului merge mai departe” a spus Dorel Jurcan. Liderul
democrat consideră că între magistrații Curților de Apel și procurorii DNA există o colaborare evidentă, ceea ce
creează dubii asupra deciziei de a-l menține pe Mircea Gutău în arest. „Nu trebuie uitat că trei Tribunale, printre
care și cel de la București, au hotărât că nu există la dosar probe ale vinovăției lui Gutău. Alte trei Curți de Apel
au decis să-l mențină în arest. Sincer, am reale dubii asupra deciziei Curții de Apel Pitești de menținere a
arestării preventive a lui Mircea Gutău. Spun asta pentru că eu cred că între procurorii DNA și judecă torii
Curților de Apel sunt relații foarte strânse. Cu toate astea, eu am încredere în justiția românească cu toate
lagunele ei cu tot. Cred că până la urmă se va face dreptate. De asemenea, cred că Mircea Gutău va reveni la
conducerea primăriei Râmnicului cât de curând” spune președintele Partidului Democrat Vâlcea, Dorel Jurcan.

Mai mult decât atât, senatorul vâlcean spune că până la revenirea primarului Gutău, în fruntea
Organizației Municipale a Partidului Democrat va ﬁ condusă de membrii Biroului Permanent Județean. De
menționat că Mircea Gutău s-a auto-suspendat din funcția de președinte al PD Rm. Vâlcea până la soluționarea
cauzei. „Avem două soluții la organizația PD Rm. Vâlcea: să alegem un președinte interimar sau să organizăm
alegeri. Părerea mea este că până se va clariﬁca situația colegului nostru Mircea Gutău, organizația municipală
a PD trebuie să ﬁe sub coordonarea directă a Biroului Permanent Județean. Așa cum a spus și Emil Boc, care
regretă că l-a exclus din partid, Mircea Gutău își va relua funcțiile în partid. Noi îl vom primi cu brațele
deschise” a mai declarat senatorul democrat. Cât despre Nicolae Dicu, care deținea funcția de vicepreședinte
în Biroul Permanent Județean al PD Vâlcea, Dorel Jurcan spune că este necesară înlocuirea acestuia cu un alt
coleg sin partid. „În cazul lui Dicu lucrurile sunt mai clare pentru că el a fost prins în ﬂagrant. De aceea, este
necesară înlocuirea lui din funcția pe care o deținea în partid” a spus Jurcan.
În ceea ce privește alegerea unui viceprimar care să-i ia locul lui Nicolae Dicu în fruntea primăriei
municipiului, Dorel Jurcan spune că până vineri, 22 septembrie a.c., PD Vâlcea va alege, prin vot secret, viitorul
edil. „Deși s-a tot vehiculat că postul de viceprimar al Râmnicului nu va ﬁ al PD ului, eu vă asigur că va ﬁ al
nostru. Din câte am auzit de la colegi, cei care vor să devină viceprimar sunt: Roxana Iovan, Romeo Rădulescu,
Florian Borza și Mihai Botea. însă , nimic nu e sigur pentru că vom alege prin vot secret” a conchis Dorel
Jurcan.
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