Vâlcea, primul județ din țară unde
s-a creat polul de centru – dreapta

După nici două luni de la semnarea protocolului național între PNL, AP și PNÎCD,
„Vom încerca săne sprijinim în toate consiliile locale, acolo unde existănumeroși
reprezentanți ai PNL, AP sau PNÎCD. La orice alegeri, în turul doi, ne vom acorda
sprijin, pentru că așa este normal”, a declarat Emilian Frâncu, liderul PNL Vâlcea
Vineri, 26 octombrie, Emilian Frâncu – președintele PNL Vâlcea, Adrian Toader –
președintele AP Vâlcea și Virgil Bălășeanu – vicepreședintele PNÎCD Vâlcea, au anunțat
formarea unui pol de centru – dreapta la nivel local. Vâlcea este primul județ care a
semnat protocolul După ce la nivel central s-a semnat încă din data de 8 septembrie
2007, la Timișoara. Prin acest protocol, liderii celor trei formațiuni politice își
propun săpromoveze ideile de centru – dreapta, săsprijine Guvernul României și
săparticipe în comun la acțiuni politice, sociale, culturale, sportive, precum și la
dezbateri publice care săîntărească ideile de centru – dreapta. „Este un moment de
istorie politică locală. Sper ca această structurăpolitică să-și atingăobiectivele la
Vâlcea. Vom încerca săne sprijinim în toate consiliile locale, acolo unde
existănumeroși reprezentanți ai PNL, AP sau PNÎCD. La orice alegeri, în turul doi, ne
vom acorda sprijin, pentru că așa este normal”, a declarat Emilian Frâncu.
În luna februarie a anului 2004, liderii de atunci ai Alianței D.A. Vâlcea, Emilian

Frâncu și Dorel Jurcan, anunțau cu mare tam-tam semnarea la nivelul județului a unui
protocol de colaborare între Alianța D.A. și PUR (PC -ul de acum – n.r.). Ei își
promiteau atunci că se vor consulta în toate problemele politice și de asemenea, că se
vor ajuta la alegeri. Ei bine, când a venit vremea alegerilor pentru Consiliul
Județean Vâlcea, pentru niciunul dintre liderii acestor partide nu a mai contat
protocolul, „faultându-se” ori de câte ori au avut ocazia. Acum, Emilian Frâncu spune
că protocolul va funcționa și va fi dus la bun sfârșit. „Atunci când ai de împărțit
ceva existămari posibilități ca datorităunor elemente politicianiste sau care săținăde
interese meschine de moment săaparădevieri de la o înțelegere făcută. Așa se
întâmplăuneori în lumea politicului. însă , dacă te animădoar dorința de a întări
dreapta, de a crea culturi care săpermităoamenilor săparticipe la acțiuni comune,
atunci ai toate șansele sămeargă. Nu ai de împărțit nici patrimoniu și nici alte
elemente. Nu văd de ce nu ar avea toate șansele săfie dus la bun sfârșit acest
protocol” – a adăugat liderul PNL Vâlcea.
La rândul său, președintele AP, Adrian Toader, spune că cele trei partide vor colabora
atât la nivel parlamentar și guvernamental, cât și în administrația locală. „Avem 10
principii care fac parte din protocolul cadru ce a fost semnat la Timișoara. Sunt 10
principii fondatoare ale alianței forțelor de centru – dreapta. Noi susținem un stat
puternic, prin forța autorității și eficienței sale. Partidele noastre vor colabora la
nivel parlamentar, guvernamental și în administrație pentru respectarea principiilor
fondatoare. Mai este încă o idee care ne unește: victoria în alegeri a polului de
centru – dreapta” – a declarat Adrian Toader. De asemenea, vicepreședintele PNÎCD
Vâlcea, Virgil Bălășeanu, mărturisește că unul dintre obiectivele Polului de centru –
dreapta este acela de a izola partidele neo-comuniste, populiste și anti – democrate.
„Un alt obiectiv este consolidarea unei bune guvernări la nivel central. Trebuie
săinstaurăm o normalitate în politica acestei țări. De asemenea, avem nevoie
săpregătim economia și societatea românească pentru a face Față competiției europene
și pentru a adopta moneda Europeană ” – a spus Virgil Bălășeanu.

