
Alianta de Centru-Dreapta va functiona in favoarea sibienilor
De asemenea, noua Alianta de Centru Dreapta va participa cu candidat comun la Primaria Generala a
Municipiului Bucuresti (acesta va fi un membru al PNL, cu exceptia situatiei in care o persoana care este
membru PC la data semnarii prezentului protocol va fi mai bine plasat in sondajele de opinie), in timp ce
pentru posturile de vicepresedinti ai Consiliului Judetean, cele doua partide vor participa impreuna la
negocierile cu celelalte partide pentru alegerea acestor functii. in ceea ce priveste alegerile locale,
candidatul de primar, respectiv de presedinte al Consiliului Judetean al Aliantei va fi membrul PNL sau
PC cel mai bine plasat in sondajele de opinie la nivel local. Cele doua partide componente ale Aliantei de
Centru Dreapta vor participa in alegerile parlamentare cu candidati comuni: Alianta va prezenta candidati
in colegiile eligibile astfel incat sa asigure Partidului Conservator un numar de cel putin 12 colegii
eligibile pentru Camera Deputatilor si 9 colegii eligibile pentru Senat. Alianta va sustine, atat in ipoteza
alegerilor prezidentiale la termen, cat si a celor anticipate, un membru al PNL pentru functia de presedinte
al Romaniei. Cam asa arata Protocolul Aliantei de Centru Dreapta, care va functiona pe o perioada de cel
putin 5 ani. in Sibiu, atat presedintele PNL, cat cel al PC spun ca vor colabora in favoarea sibienilor. 
  
  De musai, ca de voie buna 
  
  Presedintele PNL, Mircea Cazan, a declarat ca este de acord cu Alianta de Centru-Dreapta, despre care
crede ca "este un inceput pentru regruparea fortelor de centru-dreapta si un pas hotarator pentru crearea
unei Opozitii solide", a spus presedintele PNL Sibiu. Mircea Cazan crede ca va colabora foarte bine cu
presedintele conservatorilor de la Sibiu, Gheorghe Tuluc. "Sunt convins ca nu vor fi probleme. Eu il
cunosc pe domnul Tuluc si nu am avut vreodata probleme", a mai spus Cazan. 
  
  Gheorghe Tuluc, presedintele interimar al PC Sibiu, spune ca alianta parafata intre PNL si PC este un
consens politic intre doua partide cu vederi politice comune. "Am participat la semnarea protocolului de
alianta intre cele doua partide si urmeaza sa avem o intalnire si la nivelul organizatiilor judetene. in
principiu, s-a stabilit ca fiecare partid sa aiba proprii candidati la alegerile locale. Se poate ajunge si la o
intelegere privind un candidat unic, insa atunci decizia apartine organizatiilor judetene. Echipele care se
vor intalni la nivelul judetului pentru a stabili termenii aliantei vor fi formate din cate 5 reprezentanti ai
fiecarui partid. Vom vedea ce modalitati de colaborare vor exista dupa ce fiecare partid va veni cu
propriile propuneri. Suntem doua partide de centru-dreapta si provenim dintr-un grup politic cu vederi
comune", a declarat Gheorghe Tuluc, liderul conservatorilor sibieni. Delegatia sibiana prezenta la
semnarea protocolului aliantei a cuprins 7 persoane, in principal primarii PC din judet.
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