
Mircea Cazan: \&quot;Alianta PNL - PSD inseamna o noua speranta \&quot;
Ziua de sambata este una care va ramane in istorie. PSD, PC si PNL au semnat protocolul de constituire a
Uniunii Social-Liberale. Protocolul este valabil pana in 2020. Pentru prima data, Opozitia s-a unit in mod
oficial. Presedintele PNL Sibiu, Mircea Cazan, spune ca " Alianta PNL - PSD la Sibiu inseamna
inceputul unei noi sperante pentru zeci de mii de sibieni carora li s-au taiat pensiile si salariile sau au fost
nevoiti sa isi inchida afacerile si sa isi dea afara angajatii ". De asemenea, potrivit deputatului Cazan, prin
semnarea protocolului USL, cei mai castigati vor fi cetatenii care acum sunt nemultumiti si nu mai au
nicio speranta de trai decent. " Realitatea este una singura. intrebati un sibian care a ramas fara serviciu,
un pensionar, un bugetar cu salariul taiat, daca acum traieste mai la stanga sau mai la dreapta fata de anul
2008. Uniunea Social-Liberala, asa cum spune si numele, este o unire a tuturor fortelor, a tuturor
specialistilor, a tuturor celor care nu sunt corupti din politica, pentru a avea cei mai buni oameni care sa
candideze in 2012 si care sa vina cu solutii pentru un trai mai bun. Liberalii raman liberali,
social-democratii raman tot pesedisti, conservatorii nu isi schimba partidul, schimbarea este ca toti cei
nemultumiti de Traian Basescu, dar mai ales satui de traiul greu din ultimii ani, in sfarsit s-au unit. Sibiul
este un oras european, unde cetatenii sunt deschisi in gandire, iar PNL-ul a demonstrat prin pozitia sa ca
pe primul loc a pus interesul comunitatii. Liberalii sibieni sunt pentru orice fel de parteneriat politic, care
sa aduca consecinte bune pentru sibieni. Vrem sa construim ceva pentru orasul acesta, nu sa distrugem
spitale, sa lasam oameni fara serviciu, sa-i ducem la disperare pe patroni sau sa taiem din pensiile
varstnicilor ", a mai spus deputatul liberal, care a precizat faptul ca PNL pregateste cei mai buni oameni
pentru a le oferi sibienilor o reala alternativa la ce a fost pana in prezent. (L. B.)
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