
Mircea Cazan: \&quot;Merg pe mana lui Crin Antonescu pana la capat! \&quot;
O scindare a PNL-ului ca urmare a faputlui ca anumiti lideri ai organizatiilor judetene nu sunt de acord cu
alianta dintre PNL si PC nu va ajunge la Sibiu, spune liderul Mircea Cazan. Potrivit acestuia, Alianta de
Centru - Dreapta este o alternativa la PDL. in plus, daca se va decide ca acestei aliante sa i se alature si
PSD, Mircea Cazan a declarat ca: "Voi merge pe mana lui Crin Antonescu pana la capat! ". "in cazul unei
alinate cu PSD, eu voi fi de acord. Oamenii trebuie sa inteleaga ca vor fi pusi sa aleaga intre PDL si
aceasta noua forta. intre PDL, care au pradat ca turcii sau pentru aceasta alianta. PNL a dat dovada in cele
mai grele momente ca are puterea de coeziune a fortelor politice. Modelul german din economie, poate fi
preluat si in tara noastra. Noua Alianta de Centru - Dreapta formata dintre PNL si PC, la care sa se alature
si PSD-ul doveste forta liberalilor de a regrupa principalele partide de Opozitie, in asa fel incat sa ofere cu
adevarat o solutie salvatoare romanilor, o alternativa ", a spus presedintele PNL Sibiu, Mircea Cazan. 
  
  La Sibiu, alianta dintre PNL si PC va merge bine, mai spune Cazan, si pentru ca presedintele PC este un
fost liberal. "Sa nu uitam ca domnul Tuluc a fost liberal. Eu chiar cred in aceasta alianta care sa salveze
Romania din colaps. Şi mai cred ca PDL se teme de unirea fortelor Opozitiei pentru ca stie ca nu va mai
putea sa ii insele pe romani si sa ajunga la putere. Iar atacurile care vin la adresa noastra, a liberalilor, cu
privire la doctrina, nu sunt intemeiate, pentru ca o alianta politica nu inseamna ca nu mai suntem de
dreapta, inseamna sa ai puterea sa gasesti solutii bune pentru populatie, si impreuna cu altii ", a mai spus
Mircea Cazan.
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