
Stolojan vine la Sibiu
Duminica, 26 noiembrie, de la ora 12, Sala Thalia va gazdui lansarea  "Platformei politice liberale pentru
clarificarea doctrinara, unitatea si relansarea fortelor de centru-dreapta" . La acest eveniment sunt
asteptati  Theodor Stolojan, Valeriu Stoica, Raluca Turcan, Cristian Boureanu, Radu F. Alexandru si
Mircea Iustinian. Alaturi de acestia, la lansare vor fi alaturi de liberali si intiatorii grupului de initiativa
alcatuit la nivelul judetului, grup format din: Mircea Pavelescu, Stephan Braune, Horatiu Cojocaru,
Constantin Lotrean, Mircea Pasca, Marius Oprescu si Daniel Cozac, Mircea Lupu si Mihai Man. 
  
  Platforma propusa de grupul format in jurul lui Theodor Stolojan si a lui Valeriu Stocia are in vedere, pe
scurt, patru obiective. Totodata, forma pe care o poate lua aceasta initiativa, poate desfasura  trei scenarii.
  
  Cele patru obiective ale platformei sunt: 
  
  1. Constituirea, in interiorul P.N.L., conform actualului statut, a unei baze de coagulare politica, menite
ca, atat pe calea dialogului institutional, cat si pe calea competitiei politice, sa determine clarificarea
strategica si doctrinara in interiorul acestui partid, in beneficiul tuturor celorlalte forte de centru-dreapta;
  
  2. constituirea unui vehicul politic care sa isi asume public misiunea mentinerii pe agenda politica a
imperativului unificarii fortelor de centru-dreapta prin colaborare si dialog cu toate fortele politice
relevante;
  
  3. crearea premiselor lansarii unei dezbateri publice care va duce la clarificarea doctrinara fara de care
nu poate exista o identitate politica si doctrinara a polului de centru-dreapta modern si european;
  
  4. constituirea unei punti de legatura intre fortele politice actual constituite care se revendica de
centru-dreapta si marea masa de simpatizanti care si-au asumat ideile politice de centru-dreapta, dar care
sunt mentinuti in afara dialogului si a circuitului politic de catre actualele forte politice. 
  
  In plus, analiza scenariilor plauzibile pentru momentul postaderare arata ca o astfel de platforma politica
este o necesitate in oricare dintre aceste scenarii:  
  
  scenariul 1: Subzistenta Aliantei in forma curenta, cu continuarea actualelor lupte interne; in acest
scenariu, Platforma este necesara ca sa mentina vii aspiratia la unitate si reperele doctrinare, conditii ale
mentinerii sperantei electoratului de dreapta ca exista forte politice constiente de criza Aliantei;
  
  scenariul 2: alegerile anticipate; in acest scenariu, Platforma este necesara ca instrument politic apt sa
contribuie la evitarea repetarii greselilor trecutului recent; astfel, Platforma va oferi solutii alternative la
varianta perdanta in care P.D. si P.N.L. reiau experimentul esuat al unei aliante conjuncturale care, pentru
un nou ciclu electoral, sa nu duca nicaieri din cauza absentei unui plan strategic constructiv, inlocuit doar
cu dorinta de a accede la putere si la functii;
  
  scenariul 3: constituirea unei alte majoritati parlamentare prin izolarea unuia dintre membrii Aliantei;
platforma este necesara ca mijloc de continuare a proiectului de unificare a fortelor de centru-dreapta. 
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