
Domnule Viorel Stanca, sunteţi preşedintele PD –
L, un partid plin de forţă, care vrea să câştige alegerile
la toate nivelele. Cum vi se pare, din această postură,
campania electorală? Credeţi că se poate „citi” forţa
unui partid şi a oamenilor lui după stilul şi suportul de
campanie?

Sunt mulţumit de felul în care ne susţinem
cauza la nivelul campaniei electorale. Eu cred că
materialele de promovare vorbesc bine despre
noi şi, cu siguranţă, electoratul poate vedea forţa
şi inteligenţa partidului nostru şi în modul în
care am înţeles că trebuie să ne promovăm
imaginea. Prin cei mai capabili oameni ai săi,
PD – L este prezent în toate mediile de
comunicare ale campaniei electorale şi
informaţiile noastre sunt optimiste, în sensul că
electoratul ne apreciază şi ne receptează corect şi
avem astfel toate semnalele că ne va vota într-un
număr foarte mare la alegerile din iunie.

Aţi declarat că vreţi să câştigaţi alegerile, adică
Primăria Zalău, Consiliul Judeţean şi cât mai multe
primării de comune, şi, evident, un număr cât mai mare
de consilieri locali şi judeţeni. Al cui credeţi că va fi
meritul acestei victorii?

Vă răspund categoric: al partidului în
ansamblul său, al liderilor, mai ales al liderilor
de opinie, dar şi al structurilor organizatorice,
până la cele mai mici dintre acestea. Şi asta pot să
vă confirm eu, care, în calitate de preşedinte,
cunosc cel mai bine partidul.

Eu cred că în aceasta constă forţa şi puterea
partidului nostru: în faptul că la noi nu sunt
responsabili doar liderii, ci şi structurile de
echipă din eşalonul doi sau trei. Avem structuri
organizatorice puternice şi acest lucru s-a putut
vedea de fiecare dată la vot, dar şi atunci când am
derulat activităţi interne de partid.

În campania din 2004 trebuia să pregătim din
timp câte o acţiune în comunele din judeţ şi
atunci dacă veneau o parte din membrii de partid
ziceam că e un succes, iar dacă mai veneau şi
câţiva simpatizanţi, chiar ne felicitam... acum
situaţia s-a schimbat. La orice întâlnire cu
electoratul pe care o programăm în oricare din
comunele în care avem organizaţii, lumea vine
pentru că e interesată şi constatăm că trebuie să
vorbim în faţa a 150 sau chiar 200 de persoane,
care ne susţin şi ne semnalează probleme.

Susţinerea populară şi interesul sau, mai
mult, încrederea pe care se vede limpede că
oamenii o au în noi, ne fac să fim optimişti şi
asigură filialei noastre judeţene o poziţie
respectată la Bucureşti.

Ca să mă credeţi, nu vă dau decât un
exemplu: în urmă cu două săptămâni, la lansarea
candidaţilor PD – L, a venit la Zalău şi dl. Boc, şi
dl. Stolojan. Iar dl. Stolojan şi-a exprimat dorinţa
să viziteze şi o comună din judeţ. Altfel spus, nu
a vrut să fie prezent doar la festivitate, ci a vrut să
ia pulsul pe viu, în teritoriu. Am mers amândoi
la Bobota şi acolo s-a putut convinge singur de
faptul că problemele pe care partidul nostru,
prin organizaţia locală, le ridică, sunt problemele
reale ale cetăţenilor, şi nu interesele unor
grupuri sau persoane. Şi a putut constata singur
că suntem respectaţi la Bobota, la fel ca în alte
comune, şi că oamenii sunt aproape de noi
pentru că şi noi suntem aproape de oameni.

Ce şanse credeţi că are actualul primar să mai
câştige o dată primăria Zalău? Credeţi că va avea
votanţi suficienţi? Cum credeţi că ar trebui să
reacţioneze electoratul în faţa buletinului de vot
pentru Primărie, să pună ştampila pe numele lui sau
nu?

Eu personal nu cred că are prea multe şanse.
Dar, mai ales, cred că nu merită să aibă şanse. Nu
cred că a demonstrat nimic zălăuanilor care să îl
îndreptăţească să mai stea încă patru ani în

Primărie. A promis blocuri ANL şi locuinţe
sociale, dar nu a făcut nimic sau a făcut foarte
puţin; a promis trafic ordonat pentru maşini şi
pietoni şi uitaţi-vă la trotuare: îţi rupi picioarele
mergând pe jos iar de parcări nu mai vorbesc,
este o continuă sursă de stres si de nervi, faptul
că niciodată nu ai unde să parchezi maşina; ne
tot vorbeşte de curăţenie, dar acolo unde se face
din când în când se mătură şi acum cu
măturoaiele, iar în multe locuri nu se face
curăţenie deloc şi mormanele de gunoaie cresc
de la o zi la alta; ne tot vorbeşte de parcuri, dar
nu se vede mai nimic, sau poate că mult
discutatele sensuri giratorii cu panseluţe sunt pe
post de parcuri...

Asta nu e nimic, dar, după părerea mea, nu a
făcut nimic pentru stimularea mediului de
afaceri, pentru prosperitatea la nivel macro a
oraşului. Patronii firmelor mici sunt nemulţumiţi
pentru lipsa de iniţiativă, directorii firmelor mari
sunt nemulţumiţi pentru că nu îi încurajează
deloc în dezvoltarea de lungă durată... aici e marea
problemă, pentru că el nu înţelege că mediul de
afaceri este paşaportul spre prosperitate.

Ar mai fi fondurile europene. Strigăm tot
timpul că nu avem bani, dar atunci când ni se
spune unde ar putea fi bani, nu vrem sâ îi luăm.
În ultimii ani ar fi putut fi accesate fonduri
serioase pentru dezvoltare, în toate domeniile de
activitate, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Alte
primării au deja deschideri de finanţare pentru
tot felul de proiecte de dezvoltare locală şi
regională, parteneriate susţinute de UE, dar
Primăria din Zalău nu are habar de aşa ceva. Dar
ce să mai vorbim, nu trebuie decât să ne uităm la
gradul în care s-au dezvoltat municipii similare
nouă, de exemplu Satu Mare, Baia Mare sau
Bistriţa şi vom vedea care sunt „marile realizări”
ale primarului nostru...

Aşa că, pentru alegeri, aş spune zălăuanilor
să se gândească în felul următor: dacă actualul
primar iese primar din partea PNL, are toate
şansele să aibă un consiliu local potrivnic. Adică
pe noi, pe PD – L, ne-a desconsiderat de multe
ori, ca să nu spun că la un moment dat nu a vrut
nici să mai audă de noi, s-a ferit să spună că PD
este cel care l-a propulsat în funcţia de primar;
cu UDMR ştiu că s-a pus rău pentru că le-a blocat
conturile pentru neplata chiriei pentru sediu (de
fapt primarul se află în litigiu cu toate partidele,
din cauza sediilor, deşi ar fi putut rezolva
problema dacă ar fi vândut partidelor sediile în
care activează acestea, dar a preferat impunerea
unor chirii foarte mari); cu PSD iar nu se înţelege
prea bine, cam din aceleaşi motive... şi atunci
cine îl va susţine în consiliul local?

General PRO INVEST vinde APARTAMENTE NOI
• 1 cameră - de la 41 mp, preţ de la 37.000 Euro
• 2 camere - de la 68 mp, preţ de la 58.000 Euro
• 3 camere - de la 100 mp, preţ de la 79.500 Euro
Apartamentele se predau +nisate complet “LA CHEIE”

Imobilul este situat în Zalău, str. C. Coposu 120 D
(lângă LUKOIL)
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Potop la Zalău!
În mai puţin de 20
de minute, străzile
au fost cotropite de
şuvoaie de apă
care au blocat
circulaţia. Situaţia
a fost şi mai gravă
pe strada Crasnei,
unde apa a intrat
în locuinţele
oamenilor,
aducând cu ea
cantităţi mari de
nămol.
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Candidaţii PD – L sunt
PREGĂTIŢI SĂ ÎŞI FACĂ DATORIA!

interviu cu dl. Viorel Stanca, preşedintele PD – L Sălaj

- continuare în pagina 12 -P

Organizaţia Municipală Zalău a PSD Sălaj organizează astăzi, 22 mai 2008,
o Conferinţă Extraordinară Lărgită la care sunt invitaţi să participe

toţi membrii și simpatizanţii Partidului Social Democrat.
Manifestarea va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău,

începând cu ora 17:00.

Biroul de presă al PSD Sălaj
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