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Partidul Național Liberal-filiala Dolj a organizat miercuri dezbaterea publică „Societatea
Civilă pentru Craiova Europeană”.

Inițiatorul dezbaterii, deputatul PNL Nicolae Giugea, a precizat că avem un oraș european pe
care însă trebuie să îl reconstruim din temelii. Giugea a vorbit despre eșecul administrațiilor în
încercarea de a face din Craiova un oraș european.

„Din Craiova se pleacă, în Craiova nu se vine, mon cher!”
Mai mult decât atât, el a precizat că orașul nostru este singurul mare oraș care se depopulează,
într-un ritm îngrijorător, ceea ce aminteşte cumva mai vechea replică a lui I.L. Caragiale:„Din
Craiova se pleacă, în Craiova nu se vine, mon cher!”
„Craiova are o incontestabilă vocație europeană, pe care și-a afirmat-o de mai multe ori în
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timpul istoriei sale. Menționată încă din Antichitate, prezență activă în Evul Mediu atât ca centru
comercial, cât și ca putere administrativă, Craiova a renăscut la începutul secolului XX ca un
oraș european, bine ancorat în sistemul de valori ale acelor timpuri. (...) Este momentul ca
orașul nostru să își reclădească acest destin european. Chiar dacă până acum Craiova
nu a știut să folosească avantajul apartenenței la UE, credem că a venit timpul și pentru
asta: un nou exercițiu bugetar european urmează, iar noi trebuie să știm să îl fructificăm
”, a precizat Giugea.
Preşedintele PNL, Ludovic Orban şi prof. univ.dr. Cristian Păun de la ASE Bucureşti, au punctat
rând pe rând greşelile administraţiilor locare care au făcut din Craiova un oraş ce nu mai oferă
nicio perspectivă de viaţă tineretului. „Cea mai mare problemă a acestui oraş este că nu
beneficiază de investiţii. Ce folos că ai un centru universitar puternic şi un învăţământ de
calitate dacă tinerii îşi caută norocul în altă parte?”, a încheiat Ludovic Orban.

Sărăcim tare în zona rurală
Profesorul Cristian Păun a punctat și el necesitatea implementării fondurilor europene, o
implementare care însă trebuie făcută cu pricepere. El a tras un semnal de alarmă că, în ciuda
creșterii economice, sărăcim tare în partea rurală.
În dorința de a transforma Bănia într-un oraș european cum a fost odată, PNL vine cu planuri
administrative care se bazează pe accelerarea ritmului de absorție a fondurilor UE, revizuirea
criteriilor după care se alocă, simplificarea procedurii de acordare și completarea acestori
fonduri cu resurse private.
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