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13 ianuarie, 2016 Fara comentariiVineri, 18 decembrie 2015,
aşadar, cu numai o săptămână înainte de marea Sărbătoare
Creştinească a Naşterii Mântuitorului Nostru, Iisus Hristos,
peste o sută de prundenari au fost duşi în vizită la
Parlamentul României, pentru a vedea unde şi cum se iau
deciziile care guvernează viweţile noastre ale tuturor. Vizita
a fost organizată de primarul social-democrat al acestei prea
vfrumoase comune vâlcene, Ion Horia Horăscu (foto dreapta) în
deplină colaborare cu senatorul PSD râmnicean Laurenţiu
Florian Coca (foto stânga), totodată şi secretar general al
organizaţiei judeţene
vâlcea a PSD. De fapt demnitarul vâlcean a foist şi cel care
s-a ocupat îndeamănuntul de numeroşii vizitatori d ela
Prundeni. Oamenii s-au arătat, potrivit senatorului Coca,
foarte interesaţi d emodul d elucru al parlamentarilor noştri.
Cel mai interesaţi au fost de modul în care se votează legile
şi de cât d emult cântăresc opiniile reprezentanţilor
Guvernului în modul în care aleg să voteze parlamentarii. De

fapt au şi pus foarte multe întrebări. Scopul vizitei a fost
acela de a le arăta oamenilor că acolo sus chiar se munceşte
şi să vadă de ce este buine ca o comunitate să dispună de un
primar precum Ion Horia Horăscu care să se bucure de foarte
multă trecere în rândul demnitarilor sus-puşi şi care să ştie
să deschidă uşile celor mai înalte instituţii în stat, pentru
că altfel, dacă atunci când sunt chemaţi al urne, oamenii nu
ţin cont de aceste aspecte, ci votează numai pe te miri ce
soiuri de afinităţi, riscă să trăioască într-o comunitate care
nu ar putea să atragă fonduri de nici un fel. Este poate cel
mai mare secret al reuşitelor numeroase d epână acum ale
primarului Horăscu pe care oamenii nu numai că l-au aflat, dar
l-au simţit şi înţeles pe deplin, la faţa locului,a colo unde
se fac amendamente pe bugete, se decid legi fiscale,
economice, sociale şi de diverse alte naturi care influenţează
viaţa oamenilor din cea mai mică aşezare rurală, până în
metropolele ţării… Trebuie reținut mai ales faptul că fiind și
în apropierea Crăciunului, nu s-a admis lipsa copiilor din
acest cadru.
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