
Alegeri si lupte in PNL Sibiu
Biroul Politic Municipal Sibiu al PNL se intruneste sambata, incepand cu ora 11, la Fundatia Romano -
Germana de pe strada Turismului, pentru alegerea conducerii organizatiei. Deocamdata, singurul
candidat pentru functia de presedinte al organizatiei municipale Sibiu este viceprimarul Virgil Popa,
actual presedinte al acestui for. Pe langa functia de presedinte, sambata vor fi alesi si cei sapte
vicepresedinti, cei 11 membri ai Biroului Politic Municipal si cei 7 supleanti, conform statutului. intrebat
ieri, in cadrul unei conferinte de presa daca intentioneaza sa candideze in 2010 pentru functia de primar,
viceprimarul Virgil Popa a declarat ca "Este bine ca PNL sa aiba un candidat pentru Primaria
municipiului Sibiu, dar acest lucru se va stabili la momentul potrivit. Este mult prea devreme acum sa
avansam nume". Nici la intrebarea referitoare la sprijinul acordat unuia dintre candidatii la sefia
organizatiei judetene (n. n Mircea Cazan si Nicolae Neagu), Popa nu a dat un raspuns transant: "Eu sunt
de partea Partidului National Liberal". Prezent la conferinta de presa, deputatul Mircea Cazan a declarat
ca nu doreste ca PNL sa importe lideri de la alte formatiuni politice si nici ca PD - L sa se extinda in PNL
sau invers: "PNL trebuie sa ramana principalul partid de dreapta din Romania, care sa se adreseze clasei
de mijloc. in PNL nu e loc pentru baroni locali". 
  
  Cazan da sah la Neagu
  
  Cazan a prezentat si cateva motive pentru care crede ca in 24 aprilie, la alegerile de la filiala judeteana,
delegatii ar trebui sa-i acorde votul: "Am creat un brand in Romania, am sprijinit proiectul Iohannis, am
obtinut cel mai bun scor pe care l-a avut vreodata PNL Sibiu. I-am chemat alaturi de mine pe toti
liberalii, inclusiv pe Eugen Mitea, care de un an de zile nu imi raspunde la telefon si care am inteles ca e
in echipa contracandidatului meu, Nicolae Neagu". Deputatul liberal il acuza pe colegul sau de partid,
Nicolae Neagu, ca face presiuni asupra unor primari si viceprimari si ca se foloseste de unii primari PD -
L pentru a-i convinge pe delegatii PNL la conferinta judeteana sa-l voteze: "Am auzit ca domnul Neagu
merge la primarii PD - L pe care ii stie de cand activa in acel partid si ii roaga sa-i convinga pe cei care
vin la conferinta judeteana PNL, sa-l voteze. Am sa va dau doar un exemplu, acela al primarului din
Cristian". Contactat telefonic, primarul comunei Cristian, Ioan Seuchea infirma acuzatia liderului liberal:
"Nu l-am vazut pe domnul Nicolae Neagu de mai bine de un an de zile si nu am vorbit nici la telefon cui
dumnealui. Domnul Cazan ar face bine sa nu mai vorbeasca ceea ce nu e adevarat". La randul sau,
Nicolae Neagu infirma afirmatiile lui Cazan: "I-am tratat mereu - si cand eram senator - la fel pe toti
primarii, indiferent de culoarea politica. Am promovat proiecte din judet, iar cand mergeam sa discut cu
oamenii despre problemele lor, nu imi uitam notitele pe masa, asa cum li s-a intamplat unora. E adevarat,
am vorbit cu primari, dar doar cu cei din PNL, pe tema unei strategii ample pentru partid. Ceea ce sustine
domnul Cazan e fals si vreau sa pun afirmatiile sale pe seama unei exprimari nefericite. in strategia
elaborata de mine e inclus si deputatul Cazan, nu l-a dat nimeni la o parte, vreau sa muncim cu totii
pentru PNL. Pana una alta, candidatura mea pentru presedintia filialei nu e una oficiala, nu vad de ce
domnul Cazan abordeaza astfel de tactica. mi s-ar fi parut normal sa ma invite si pe mine la conferinta de
presa, pentru a lamuri lucrurile. in fond, sunt unul dintre vicepresedintii partidului".
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