
Alegerile europarlamentare sfasie Alianta
*Alegerile pentru Parlamentul European reprezinta noul cui al lui Pepelea in politica romaneasca.
*Alianta dintre liberali si democrati este in moarte clinica, de la cel mai inalt nivel pana la cel local.
*Reprezentantii sibieni se intrec in declaratii care reflecta parerea partidului din care provin * 
  
  Scandalul intre orgolii de la nivel central al partidelor politice romanesti se resimte cu prisosinta si la
nivel local, alesii Sibiului intrecandu-se in declaratii pro si contra. Daca in mod teoretic, democratii ar
trebui sa sprijine hotararile colegului de Alianta, Calin Popescu Tariceanu, situatia sta cu totul altfel.
Guvernantii Partidului Democrat au refuzat, ieri, sa semneze ordonata de urgenta prin care se amana data
alegerilor pentru Parlamentul European, pana la calmarea situatiei de pe esicherul politic. " Sprijin intru
totul atitudinea partidului meu" , a declarat senatorul PD Sibiu, Nicolae Neagu. Anti-ordonata s-au
declarat si reprezentantii Partidului Liberal Democrat, acestia fiind cei mai radicali din toata politica
romaneasca. " Din premier al Romaniei, Calin Popescu Tariceanu a ales sa fie premierul patrulaterului
PSD-PC-PRM-PNL, sfidand, astfel, asteptarile cetatenilor romani. Calin Popescu Tariceanu a
demonstrat, prin decizia amanarii alegerilor pentru Parlamentul European, faptul ca nu este interesat
decat sa ramana la putere, cu pretul sacrificarii intereselor romanilor si cu cel al compromiterii pozitiei
Romaniei in Uniunea Europeana" , a declarat Raluca Turcan, deputat PLD Sibiu. Pesedistii sibieni sunt in
sfarsit multumiti, deputatul Ioan Cindrea salutand, chiar, decizia premierului Tariceanu. " Eu cred ca atata
timp cat Romania se confrunta cu o criza politica in care presedintele il acuza pe premier si invers, este
bine sa amanam aceste alegeri" , a precizat deputatul PSD Sibiu. Europarlamentarul de Sibiu, Ovidiu
Gant a preferat un ton neutru, mai ales ca formatiunea etnica pe care o reprezinta nu are nici un candidat
la alegerile europarlamentare. " Nu comentez. FDGR nu participa la alegerile europarlamentare, ca
urmare nu am facut decat sa luam nota de aceasta decizie. Orice comentariu este de prisos. Romania
exceleaza porin comentarii. La ora actuala, orice fel de comentariu produce un efect negativ" , a declarat
deputatul Gant. 
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