
Biletelul de la Cotroceni face valuri si la Sibiu
Scandalul izbucnit intre presedintele Traian Basescu si premierul Calin Popescu Tariceanu din cauza
unui bilet trimis la Cotroceni nu a ramas fara ecou nici la Sibiu. O parte din politicienii locali sunt
impotriva acestei practici si li se pare fireasca demisia premiereului sau chiar si a presedintelui.
  
  Liderul democratilor sibieni, senatorul Nicolae Neagu este de parere ca decizia de a mai sta la guvernare
cu un premier ca Tariceanu, in conditiile prezentarii celebrului biletel de catre presedintele Traian
Basescu trebuie luata de conducerea PD. Neagu este de parere ca biletelul " a fost o eroare din partea
premierului" , dar acesta, desi, contravine principiilor morale, nu poate ajunge ca si proba in instanta. "
Sunt dezamagit de gestul lui Tariceanu, dar nu cred ca acest subiect este o problema a democratilor.
Problema este a liberarilor si ei trebuie sa decida ce vor face. in orice caz, este o situatie destul de delicata
pentru Alianta creata de aceasta gafa a premierului" , a declarat Nicolae Neagu. Si presedintele interimar
al organizatiei judetene Sibiu a PNL, Eugen Mitea, este transant. Acesta a declarat ca, in opinia sa, dupa
un asemenea scandal ar trebui sa demisioneze atat presedintele, cat si primul-ministru. "Noi il sustinem in
continuare pe domnul Tariceanu. Atata timp cat este presedintele nostru o sa-l sustinem. Parere mea este,
insa, ca, fiind intr-o tara civilizata, europeana, dupa un asemenea scandal atat presedintele, cat si
premierul trebuia sa-si depuna demisiile de onoare. Este doar parerea mea personala, nu am apucat inca sa
vorbesc cu colegii mei despre acest subiect" , a declarat Mitea. 
  Impotriva premierului este si deputatul Raluca Turcan. Aceasta este de parere ca Popescu Tariceanu i-a
mintit pe romani atunci cand a declarat ca nu a trimis nici un bilet presedintelui statului, bilet prin care ii
solicita sa intervina la Parchet in favoarea unui inculpat care ii este prieten. "Consider ca domnul Calin
Popescu Tariceanu este un premier care minte in mod constant si care foloseste aceasta practica in mod
repetat si in detrimentul romanilor si al Romaniei", spune Turcan. Deputatul PLD mai spune ca actualul
premier este obligat moral sa-si dea imediat demisia.
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