
Candidati la functiile Guvernului
sase reprezentanti ai Aliantei si-au manifestat in scris intentia de a ocupa functii in ministerele
Guvernului Tariceanu . Printre cei care ar putea functii de secretar de stat sau directori in cadrul
ministerelor sunt Nicolae Neagu, Florin Muntean, Mircea Cazan, Gheorghe Tuluc, Constantin Trihenea
si Marius Catana . Senatorul Nicolae Neagu spera la un post in Ministerul Comunicatiilor . Medieseanul
Florin Muntean vrea sa is urmeze pe colegul sau de la Sibiu
  
  Numirea prefectului Ion Ariton, dar si cea a subprefectului Marin Craciun, care va avea loc astazi,
contureaza finalizarea unei perioade incinse de negocieri pentru posturi, dar anunta si un nou inceput al
altor tensiuni generate de obtinerea unor functii in Guvernul Tariceanu. Pentru aceste functii au fost
nominalizate, pana acum, sase candidati din Alianta D.A. de la Sibiu.
  Printre acestia se afla chiar senatorul Nicolae Neagu, presedinte al organizatiei judetene a Partidului
Democrat, care si-a depus dosarul de candidatura pentru un post de secretar la Ministerul Transporturilor
si Constructiilor. Ascensiunea lui Nicolae Neagu ar fi, astfel, una rapida: de la consilier judetean, ales in
iunie 2004, la senator, in noiembrie 2004 si la secretar de stat, in ianuarie 2005.
  Nici deputatul Florin Muntean, presedintele organizatiei Medias a Partidului Democrat, nu este departe
de a obtine un post de secretar de stat la acelasi minister cu Nicolae Neagu, avand in vedere ca are
experienta in acest domeniu, fiind directorul unei societati de profil.
  Lista celor care doresc functii la ministerele din Guvernul Tariceanu continua cu liberalul Mircea
Cazan, care s-a pregatit pentru a da concurs la unul dintre postruile de director din Ministerul
Comunicatiilor.
  Democratul Constantin Trihenea, fost candidat la Primaria Sibiu, si-a manifestat dorinta de a ocupa un
post de secretar de stat sau director la Ministerul Industriilor. 
  Tot la categoria candidati la fotoliul de primar de la locale, liberalul Gheorghe Tuluc si-a depus dosarul
pentru a ocupa o functie de secretar de stat sau director in Ministerul Transporturilor sau in cel al
Administratiei, conform pregatirii sale. 
  Lista cu numele celor care spera sa plece la Bucuresti este completata cu Marius Catana, omul care s-a
ocupat de campania Aliantei si de studiile sociologice efectuate pe perioada alegerilor, care spera la o
functie la Ministerul Comunicatiilor.
  Pana ieri, nici unul dintre sibienii propusi nu a fost confirmat in functie.  "Noi nu avem informatii sa fi
fost vreo numire dintre reprezentantii de la Sibiu ai Aliantei, dar asteptam ca, in perioada urmatoare, sa se
discute aceste aspecte" , a declarat Dorin Teodorescu, purtator de cuvant al institutiei prefectului.
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