
Cazan si Neagu lupta pentru sefia PNL Sibiu
Liberalii isi aleg conducerea organizatiei judetene in 24 aprilie. Pana atunci, se ascut sabiile. Pana
saptamana trecuta se stia ca sefia organizatiei este ravnita de un singur om: Mircea Cazan, presedintele
interimar al PNL Sibiu. Saptamana trecua, insa, fostul presedinte al organizatiei, Eugen Mitea, a mai
anuntat un candidat: Nicolae Neagu. Planul fostului sef al PD Sibiu, Nicolae Neagu, pare destul de
simplu: Fac o strategie, caut oameni si daca am sustinere, candidez. Daca nu, nu. Asta, daca cei din jurul
lui, nu vor `musai` ca Neagu sa candideze. `Chestiunea compune urmatoarele faze: Faza intai, la care
tocmai am lucrat a fost sa-mi pot face o strategie a PNL in conceptul meu si al altora cu care m-am
consultat obiectiv, adica mai exact, cum sa ajungem la un target si cu cine. Eu nu vreau neaparat o
chestiune de candidatura, de dragul de a candida, de a fi presedinte, ci de a fi insusit un obiectiv, o
strategie si cu oamenii dispusi sa o realizeze. Am avut discutii cu o parte din actualul birou politic si cu o
parte din membrii care au facut parte din acest birou de-a lungul timpului. Mi-am exprimat interesul,
urmand sa creionez o echipa care sa promoveze un lider, inainte sau in timpul Conferintei Judetene.
Trebuie parcursa insa aceasta pregatire interna. Statutul partidului spune ca o candidatura la presedintia
organizatiei poate fi depusa cu 48 de ore inaintea datei de desfasurare a Conferinte Judetene. Pot fi si eu
acest lider, nu exclud, dar poate fi si altcineva. Dar o astfel de abordare trebuie imbratisata de un grup
larg. Pe astfel de variante nu exclud si nu doresc sa exclud senatorul si deputatul liberali de Sibiu. Pana la
urma, ei sunt varful nostru de lance. Am vorbit si cu o parte din cei sapte primari si cei 10 viceprimari.
Mi-am insusit niste idei. Din anumite motive tin in acest moment sa discutam mai mult in interior, sa ne
consultam. Vrem idei, nu expuneri`, a explicat Neagu starea de fapt.
  
  De partea cealalta, Mircea Cazan a avut si el un mesaj pentru cei din tabara Neagu: `Fiind in Saptamana
Mare vreau sa urez tuturor sibienilor Sarbatori Fericite si bucurie in suflet. Le urez acelasi lucru si tuturor
colaboratorilor, incepand de la viceprimarul Virgil Popa, pana la Gheorghe Dicu, Nicolae Neagu, Eugen
Mitea si scumpei mele colege drage, Minerva Boitan. Cat despre domnul Neagu, el crede ca isi face acum
evaluarea, eu sunt sigur ca la experienta politica va sti in final ce are de facut`, a declarat Cazan. Posibila
candidatura a lui Nicolae Neagu la presedintia PNL este vazuta cu ochi buni si de primarul Sibiului Klaus
Johannis: `Daca este un lucru bun candidatura lui Nicolae Neagu vom vedea dupa alegeri. In sine, este un
lucru bun pentru ca exista mai multe persoane care candideaza. Daca exista o competitie interna, acest
lucru este sanatos pentru partid`, a spus Johannis la sfarsitul saptamanii trecute. CASETA`Nu candidez
pentru nicio functie la aceste alegeri. Nici pentru presedintie, nici pentru vreun loc in Biroul Politic. Il
sustin doar si fac parte din echipa lui Nicolae Neagu. Dansul ne-a anuntat ca va candida si merg cu el, il
sprijin cat pot. Nu stiu daca Mircea Cazan are vreo echipa sau candideaza de unul singur, dar noi formam
o echipa`, Eugen Mitea. CASETA"M-as bucura daca in echipa mea vor face parte - Eugen Mitea,
Gheorghe Dicu, Nicolae Neagu, Minerva Boitan, Laszlo Sajtos, Virgil Popa, fosti directori de
deconcentrate, consilieri locali, consilieri judeteni, primari si viceprimari, sa incercam sa ducem partidul
la un scor de 30 la suta si in judetul Sibiu. Eu cred ca nimeni singur nu poate sa atinga acest obiectiv,
doar o echipa formata din actualii membrii ai partidului si sa incercam sa aducem si alti oameni in
partid", Mircea Cazan, in luna februarie.
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