
DA a mai f�ut un pas spre Guvern
Liderii de la Bucuresti ai UDMR si PUR au declarat ca gestul lui Ion Iliescu de a-l elibera pe Miron
Cozma au apropiat formatiunile lor de Alianta DA 
  
  Deciziile politice de la Bucuresti si declaratiile liderilor partidelor Parlamentare privind formarea
viitorului guvern sunt intelese de liderii de la Sibiu in mod diferit. Eliberarea lui Miron Cozma pare sa fi
pecetluit o decizie a UDMR si PUR de a se disocia de PSD si de ultimele actiuni ale liderilor acestui
partid. Liderii acestor formatiuni au spus ca gestul lui Ion Iliescu ii determina sa doreasca sa treaca de
celalalta parte a baricadei, adica sa-si paraseasca aliatii de pana acum. Marko Bela si Dan Voiculescu
spun ca, deocamdata, nu s-a luat o decizie finala, dar surse din interiorul formatiunilor sustin ca UDMR
si PUR au decis deja sa formeze majoritatea parlamentara alaturi de PNL-PD, iar echipele de negociatori
ai partidelor discuta deja un program de guvernare comun.
  
  stirbet e decis sa faca ordine
  Cornel stirbet, co-presedinte al Aliantei din partea PNL, spune ca declaratiile sale din ultimele zile
raman in picioare si ca este evidenta necesitatea de a se schimba ceva in institutiile publice in relatia cu
cetatenii.  "Eu imi reafirm disponibilitatea de a face administratie asa cum trebuie, conform legii, nu cum
s-a facut pana acum, dupa interese de partid. La aceasta ora se discuta cu liderii UDMR si vor exista
discutii cu cei de la PUR, astfel ca este doar o problema de timp pana se va pune la punct aceasta coalitie
guvernamentala" , a declarat deputatul Cornel stirbet, presedintele PNL Sibiu si co-presedinte al Aliantei
DA.
  
  Neagu spune ca Alianta are Guvernul
  Senatorul Nicolae Neagu, presedinte al Partidului Democrat Sibiu, este mai scump la vorba, si declara
ca este evident ca nimeni nu poate face guvernul in afara de Alianta.  "Singurul lucru pe care pot sa-l
declar este ca, in mod cert, Alianta va face guvernul. Mai departe, se desfasoara discutii" , a declarat
Nicolae Neagu.
  
  Cindrea afirma ca Uniunea si UDMR fac Guvernul
  Liderul social-democratilor de la Sibiu, Ioan Cindrea, ales primul la Camera Deputatilor, a declarat ca
sunt doar speculatii cand se afirma ca Alianta va face Guvernul din moment ce ieri, partenerii PSD-ului,
respectiv umanistii si-au reafirmat disponibilitatea de a forma un guvern stabil.  "Deocamdata, nu s-a
terminat nici o discutie cu nici una dintre formatiuni, iar acestea sunt doar speculatii. Noi avem o
negociere stabilita cu UDMR si PUR. Va asigur ca noi avem o intelegere semnata si ca restul sunt
speculatii. Se pare ca nu sunt probleme cu partenerii din PUR, deoarece suntem intr-o colaborare" , a
declarat Ioan Cindrea, presedintele PSD Sibiu.
  Acesta nu a dorit sa comenteze interventia lui Mihai Tanasescu, cel care a declarat ca se va retrage din
partid, si nici gratierea lui Miron Cozma.  "Cred ca revenirea asupra decretului de gratiere a pus lucrurile
pe fagasul normal" , a adaugat Cindrea.
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