
Democratie. Dar nu pentru catei
Listele pentru Consiliul Local Sibiu se fac ca pe vremea PCR-ului. Cei mai nemultumiti sunt liberalii si
social-democratii. Nici in PD-L nu este liniste
  Liberalii au comandat un sondaj de opinie. Rezultatul nu-l cunoaste decat presedintele. La sedinta
Biroului Municipal a PNL de joi, 6 martie, trebuia sa se ia decizia candidatului partidului pentru functia
de primar, dupa consultarea sondajului de opinie, platit de liberali. Nu s-a hotarat nimic, pentru ca exista
doi potentiali candidati, foarte apropiati ca si notorietate, dupa spusele liderului Eugen Mitea. Surse din
partid spun insa ca exista posibilitatea ca PNL sa nu mai propuna un candidat la primarie. „Ni s-a spus
doar ca Eugen Mitea si Virgil Popa s-au detasat de restul candidatilor, in sondaj. Dar s-a discutat si de
posibilitatea de a nu avea un candidat la primarie. Oricum, noua nu ni s-a dat niciun sondaj, nu ni s-a
aratat nimic. S-a spus ca nu este inca gata in totalitate si sa mai asteptam ", a spus unul dintre participantii
la sedinta de joi.
  LA PSD alti nemultumiti, insa aici, chiar dupa ce s-a stabilit candidatul. „Domnul presedinte Suditu s-a
ridicat in picioare si a citit rezultatele. Trebuie sa-l credem pe cuvant, pentru ca alte date nu avem ", spune
un social-democrat. PSD-istii spun ca erau si alti potentiali candidati, mult mai cunoscuti decat alesul
Liviu Cotarla. Presedintele PSD Sibiu, a explicat: „cine vorbeste, e clar ca nu este de la municipiu, pentru
ca am explicat foarte clar. Au existat in sondaj mai multe nume carora li s-a verificat gradul de
notorietate. Dintre acestea, doar sase persoane au fost propuse ca si potentiali candidati la primarie. Din
acestea sase, domnul doctor Cotarla a stat cel mai bine ", a spus Suditu. Un fost potential candidat la
primarie din partea PSD, Cristian Marinescu vrea in Consiliul Local. insa pune si el problema
corectitudinii. „Vreau un loc eligibil, iar un loc eligibil inseamna pentru mine in cel mai rau caz locul
trei. Cred ca PSD poate obtine cinci, sase consilieri doar daca lista se va face in mod corect", a mai spus
Marinescu.
  iN PD-L exista inca problema trecutului. Format din doua tabere, PLD si PD, noul partid, PD-L sufera
inca din cauza lipsei de unitate. Propunerea PLD-istilor ca sa candideze pentru primarie Ovidiu Spatari,
fost PLD, a fost exclusa de fostii PD-isti. insa problema este ca niciun fost democrat nu isi asuma
responsabilitatea votului.
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