
Democratii tremur�pe liste
Traian Basescu a cerut reevaluarea ordinii pe listele cu candidati din partea Partidului Democrat
.Batalia se duce intre fronturile de la Medias si Sibiu . Mediesenii Munteanu si Piteiu au adus mai multe
voturi, de aceea Basescu ii vrea in fruntea listelor, in dauna  "greilor"  democrati sibieni Nicolae Nan si
Nicolae Neagu 
  
  Listele definitive ale democratilor sibieni pentru alegerile parlamentare vor mai avea de asteptat pana
marti, deoarece presedintele partidului, Traian Basescu, a solicitat reevaluarea listelor cu candidati in 13
judete, printre care si Sibiul. 
  Potrivit ultimelor miscari din Alianta, la Sibiu se pune problema prezentei liderilor PD de la Medias in
fruntea listelor, din cauza rezultatelor slabe pe care le-au avut organizatiile din zona Sibiului. Cei doi
copresedinti de la Sibiu si cei de la Bucuresti au negociat urmatoarea ordine pe liste, la Senat: locul 1 PD,
2 si 3 PNL, iar 4 PD. La Camera Deputatilor ar urma sa fie in felul urmator lista: locul 1 si 2 PNL, 3 si 4
PD, 5 PNL si 6 PD. 
  Liberalii au prezentat deja lista batuta in cuie, prin care locurile 2 si 3 la Senat vor fi ocupate de Mircea
Cazan si de Gheorghe Nicolaescu, locul 5 fiind pentru Tiberiu Buza. La Camera Deputatilor, Raluca
Tatarcan va fi prima pe lista, urmata de Cornel stirbet. 
  Mediesenii Florin Munteanu si Marcel Piteiu au sanse mari sa ajunga in fruntea listelor, dupa ce Traian
Basescu a declarat, la finele saptamanii trecute, ca cele mai multe voturi nu au venit din resedinta de
judet la alegerile locale, ci din zona municipiului Medias. Basescu mai spune ca echipa de la alegerile
municipale a dat rateuri si in alegerile pentru Consiliul Local Sibiu, unde a obtinut doar doua locuri de
consilier, iar doi dintre candidati, Constantin Trihenea si Ion Ariton, se regasesc intre propunerile
democratilor la alegerile parlamentare.
  Daca Basescu va ramane ferm, marele perdant ar urma sa fie presedintele partidului, Nicolae Neagu,
care a sustinut financiar partidul in ultimii 4 ani, dar nu a obtinut votul sibienilor pentru a ajunge
presedintele Consiliului Judetean si astfel este pus in pericol si primul loc pe lista de senatori. 
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