
Gheorghe Tuluc: Am votat pentru PSD
Presedintele interimar al PC Sibiu, Gheorghe Tuluc, a declarat ieri ca a votat in cadrul Delegatie
Permanente a PC, pentru a participa la alegerile europarlamentare alaturi de social-democrati.

 Desi organizatia Sibiu a PC face parte din filialele care nu se inteleg cu social-democratii, sibienii au
votat in cadrul partidului pentru liste comune cu PSD la alegerile pentru Parlamentul European. Gheorghe
Tuluc, presedintele interimar al PC Sibiu sustine ca ziua in care conservatorii vor putea candida singuri nu
va fi mai aproape de 2012. „Noi am fost printre filialele care am votat pentru a merge pe liste comune. Am
considerat ca nu suntem pregatiti sa candidam singuri pe liste. Ţinem cont si de ce se intampla in
Parlamentul European, unde conservatorii incearca o apropiere de internationala socialista ", explica
Gheorghe Tuluc. Liderul conservator crede ca in 2012, la alegerile locale, PC va fi pregatit pentru
alegeri. „Noi avem stabilit un termen limita, 2012, cand trebuie sa ne motivam si sa facem o evaluare ",
sustine Tuluc.

 intalnirea conservatorilor ar fi trebuit sa se desfasoare la Sibiu, insa din cauza unor organizatii din nordul
tarii, aceasta intalnire s-a amanat. „La sfarsitul lunii mai avem programata o intalnire, si aceasta se va
desfasura la Sibiu. Atunci se vor discuta propunerile noastre pentru listele pentru alegerile
europarlamentare si proiectele legislative propuse de noi, printre care si legea privind retrocedarea si
impozitul reinvestit ", a mai spus Tuluc.

 Conducerea nationala a PC va incepe in perioada urmatoare discutiile cu aliatii de la PSD, pentru a
stabili cate locuri vor ocupa conservatorii pe listele comune. Pana atunci, presedintii celor doua partide,
Mircea Geoana si Popa vor detensiona relatiile dintre social-democrati si conservatori. „Sunt in total 14
organizatii judetene unde nu exista relatii intre PC si PSD, printre care si noi. incepand din aceasta
saptamana si continuand cu saptamana viitoare, presedintii celor doua partide vor avea discutii cu fiecare
organizatie in parte ", a declarat Tuluc.
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