
Johannis a facut K.O. patru adversari
Cine mai stie ce fac Gheorghe Tuluc, Teodor Ancuta, Constantin Trihenea sau Petre Inclezan?
  Exclusi din partid sau trasi pe linie moarta, cei patru si-au pierdut dupa batalia electorala 2004 pozitiile
din partid, dar si increderea politica.
  Teodor Ancuta a fost exclus din partid in aceasi zi cu afisarea rezultatelor. Dupa un comunicat semnat
de Ancuta in care il infiera pe Johannis, conducerea partidului a decis excluderea imediata a fostului lor
candidat. Ancuta a obtinut la alegeri 0,73% din voturi. "Nu era important ca este vorba de FDGR, ideea
este ca sibienii au ales sa fie dominati de un singur grup de interese, care poate in orice moment sa se lase
corupt de ideea propriei importante si sa greseasca. Faptul ca Johannis, de cand a ajuns sa se simta o
persoana importanta nu a mai primit audiente, nu a mai permis subordonatilor sai sa dea declaratii presei
si a fost singurul care s-a prezentat drept initiator de proiecte de hotarare. Ar trebui sa ne dea mult de
gandit" , a declarat atunci Teodor Ancuta. In doua ore a fost exclus din partid.
  Fost viceprimar al Sibiului, fost candidat pentru primaria orasului din partea PNL, Gheorghe Tuluc a
fost demis din partid la sfarsitul anului trecut. Liberalii s-au lepadat de Tuluc, pe motiv de colaborare cu
presa. "A adus grave prejudicii organizatiei judetene, prin declaratiile din media. Biroul Judetean al PNL.
Era un gest pe care trebuia sa-l facem de mai mult timp", a anuntat plecarea lui Tuluc, un alt fost
viceprimar, presedintele PNL, Eugen Mitea. Tuluc obtinuse la alegeri 2,3%
  Petre Inclezan a disparut din PSD, imediat dupa alegeri. Dupa cateva luni a disparut si de la Directia
Finantelor Publice, inlocuit de Grigore Popescu. Scorul obtinut de Inclezan la alegeri, 4,5%, nu i-a
impresionat pe colegii social-democrati, iar in timp si-a pierdut si functia de vicepresedinte.
  Candidatul democratilor de atunci, Constantin Trihenea, a ramas cel mai aproape de politica dintre toti.
A ramas vicepresedinte PD, iar acum a fost numit vicepresedinte PD-L. Partidul nu-l mai considera un
posibil candidat pentru primarie, dupa ce nu a reusit sa obtina nici macar 2%. A ramas totusi in memoria
sibienilor cu promisiunea electorala de a face raul Cibin navigabil.
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