
Migratia continua
Dupa fiecare an electoral soldat cu o rasturnare de putere, micii membri de partid se reorienteaza spre alte
doctrine. In timp ce la PSD nu se mai inghesuie nimeni, PNL si PD sunt asaltate de adeziuni.
  
  Pentru orice partid politic important este sa atraga cat mai multi membri. Fiecare organizatie are
"target-ul" ei, destul de greu de atins. Partida cea mare se joaca o data la patru ani. Din nefericire pentru
politicieni, in anul 2004, la alegerile locale s-a vazut ca nici cei care au carnet de membru de partid nu
i-au votat. 
  
  Mirajul ciolanului
  Oamenii se inscriu in partide de dragul puterii, iar sibienii nu fac exceptie. Astfel, in anul 2001, dupa ce
a castigat alegerile, catre PSD au venit aproape 500 de noi membri, cea mai mare parte din mediul rural.
Situatia se repeta acum, dar de data aceasta oamenii prefera PNL sau PD. Alianta DA ajunsa la putere s-a
speriat de valul de adeziuni si le-a blocat timp de sase luni. In ultimele doua luni insa in PNL sau PD s-au
inscris sibieni cati in tot anul 2001. Democratii au avut in 2001 in jur de 200 de adeziuni, iar plecarile au
fost nesemnificative, maxim 20. La randul lor, liberalii au primit in 2001, 277 de noi membri.
  
  Dai intr-unul, pleaca trei
  Liderii locali ai partidelor spun ca de cele mai multe cei care pleaca o fac din motive de disciplina
interna, iar daca pleaca unul nu exista situatii sa nu mai ia pe cineva cu el. In cazul social democratilor,
invinsii din 2004, situatia nu este prea roza, desi se feresc sa recunoasca. Multi dintre membrii racolati in
perioada de guvernare de la celelalte partide din opozitie, mai ales consilieri, primari sau viceprimari se
intorc acum la partidele din care au plecat. "Nu este spectaculos nimic in ceea ce priveste numarul celor
care pleaca. Pentru toata lumea usa este deschisa. Cine vrea sa plece este problema lui. Am avut si
plecari, dupa alegerile generale, dar mai multi au venit", spune Ioan Cindrea, presedintele PSD.
  
  Aerul opozitiei rarefiaza membrii PSD
  In registrele PSD-ului au aparut din noiembrie 2004 si pana acum 320 de membri, dar au plecat 29.
Liderii partidului considera ca fata de anul 2001 cand PSD-ul ajungea la putere se inregistreaza o scadere
a celor care vor sa intre in partid, dar nu sunt fluctuatii semnificative. "Noi ne-am propus sa atingem pana
la alegerile din 2004, in jur de 15.000 de membri, dar nu am reusit decat 11.000. si pana in anul 2008, tot
15.000 ne propunem, cred ca aceasta este cifra pentru potentialul nostru. La nivel de organizatii
fluctuatiile sunt de 5 la suta", precizeaza Ioan Cindrea, presedintele PSD Sibiu.
  
  Alianta blocata 6 luni
  
  Pentru cei care au devenit fani Basescu sau Tariceanu peste noapte, portile au fost inchise timp de
aproape 6 luni. In aceasta perioada adeziunile au curs normal, doar ca nu a fost validata nici o cerere de
inscriere. "Dupa cum stiti, a fost o interdictie de primire de noi membri imediat dupa alegeri, care a durat
6 luni. Abia de doua luni am luat in considerare cererile de inscriere", spune liberalul Bogdan Pavelescu.
si democratii au respectat cu sfintenie termenul de 6 luni.
  
  Liberalii pe val la adeziuni
  Cele mai mari cresteri in ceea ce priveste numarul de adeziuni le inregistreaza PNL, unde in numai doua
luni au aparut 225 de nume noi, iar alte 40 de adeziuni se afla in lucru. La liberali, 60 la suta dintre noii
veniti au peste 45 de ani, iar restul de 40 la suta sunt mai tineri. In prezent, in jur de 4.000 de sibieni au
optat pentru liberali, desi cotizatiile sunt dintre cele mai piperate. 
  
  Democratii sunt campioni la transferuri
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  Democratii au, la ora actuala tot in jur de 4.000 de membri. Printre noii veniti sunt primari din mai multe
localitati ale judetului, dar si consilieri sau viceprimari. Primariul din Agnita, Radu Curcean, a trecut de la
AP alaturi de inca 4 consilieri locali. Primarul din Iacobeni, Vasile Ciori, a trecut si el de la PSD la
democrati cu viceprimarul Gheorghe Balau si cu inca 4 consilieri de la PSD. Viceprimarul din Boita,
Constantin Voicu, a parasit si el PSD-ul pentru democrati. La fel a facut si vicele din Marpod, Ioan Lazar
tot de la PSD.
  
  Cu toate acestea, cresterile in randul membrilor nu sunt la fel de spectaculoase ca la liberali. Doar 72 de
membri s-au inscris in 2005, iar 11 au plecat. "Cei care au renuntat au ajuns in functii care nu le permit
apartenenta la un anumit partid politic. Nu avem situatii extraordinare de veniri in bloc. Dupa aceasta
perioada de 6 luni, am observat totusi ca vin mai multi", a declarat secretarul PD Sibiu, Mihai Hupca. 
  
  Conservatorii si Romania Mare au disparut
  Partidele parlamentare ce ar fi trebuit sa mai aduca ceva membri in aceasta perioada au activitatea doar
in scripte, pentru ca in realitatea nu mai face nimeni nimic. si sa vrei sa te mai inscrii la aceste partide, nu
are cine sa te mai primeasca. "Am primit mai multe sesizari telefonice de la oameni care ar vrea sa intre in
partid, dar nu am apucat sa depasim inca momentul alegerilor, cred. Prezenta mare de inscrieri a fost
inainte de alegeri la noi, nu dupa ce am ajuns la putere", a declarat un conservator sibian. La Romania
Mare ai cu cine discuta doar daca stai la panda in fata sediului, pentru ca in rest te intampina zabrelele, iar
organizatia este la fel de dezorganizata.
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