
Mircea Bucur face dezv�uiri
Presedintele Asociatiei Sibiu-Decembrie 1989, deputatul PSD de Sibiu, Mircea Bucur, a tunat, ieri, la
adresa Partidului din care a facut parte dupa anuntarea deciziei liderului de la Sibiu, Ioan Cindrea, cum ca
acesta este exclus. Bucur sustine ca povestea excluderii este neadevarata, iar la baza rupturii dintre
revolutionari si PSD stau lucruri care il depasesc pe liderul de la Sibiu. <br />  Revolutionarii spun ca
social-democratii nu-si respecta nici macar propriul statut in ceea ce priveste drepturile revolutionarilor.
Mai mult decat atat, s-a incercat pe diferite cai inlaturarea adevaratilor revolutionari. La Sibiu, Bucur
spune ca nu este nimeni din PSD in stare sa treaca peste cuvantul lui Ioan Cindrea. Bucur sustine ca va
declara public adevarul despre Revolutie, ca tinerii sibieni sa stie cine sunt actorii reali ai actualelor
libertati castigate in 1989. <br />  <br />  Mircea Bucur a facut dezvaluiri, ieri, intr-o conferinta de presa
si despre modul in care au fost organizate alegerile interne de la organizatia judeteana a PSD Sibiu. Tot cu
aceasta ocazie, Bucur a subliniat modul in care Radu Podgoreanu a cerut sa fie dat jos tabloul lui Ion
Iliescu din biroul de parlamentar al lui Dionisie Bucur de la Medias, pe motiv ca doar Adrian Nastase
trebuie sa fie acolo.<br />  <br />  <b>Legea blocata, legea luata</b><br />  Procedura prin care s-a
promulgat legea privind adevarul Revolutiei din decembrie 1989 ii nemultumeste pe revolutionari, care
au cerut sa se faca o alta comisie.  "Legea a fost blocata de presedintele Iliescu, in anul 2000, pentru ca
era o lege care nu oferea nici un drept in plus fata de cele pe care le aveau revolutionarii pana atunci.
Legea a fost respinsa si i s-a dat tema lui Sergiu Nicolaescu sa faca o noua lege, care a intrat in vigoare
din iulie 2004. Dupa doi ani in care am muncit la aceasta lege ca sa ajunga la o forma acceptabila, ne
trezim ca in primul paragraf apare: revolutia a fost infaptuita cu sprijinul armatei. Armata nu trebuia pusa
in primul articol. Daca la Revolutie lasau armele jos si Armata, si Militia, si SRI-ul, cine cu ce mai
tragea?" , se intreaba Bucur. <br />  Din aceasta cauza, Mircea Bucur sustine ca s-a iscat si un scandal
intre sustinatorii lui Adrian Nastase si cei ai lui Ion Iliescu, in 2002. <br />  <br />  <b>Mazilit in
partid</b><br />  Mircea Bucur apreciaza ca democratia la social-democrati s-a dus de rapa, iar
revolutionarii isi vor activa propriul partid, Partidul Fortelor Democrate 89, cu orientare social-democrata
de centru. Despre relatiile tensionate la care s-a ajuns in PSD, intre el, pe de o parte si actuala conducere,
pe de alta parte, dar si intre alti membri si actualii lideri, Mircea Bucur crede ca este rodul unor scenarii. 
"Eu nu stiu in ce baza m-au exclus ei. Noi aveam o intelegere referitor la participarea pe liste, in care eu
trebuia sa fiu pe un loc eligibil, indiferent de rezultatul alegerilor interne. Eu nici nu trebuia sa particip la
aceste alegeri preliminare, care oricum au fost aranjate. Imi este nu stiu cum sa ma apuc sa spun chiar
toate treburile, desi ar fi bine ca oamenii sa le stie. Eu am inteles participarea mea intr-o echipa, or intr-un
final mi-am dat seama ca lucrurile nu stau deloc asa. A venit la Delegatia Permanenta Mircea Lup si a
citit lista cu persoanele pentru preliminare, iar eu eram ultimul invalidat, pe considerentul ca am
participat la scandalul din 2002, fiind intre cei care au ales optiunea de restructurare a partidului" ,
povesteste Mircea Bucur.<br />  <br />  Trecut pe lista, umare a presiunilor de la Bucuresti<br />  Dupa
ce s-a vazut pe langa liste, desi exista un protocol semnat cu Adrian Nastase prin care el trebuia sa
figureze pe liste, Mircea Bucur s-a adresat secretariatului de la Bucuresti.  "Am facut sesizare la Comisia
de Arbitraj si au verificat ce am spus. Am primit acolo faxul semnat de Ioan Cindrea, cum ca s-a intrunit
Delegatia Permanenta si ca eu am fost suspendat. Eu asa proces verbal nu am mai vazut. Erau patru
puncte pe ordinea de zi in care eu eram discutat la punctul patru, dar pana acolo era trecut numai
puncte-puncte. In fine, se decide sa ma treaca pe lista la alegeri preliminare. Am fost trecut din pix,
acolo. Am oameni din patru comune, care pot aduce dovezi cum s-au facut alegerile interne. Se numarau
voturile, iar atunci cand se faceau procesele verbale se gresea si se trecea asa: daca erau Cindrea 100,
Suditu 100, Bucur 100, zicea �mai taie la Bucur�. Asta nu este echipa. Eu am facut sport de echipa si
stiu ca nu ne comportam asa. Mie mi-e scarba de un gunoi ca Suditu si nici cu Cindrea nu mi-e rusine. Il
credeam altfel pe Cindrea, dar se pare ca m-am inselat. De fapt, cred ca el l-a condus tot timpul pe
Suditu. Eu i-am spus ca ma supun ordinelor de partid, dar ca sunt vicepresedinte in Delegeatia
Permanenta si nu ma supun ordinelor unuia ca Suditu. Am crezut ca ne-am inteles, mai ales ca m-a pus sa
ma ocup mai mult de problemele revolutionarilor pe linie de partid. Pe rand, au inceput, insa, sicanele la
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adresa revolutionarilor mei. La unul i-au taiat apa... Toti au ajuns in instanta si au castigat procesele cu
Primaria sau cu societatile respective. Toate au fost ordonate de Suditu, care l-a pus pe viceprimarul
Daniel Fantana sa se ocupe de aceste probleme. Am fost si la Mircea Niculescu si i-am spus �Cum sa-i
tai omului apa?�. Mi-a raspuns: �Asa a zis Fantana!�" , dezvaluie Mircea Bucur.<br />  <br /> 
<b>Marti o sa iasa scandal</b><br />  Mircea Bucur mai spune ca sirul atacurilor la adresa
revolutionarilor continua si atat el, cat si Dorin Liviu Maior, presedinte al Blocului National al
Revolutionarilor, au fost dati afara din Comisia Permanenta a Revolutionarilor din Parlamentul
Romaniei.  "Marti sa vedeti ce scandal o sa iasa, cand o sa avem sedinta comemorativa in cinstea zilei de
1 Decembrie. Aceasta pentru ca la ultima sedinta am fost dati afara din Comisie. Problema este ca ei sunt
pe langa lege, deoarece Comisia a dat afara doi deputati, pe mine si pe Liviu Maior si au introdus un
senator si un deputat" , mai afirma Bucur. <br />  Acesta spune ca nu a reusit sa faca mai nimic pentru
revolutionari in acesti patru ani, deoarece nu s-a respectat mai nimic din toate promisiunile facute de
social-democrati si de aceea a si lansat o proclamatie prin care cere tuturor Revolutionarilor sa spuna
adevarul despre Revolutie si despre activistii de atunci ce se mai regasesc si acum la conducere.<br /> 
<br />  <b>Franturi despre Revolutie</b><br />  Apropierea momentului 18 decembrie naste din ce in ce
mai multe discutii inspre adevarurile de la Revolutie. Revolutionarii sustin ca nu se poate sti acum
adevarul si ca trebuie sa mai treaca ceva timp, astfel incat oamenii sa nu fie intoxicati cu franturi despre
acele evenimente.  "La ora actuala se spun numai franturi despre Revolutie, iar in spatele acestora stau
conducatorii PSD. Noi, cand am intrat in PSD, am intrat in baza unui protocol pe care l-a semnat insusi
presedintele PSD de la acea vreme, Adrian Nastase. Potrivit statutului, la art. 3, sectiunea a 2-a -
Definirea, scopurile si obiectivele partidului (1) -, Partidul Social Democrat se constituie prin fuziunea
dintre Partidul Democratiei Sociale din Romania, partid de centru stanga, rezultat din Revolutia Romana
din Decembrie 1989, ale carei idealuri s-a angajat sa le infaptuiasca si Partidul Social Democrat Roman,
continuatorul istoriei de peste 100 de ani a social-democratiei romanesti. Ei, aceste idealuri nu se regasesc
sub nici o forma acum" , a declarat Mircea Bucur.
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