
"PLD e copilul retardat al PD"
Presedintele interimar al PNL Sibiu, Eugen Mitea, s-a lansat ieri intr-o serie jigniri aduse principalilor
sai adversari politici: PLD, in general, si Cornel Stirbet si Raluca Turcan in particular.
  
   "Nu cred ca ar trebui ca alaturat numelor deputatilor Turcan si Stirbet sa apara deputat PLD de Sibiu.
Cand vor participa la alegeri pe listele PLD, vor putea, insa pana atunci nu. Creaza frustrare si jignesc
electoratul liberal" , si-a inceput Mitea tirul. Presedintele PNL a continuat discursul impotriva liderilor
PLD si a spus ca noul grup politic este  "un cimitir inca in viata"  sau ca este  "copilul retardat al PD" .
  
  Stirbet, in continuare deputat PNL
  
  Mitea sustine ca deputatul Cornel Stirbet nu si-a depus inca demisia, drept urmare este in acte in
continuare membru al PNL. In aceasi situatie sunt majoritatea liberalilor care au anuntat ca adera la
grupul PLD.  "Cornel Stirbet este membru al PNL. Nu si-a depus inca demisia" , a anuntat Mitea. 
  In alta ordine de idei, presedintele interimar de la organizatia judeteana, Dragos Dicu a anuntat ca a
continuat demersurile pentru a fi pe listele liberalilor la alegerile euro-parlamentare.  "Astept acum sa fiu
chemat la Bucuresti pentru interviu" , a anuntat Dragos Dicu. 
  
  Mediasul a clacat
  
  Biroul Permanent al Organizatiei municipale PNL Medias si-a anuntat demisia. Gestul vine, dupa
declaratiile lui Mitea, pentru ca au realizat ca  "au intrat intr-un con de umbra" .  "Vom avea un nou
Birou, cu o forta mai mare, pentru ca ne pregatim de alegerile locale si generale. Ei si-au dat seama ca au
intrat intr-un con de umbra si s-au gandit ca asa vor realiza ceva. " , a spus Mitea. Totusi, niciun membru
al organizatiei nu a plecat spre PLD.
  
  Uniti prin centrala
  
  Problema centralei termice care incalzeste cele doua sedii, ale PLD si PNL, nu a fost inca rezolvata.
Mitea a venit ieri cu informatii noi.  "Centrala nu este a PLD, este a PNL, pentru ca din banii PNL a fost
cumparata" . Cu toate acestea, ea se afla in sediul PLD.  "Factura o platim impreuna" , a anuntat
presedintele liberalilor.
  
  Alin BRATU
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