
PNL si PD il fac praf pe Vanghelie
Liberalii bucuresteni au strans, in zece zile de campanie, 4783 de semnaturi din cele 45. 000 necesare
pentru demararea procedurilor privind demiterea primarului Sectorului 5, Marian Vanghelie, a anuntat
ieri, liderul PNL-Bucuresti, Ludovic Orban. Initiatorii campaniei sustin ca Vanghelie "este o rusine pentru
Bucuresti", prin actiunile sale demonstrand ca nu urmareste rezolvarea problemelor bucurestenilor, ci
umplerea pusculitei de partid. Orban a mentionat ca voluntarii PNL vor continua sa stranga semnaturi
pana la indeplinirea obiectivului propus, in ciuda intimidarilor la care a trecut "clanul Vanghelie". Seful
PNL-Bucuresti a relatat ca voluntarii liberali, care isi desfasoara actiunile in locuri publice, au primit
amenintari cu bataia, injurii si au fost chiar agresati de oameni ai primarului. Potrivit lui Orban, unul
dintre agresori este seful pietei Rahova, Constantin Fieroiu, care i-a "confiscat" unui voluntar listele cu
semnaturi stranse. Ca urmare a acestui incident, liderul PNL a depus o plangere penala la sectia 19
impotriva lui Fieroiu. Dan Liga, noul presedinte al organizatiei PD Sector 5, a anuntat ieri ca filiala pe
care o conduce va demara o actiune de monitorizare a activitatii primarului Marian Vanghelie, deoarece
acesta a folosit sume imense de bani pentru promovarea imaginii sale. "Este inadmisibil ca pe teritoriul
Sectorului 5, unde se afla Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni sa avem peste 16% analfabeti. Este
inadmisibil ca dintre 1025 de strazi ale sectorului 425 sa fie de pamant, 6791 case sa fie de lut, 8350 case
nu au apa curenta si 1205 locuinte nu au curent electric. Toate acestea se intampla in timp ce primarul
Vanghelie isi permite sa cheltuiasca peste 500 de miliarde de lei pentru trei economate care nu fac decat
sa scurga banii publici in buzunarele clientelei private a primarului sectorului 5", a spus Liga. El a aratat
ca Vanghelie a mai cheltuit inca 500 de miliarde de lei cu diverse spectacole. In acest context Liga a
precizat ca va avea o intrevedere cu reprezentantii PNL in vederea sustinerii actiunii de strangere a
semnaturilor necesare organizarii unui referendum pentru inlaturarea lui Vanghelie din fruntea Sectorului
5. 
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