PNL Sibiu. Cine e liderul

Deputatul Mircea Cazan si fostul senator Nicolae Neagu au declarat ieri ca Adrian Iorgulescu ar trebui
schimbat de la conducerea organizatiei judetene. Iorgulescu sustine ca nu el e presedinte interimar, ci
Eugen Mitea.
"PNL Sibiu ar trebui sa se adune si sa faca o echipa. Nu am fost niciodata de acord cu interimatul lui
Adrian Iorgulescu. As fi preferat un presedinte sibian (…) Domnul Iorgulescu a confundat Sibiul cu o alta
organizatie de tip sudist", a declarat ieri Mircea Cazan. Tonul schimbari a fost sustinut, chiar daca mai
moderat, si de Nicolae Neagu. „Iorgulescu este de o certa valoare, insa probabil ca nu a avut tot timpul
ragazul sa vina la Sibiu. Acelasi lucru poate fi valabil si pentru parlamentari, deoarece nu stiu cat timp isi
pot aloca pentru conducerea organizatiei ", a spus Neagu.
Adrian Iorgulescu sustine ca presedinte interimar al PNL Sibiu nu este el, ci Eugen Mitea, el fiind
coordonator al organizatiei judetene. „Ca a vazut sau nu domnul Cazan activitatea mea la Sibiu nu e
treaba lui, e treaba partidului. Eu nu sunt presedinte interimar la Sibiu, sunt coordonator al organizatiei
judetene. Interimar este domnul Mitea, asta ar fi trebuit sa stie si domnul Cazan ", a spus Iorgulescu
pentru Sibiu Standard.
Problema conducerii organizatiei s-ar putea rezolva in 4 februarie, data viitoarea intruniri a Delegatiei
Permanente a PNL. „Eu nu-mi doresc sa fiu eternizat in calitatea de coordonator al organizatiei Sibiu.
Delegatia Permanenta a PNL din 4 februarie va lua in discutie aceste probleme. Nu este doar cazul
Sibiului, aici, mai sunt si alte organizatii in tara ", a mai spus Iorgulescu.
Deputatul PNL, Mircea Cazan, a declarat ca il va sustine pentru candidatura la alegerile
europarlamentare pe Dragos Dicu si ca nu va sustine niciodata un liberal din Bucuresti. Nici macar pe
Adrian Iorgulescu. „Cred ca Dragos Dicu ar fi un candidat bun. Eu personal nu am sa sustin pe nimeni de
la Bucuresti. Nu am sa-l sustin pe Iorgulescu sau pe altcineva de la Bucuresti", a mai spus Cazan.
Sibieni nehotarati
Liberalii nu stiu pe cine sa sustina la conducerea PNL. Deputatul Mircea Cazan si Nicolae Neagu
asteapta primele candidaturi pentru a-si forma o parere. „in momentul in care vom sti care va fi
contracandidatul la Basescu vom sti pe cine vom sustine ", a spus Neagu. " Ar trebui sa vedem care sunt
candidaturile oficiale la aceasta functie, inainte de a ne forma o parere. Poate fi Antonescu, Bogdan
Olteanu, Ludovic Orban sau Calin Popescu Tariceanu ", a spus si Cazan.
Cei doi nu si-au facut inca un plan nici pentru presedintia organizatiei judetene. „in etapa acesta, Nicolae
Neagu nu candideaza la functia de presedinte. Asta, daca maine ar fi alegeri. Eu vreau sa vad o intentie
clara a PNL spre ce se indreapta ", a declarat Neagu, neuitand sa spuna ca din aceste cuvinte, liderii
politici stiu ce sa inteleaga.
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