
PNL Sibiu: Facem opozitie constructiva
Eugen Mitea, Minerva Boitan si Nicolae Neagu au declarat ieri ca sunt pregatiti pentru opozitie. Cei trei
si-au propus sa monitorizeze activitatea guvernului si reprezentantii lui din teritoriu.

 „Ne pregatim ca in acest an sa facem o opozitie constructiva. Vom comenta scandalurile care vor fi, dar
ne dorim mai mult sa criticam si sa atragem atentia la devierile de la programul guvernului ", a anuntat
fostul presedinte al PNL Sibiu, Eugen Mitea.

 Fostul democrat-liberal, Nicolae Neagu a tinut sa-l felicite pe fostul sau coleg, Ion Ariton, insa l-a si
atentionat ca functia sa din Senat, cea de presedinte a Comisei de buget finante il obliga la multa munca.
„A avut aproape 50 la suta din voturile sibienilor si chiar merita felicitat pentru asta. Dar sper sa nu uite
ca fiind presedinte al Comisiei de buget finante, avand prim-ministru, avand ministrul economiei,
ministrul finantelor, va trebui sa sustina programele Sibiului ", a declarat fostul senator Nicolae Neagu.

 Minerva Boitan inca nu s-a hotarat daca va candida pentru functia de presedinte a organizatiei judetene a
PNL, insa a dat asigurari ca daca va participa la alegeri, va si castiga. „Daca voi candida, veti vedea
atunci rezultatul alegerilor. Sigur vor fi mai multi candidati, ar fi chiar stupid sa sprijinim un singur
candidat. Ar trebui sa avem macar cinci candidati la presedintia Romaniei, cinci candidati la PNL Sibiu,
cinci candidati la organizatia nationala a PNL ", a spus Boitan.

 Fost director din cadrul Romgaz, Eugen Mitea, se asteapta ca in urmatoarele luni, specialistii din
Transgaz si Romgaz sa fie ofertati de societati private, in urma masurilor luate de Guvernul Boc, privind
plafonarea salariilor din agentiile guvernamentale. "Acea ordonanta de urgenta privind salariile este o
foarte mare eroare, toti specialistii vor pleca la firme private si vor obtine aceleasi salarii pe care le-au
avut la stat", a declarat ieri Mitea.
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