
PNL. Sport s�geros
Cuvinte grele, amenintari, lupta de gherila si mult sange. Asa poate fi prezentata lansarea la Sibiu a
Platformei Liberale.  "PSD risca sa devina un partid mai democratic decat PNL" , a spus deputatul Petre
Ungureanu.  "Tariceanu a primit un partid la cheie si s-a repezit ca porcul la troaca" , a declarat Cristian
Boureanu.  "Au transformat PNL intr-un partid canibal care-si devoreaza membrii" , a spus raspicat si
Theodor Stolojan.  "In PNL se practica sportul sangelui" , a conchis fostul Ministru al Agriculturii,
Gheorghe Flutur. Acestea au fost cuvinetele cu care s-a explicat sibienilor care este politica in PNL.
Aderentii la platforma vor continua sa convinga liberalii ca actuala conducere nu este buna. Scopul final:
demiterea lui Tariceanu. Exista si un termen. Pana in luna ianuarie,  "platformistii"  vor sa creeze o noua
majoritate in partid, care sa-l sileasca pe Tariceanu sa demisioneze sau sa provoace un congres
extraordinar.<br />  <br />  <b>Eveniment organizat de PNL Sibiu</b><br />  <br />  La tribuna de la
care  "platformistii"  s-au adresat sibienilor au stat Theodor Stolojan, Valeriu Stoica, Gheorghe Flutur,
Mircea Cinteza, Raluca Turcan, Mircea Iutian, Dan Sabau, Gabriel Sandu, Petre Ungureanu si Cornel
stirbet. Primul care a vorbit a fost liderul PNL sibiu, Cornel stirbet. A incercat sa explice de ce s-a
alaturat  "platformistilor" .  "Pana la excluderea celor doi fosti presedinti ai partidului, alaturi de ceilalti
colegi de-ai mei prezenti aici am constituit o masa tacuta a partidului, o masa de oameni care desi
indeplineam o serie de functii, nu ne-am exprimat intotdeauna punctele de vedere. Datorita situatiei
provocate de conjucntura politica, din diverse motive, PNL a scazut in sondaje, Nu am vociferat, nu am
cautat vinovatii. Ceea ce am dorit si dorim si acum este de a determina conducerea sa recunoasca ca avem
o problema" , a explicat stibet.<br />  Asupra liderului liberal va plana in cadrul partidului insa o grea
acuzatiea: aceea de a organiza chiar el intalnirea dizidentilor. Chiar Theodor Stolojan a recunoscut ca
intalnirea a fost organizata de PNL Sibiu.  "Este presedintele filialei teritoriale aici, sunt vicepresedintii
filialei teritoriale aici, ei au organizat" , a spus raspicat Stolojan.<br />  <br />  <b>Discursurile
taioase</b><br />  <br />  Aproape toti cei care au luat cuvantul s-au intrecut in a fi cat mai plastici in
exprimar, dar si dornici de a acapara asistenta cu cuvinte grele.  "Suntem in ilegalitate. Suntem in situatia
in care ne ascundem noptile ca sobolanii, suntem urmariti prin cotloane. Nu mai putem inchiria nici
macar o sala. Toti au primit interdictie (...) Am inlocuit baronii PSD cu logofetii din PNL. PSD risca sa
devina un partid mai democratic decat PNL. Ei fac in ianuarie un congres, dar noi ne ferim sa-l facem (...)
Cu exceptia bugetului vom scrie pentru toate legile in Parlament, �pe aici nu se trece tovarasi�" , a
amenintat deputatul Petre Ungureanu. Nici mai tanarul deputat, Cristian Boureanu, nu s-a lasat mai
prejos:  "Tariceanu a primit un partid la cheie si s-a repezit ca porcul la troaca si a umplut partidul cu
laturi" , a declarat Cristian Boureanu. Nici liderul  "platformistilor" , Theodor Stolojan nu s-a ferit de
cuvintele grele.  "Au transformat PNL intr-un partid canibal care-si devoreaza membrii, mai ales cei care
au muncit cel mai mult pentru partid" , a spus raspicat si Theodor Stolojan.  "In PNL se practica sportul
sangelui" , a conchis fostul Ministru al Agriculturii, Gheorghe Flutur. Mai ponderati in cuvantul luat in
fata  "platformistilor"  au fost Radu F. Alexandru care s-a declarat indragostit de Sibiu si care spera ca
ieri sa se fi creat un nou moment istoric pentru oras, Mircea Pavelescu, unul din initiatorii grupului de
sprijin al Platformei care a prezentat echipa de la Sibiu, deputatul Raluca Turcan, care a indemnat spre
toleranta si uniune si Valeriu Stoica cel care a prezentat o noua strategie politica prin care simplii membri
de partid ar putea participa la deciziile partidului.<br />  <br />  <b>Oameni in umbra</b><br />  <br /> 
Sala Thalia a fost umpluta de membrii ai PNL, simpatizanti sau de sibieni cu diverse functii in institutiile
deconcentrate. Acestia din urma au imncercat sa nu-si faca simtita prezenta si au incercat sa fie cat mai
discreti. Nu au lipsit nici colegii din alte paretide cum ar fi liderul PPCD Sibiu, Ovidiu Spatari. In sala au
mai fost consilierul judetean Gheorghe Nicolaescu, directorul OPC, Ilie Mitea, directorul Directiei
Silvice, Rober Blaj, directorul Muzeului ASTRA, Corneliu Bucur, directorul AJOFM Sibiu, Mircea
Cretu, fostul viceprimar, Gheorghe Tuluc si fostul senator Hermann Fabinni. <br />  <br />  <b>Scopul
final: demiterea lui Tariceanu</b><br />  <br />  Pentru acest lucru exista si un termen: luna ianuarie,
cand  "platformistii"  vor sa creeze o noua majoritate in partid, care sa-l sileasca pe Tariceanu sa
demisioneze sau sa provoace un congres extraordinar. Acesta este scopul platformei marturisit intr-un
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interviu in exclusivitate dat ZIARULUI de Sibiu de Theodor Stolojan.<br />  <br />  <br />  Reporter: Se
poate vorbi ca acest eveniment a fost organizat de PNL Sibiu? Ati repetat acest lucru de doua ori in
discursurile dumneavoastra.<br />  <br />  Theodor Stolojan: Este presedintele filialei teritoriale aici,
sunt vicepresedintii filialei teritoriale aici, au fost membrii in Biroul Permanent. Se poate spune asta. <br
/>  <br />  Rep.: O parte din liberali nu au fost insa aici.<br />  <br />  T.S.: O parte nu sunt. Niciodata nu
este o unanimitate. Nu stiu cata parte nu este aici, dar este vorba totusi de liderii organizatiei teritoriale,
care sunt.<br />  <br />  Rep.: Conflictul de la centru s-a rasfrant si in teritoriu<br />  <br />  T.S.: Era
inevitabil. Atunci cand in PNL nu se mai accepta diversitatea punctelor de vedere. Este vital in orice
democratie.<br />  <br />  Rep.: Cine valorifica tot acest scandal?<br />  <br />  T.S.: Noi am suspus
conducerii PNL un dialog bazat pe cateva lucruri de bun simt. Atata timp cat nu raspuns sau raspuns cu
aroganta si lipsa de bun simt, asa cum au facut-o pana acum, desigur ca ajungem la o asemenea
amplificare a fenomenului in teritoriu. Noi am intins o mana, e randul lor acum.<br />  <br />  Rep.: Se
pot organiza anticipate in acelasi timp cu alegerile pentru europarlamentari?<br />  <br />  T.S.: Se pot
organiza. Este posibil. Poate e bine sa nu le amestecam, dar e bine si asa. Pe mine acum ma intereseaza
PNL-ul.<br />  <br />  Rep.: Va intereseaza ca brand?<br />  <br />  T.S.: Ma intereseaza PNL. A fost o
dicutie in care unii spuneau de ce nu trebuie infiintat un alt partid liberal. Printre argumente era si faptul
ca Partidul National Liberal e un nume, care nu poate fi ignorat. Dar sunt si oameni care au muncit pentru
acest nume si care acum nu-si mai recunosc partidul.<br />  <br />  Rep.: Au aparut deja pe piata sondaje
care  crediteaza PNL aripa Stolojan cu 10,  12 la suta.<br />  <br />  T.S.: E un procent foarte bun pentru
o institutie care nu exista. Oamenii sesizeaza foarte bine ceea ce facem noi, in comparatie cu ceea ce face
domnul Calin Popescu Tariceanu. <br />  <br />  Rep.: Cum vedeti plecarea lui Tariceanu din fruntea
PNL. Se poate altfel decat prin congres sau demisie?<br />  <br />  T.S.: Doar demisie sau congres.
Speram ca pana in ianuarie sa avem o masa suficient de mare de aderenti la platforma din cadrul
Partidului National Liberal, astfel incat domnul Calin Popescu Tariceanu, cu demnitate sa recunoasca
faptul ca fiind neperformant in fruntea PNL, trebuie sa lase acest joc. Atunci sigur ca se va face un
congres extraordinar, la care se vor prezenta mai multe motiuni, din care cea mai buna va fi acceptata.<br
/>  <br />  Alin BRATU
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