rimar al PNL Sibiu, Eugen Mitea: "E foarte usor sa faci mai mult de
Spune despre senatorul Nicolae Neagu ca face afirmatii gratuite. Considera ca este foarte usor sa
dovedesti ca esti mai bun, atunci cand il urmezi in postul de lider pe Cornel Ştirbet. Relatia PNL-PD o
considera din interes si o compara cu o casnicie cu doua dormitoare. Este Eugen Mitea. Singurul om
politic din judet care conduce doua filiale ale unui partid: cea municipala si cea judeteana. Daca
vorbeste din trufie sau din siguranta omului care stie pe ce se poate baza vom vedea la viitoarea
Conferinta Judeteana a PNL, cand va candida pentru sefia PNL Sibiu.
Reporter: Cat este de grea trecerea de la organizatia municipala la cea judeteana?
Eugen Mitea: Lucrurile sunt cu certitudine mult mai complexe, decat la municipiu. La municipiu totul
era pe o structura, o structura pe care o stiam. Acum, partea de judet e mult mai dificla cu probleme mai
complexe, in general cele de agricultura si cadastru. Fiecare localitate are problema ei. Trebuie sa le
cunosti si sa actionezi ca atare, in fiecare localitate.
Sunt probleme si sunt anumiti oameni politici care fac fel si fel de afirmatii gratuite in ce priveste
problemele de cadastru si partea de finantare.
Rep.: Va referiti la senatorul Nicolae Neagu?
E.M.:Da. Sunt intr-adevar alte prioritati si astfel de probleme nu se pot rezolva de catre un senator. Se
pot rezolva pe plan local.
Rep.: Ministrul Agriculturii, Dan Motreanu a afirmat ca terenuri ale ADS vor fi preluate de
administratiile locale.
E.M.: Exact. Administratiile locale vor fi cele care vor decide si se vor ocupa de aceste probleme,
nicidecum administratiile centrale. Ele cunosc problemele cel mai bine. Nicidecum o administratie
centrala nu va cunoaste problemele de la Cristian. Şi daca va mai aduceti aminte de problemele care au
fost la aeroport. Se punea problema unei dezmembrari si nu se putea face nimic, pentru ca aparea
Cristian, judetul Brasov, nicidecum Cristian, judetul Sibiu. Deci acestea sunt problemele care pot aparea.
Daca treaba asta ar fi fost administrata de Sibiu, nu s-ar fi putut intampla asa ceva.
"Organizatiile locale functionau intr-o nebuloasa totala"
Rep.: Cum ati gasit organizatiile locale ale PNL. Ati spus ca a inceput un turneu sa vedeti care este
starea de spirit.
E.M.: Am inceput aceste vizite inca de anul trecut. Le-am intrerupt pe perioada Congresului PNL si il
voi relua de maine. Sunt organizatii care functioneaza, dar sunt lipsite de informatii. Nu obtin informatii
necesare pentru demararea de proiecte.
Rep.: Şi cine e de vina, partidul?
E.M.: Nu, nu partidul, oamenii sunt de vina. Informatiile care au venit de la Bucuresti nu au ajuns in
teritoriu. Asta si trebuie sa facem, sa facem o legatura intre organizatia de la Sibiu, cu cele din teritoriu.
Rep.: Ce altceva aveti sa-i reprosati fostului presedinte, Cornel Ştirbet?
E.M.: Nu mai am altceva ce sa-i reprosez. Exact in modul in care comunica cu noi, a comunicat si cu
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organizatiile locale. Informatiile erau foarte laconice si fara justificari, iar informatiile catre ceilalti erau
foarte diminuate fata de ce primim noi sau de loc.
Rep.: Va e teama de misiunea pe care o aveti?
E.M.: Nicidecum. Mie teama doar de mine, sa pot face fata
Rep.: Nu aveti incredere in propriile forte?
E.M.: Eu am incredere in ceea ce fac, dar vreau sa se inteleaga mesajul. E foarte usor sa faci mai mult
decat Ştirbet si asta e un avantaj, pentru ca organizatiile nu au fost informate si functionau intr-o
nebuloasa totala. As fi vrut sa gasesc o organizatie mult mai puternica, pentru ca as fi avut o provocare
mai puternica. Treaba e foarte usoara pentru mine, dar nu acesta este interesul.
"O relatie din interes"
Rep.: In ce relatii mai sunteti cu PD la nivel local?
E.M.: Este exact ce este si la Bucuresti. Este o casatorie din interes. Cu dormitoare separate. Dar
cateodata ne mai intalnim in bucatarie.
Rep.: Cand v-ati intalnit cu presedintele PD, Nicolae Neagu?
E.M.: Saptamana trecuta. Pana la urma am clarificat situatia cu deputatul. El avea impresia ca noi suntem
impotriva protocolului semnat intre cei doi co-presedinti. Am incercat sa-l lamuresc ca noi respectam ce
scrie acolo. Numai ca acolo scrie masuri compensatorii pentru PNL Sibiu. Asteptam sa vedem care sunt
ofertele si le vom analiza.
Rep.: Credeti ca exista biletelul despre care au vorbit Elena Udrea si Traian Basescu?
E.M.: Nu. Aceasta idee a fost lansata pentru a opri interesul despre Congresul PNL. Peste trei zile nu se
va mai vorbi nimic despre acest bilet. Şi-au atins scopul. Nu trebuia sa apara nimic in ziare legat de
Congresul PNL. S-a urmarit discreditarea PNL.
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