
PSD Sibiu, centrul Regiunii Centru
Sibiul ar putea organiza la sfarsitul acestei saptamani preselectia candidatilor PSD din euroregiunea VII
Centru pentru Parlamentul European. Stirea a fost anuntata intr-o conferinta de presa, purtatorul de
cuvant al filialei, senatorul Cristian Radu Georgescu si confirmata de presedintele PSD Sibiu, Ioan
Cindrea.  "Este posibil ca sedinta sa fie organizata la Sibiu, am avut o discutie de principiu cu toti sefii de
organizatii care formeaza regiunea Centru" , a spus Ioan Cindrea. Trierea candidatilor PSD pentru listele
de europarlamentari a inceput de la sfarsitul saptamanii trecute, cand fiecare organizatie judeteana si-a
desemnat cate doi reprezentanti. Pasul doi in selectia candidatilor se face la nivelul regiunilor, iar selectia
finala se va realiza in 3 martie la Bucuresti. 
  Sibiul a intrat in aceasta cursa cu deputatul Radu Podgoreanu, euro-observator si fost sef al Comisiei
Externe a Camerei Deputatilor si fostul prefect Mircea Silvestru Lup. La trierea candidatilor pe regiunea
Centru vor participa si vicepresedintii PSD care au in subordine organizatii judetene. La Sibiu ar putea
participa la sedinte Ioan Rus, cel care are in subordine Sibiul, Marian Sarbu (Covasna, Harghita, Mures)
si Dan Nica (Brasov).
   
  
  PNL = PSD
  
   "PNL folosese acum exact aceleasi metode ca PSD in timpul campaniei electorale" , a acuzat ieri
deputatul PLD, Raluca Turcan.  "Cand spun PNL nu pot sa spun decat PSD" , a continuat Turcan.
Deputatul se refera la faptul ca liberalii pregatesc o serie de procese penale intentate presedintelui PLD,
Teodor Stolojan, prin care se incearca amanarea inscrierii PLD la tribunal.  "Un prieten al presedintelui
Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu ne-a transmis un mesaj prin care ne anunta ca in fiecare judet vor
fi cate trei astfel de procese penale. Acesta este un semn de disperare, pentru ca in toate sondajele de
opinie, PLD este plasat intre 10 si 12 procente" , a adaugat Raluca Turcan.
  
   "Plangeri penale pentru denunt calomnios" 
  
  Turcan spune ca membrii PLD au gasit deja un raspuns la initiativa liberalilor: se vor deschide tot atatea
procese pentru denunt calomnios.  "Raspunsul nostru va fi pe masura, vom face si noi plangeri penale
pentru denunt calomnios" , a spus Turcan. Deputatul spune ca liberalii au depus deja plangeri in zona
Moldovei, in Ardeal si in zona de sud a Romaniei.  "Motivele invocate de ei se refera la faptul ca
semnaturile de constituire al partidului nu ar fi legale. Faptul ca PNL este reprezentat in instanta de
avocatul Iordanescu, cel care il apara pe Dinu Patriciu si Codrut Seres spune multe" , a mai spus Raluca
Turcan.
  Alin BRATU
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