
PSD Sibiu voteaza cu Geoana. Si in 2011s
La alegerile pentru presedintia PSD, mandatul organizatiei judetene a fost de a-l vota pe Mircea Geoana.
A casigat insa Victor Ponta. Acum, ziarele centrale sustin ca Geoana ar avea intentia de a forma un nou
partid de centru-stanga, dupa ce a intrat in dizgratia actualei conduceri. Liderii locali ai PSD spun ca nu
este posibil asa ceva. Altii spun ca dimpotriva. " Nu stiu, nu cunosc, nu am participat la niciun fel de
intalnire. Eu stiu ca noi cei din Sibiu suntem niste oameni care cunoastem statutul partidului si il
respectam`, a declarat presedintele PSD Sibiu, Ioan Cindrea. Filiala PSD Sibiu este cunoscuta ca fiind
pro-Geoana, ultima `manifestatie` de dragoste pentru fostul presedinte al partidului manifestandu-se in
februarie 2010. Conferinta Judeteana Extraordinara a PSD Sibiu decis atunci ca organizatia sa mearga la
congresul partidului si sa-l voteze in unanimitate la sefia PSD pe Mircea Geoana. La votul din cadrul
Conferintei, din 103 voturi valabil exprimate, 87 au fost pentru Mircea Geoana, 11 pentru Adrian
Nastase, 4 pentru Cristi an Diaconescu si unul singur pentru Miron Mitrea. Un delegat nu a votat, iar
doua voturi au fost anulate. 
  
  `Vreau sa merg la presedintele Geoana si sa-i spun ca fac parte din echipa dansului. Apoi voi vedea ce
functie mi se ofera in cadrul echipei", a declarat anul trecut Ioan Cindrea. Sibiul a avut la Congresul PSD
din 20 februarie 25 de voturi, fiind printre organizatiile din tara cu cel mai mic numar de voturi. Mircea
Geoana sustine in presa central ca acuzatiile privind intentia sa de a forma un nou partid sunt `bazaconii"
, dar admite ca a discutat cu colegi din PSD care se plang ca lucrurile nu merg bine. "Nu fac niciun alt
partid, casa mea este PSD", a dat asigurari Geoana. Totusi, el nu a dezmintit si a doua varianta care a
circulat in legatura cu intentiile sale, si anume formarea unei platforme in interiorul PSD. `Sunt oameni
care ma suna si imi spun «haideti sa facem altceva» si le spun si acum: casa noastra este in acest partid", a
explicat Geoana, citat de Antena 3. Presedintele PSD, Victor Ponta, a precizat ca va avea o discutie
lamuritoare cu liderul Senatului saptamana viitoare, scrie gandul.info. Primul exclus din partid dupa
"dizidenta" lui Geoana a fost un sibian: Marius Lazar, fost presedinte al PSD Arad. Marius Lazar
recomandat in urma cu cativa ani de Ioan Cindrea ca fiind un tanar de mare viitor in politica. Acum insa
se delimiteaza de acesta. "Am citit in presa de Marius Lazar. Nu am vorbit cu el. Sa stiti ca am fost extrem
de ocupat in aceasta perioada, am fost foarte implicat in problematica Codului Muncii si inredactarea
motiunii de cenzura", a declarat Ioan Cindrea. 
  
  Marius Lazar i-a reprosat presedintelui PSD, Victor Ponta, intr-o scrisoare deschisa, ca exerseaza
"reflexe staliniste", excluzand si intimidand "jumatatea" din partid care nu l-a votat la Congres. In
decembrie 2010, Biroul Permanent National al PSD l-a suspendat pe Geoana din partid pe o perioada de
sase luni. 
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