
\&quot;Putea sa iasa altceva\&quot;
Conservatorii sibieni au plecat nemultumiti de la congresul extraordinar al PC, in urma caruia presedinte
a devenit Daniela Popa
  Presedintele PC Sibiu, Iosif Moldovan a declarat ca exista o stare de nemultumire in filiala, fata de votul
de la Bucuresti. Pana saptamana viitoare conservatorii sibieni se vor hotari ce vor face in continuare.
„Sunt usor dezamagit. Parerea mea ca ar fi trebuit organizat inca un tur de scrutin. Putea sa iasa altceva,
si in plus era mult mai democratic ", a spus Moldovan. Liderul conservator a dezmintit si zvonurile care
dadeau organizatia locala PC Jina in PNL. „Nu stiu nimic de asa ceva. Domnul Iancu Beschiu (n.r.
presedintele organizatiai PC Jina si primarul localitatii) a fost cu noi la Bucuresti. Este un om extraodinar
de matur, de incredere. Primele discutii le avem in cadrul organizatiei judetene, apoi ar trebui sa apara in
alta parte ", a mai spus Moldovan.
  in mai multe organizatii PC din Transilvania s-a declansat de ieri o adevarata revolta impotriva
Bucurestiului. Liderul PC Bistrita-Nasaud, Ionel Tompa, a declarat, ieri, ca nu o recunoaste pe Daniela
Popa ca presedinte al PC ,intrucat desemnarea ei in aceasta functie s-a facut cu incalcarea statutului
partidului. Conducerea PC Bistrita-Nasaud se va intruni, in cursul acestei saptamani, pentru a discuta "in
ce directie se indreapta".
  Liderul PC Hunedoara, Petru Marginean, a declarat si el luni, ca din punct de vedere tehnic alegerea
noului presedinte al partidului, Daniela Popa, a fost nedemocratica.„ Multa lume din partid este
nemultumita, de modul in care s-a ales noul presedinte. Eu am spus ca ii dau votul lui Sabin Cutas. Ca
atare nu este corect ca voturile mele sa le dau altcuiva ", a declarat presedintele PC Hunedoara.
  Daniela Popa a fost aleasa presedinte al PC la o diferenta de doar 13 voturi fata de principalul sau
contracandidat, Florin Anghel, lider al conservatorilor prahoveni. Filiala PC Timis cere convocarea de
urgenta a Consiliului National pentru validarea vicepresedintilor anuntati duminica de noul presedinte al
PC ales, Daniela Popa.

Pagina 1 / 1


