
Referendum: PNL zice sa se anuleze, PSD zice sa se faca
Presedintele PNL Sibiu, Mircea Cazan a declarat ca referendumul care trebuia sa aiba loc in 17 iulie in
judetul Sibiu pe tema reorganizarii administrativ-teritoriale a tarii a fost anulat. `S-a discutat inca de
dinainte cu colegii din USL si s-a stabilit ca referendumul se anuleaza in cazul in care proiectul
reorganizarii teritoriale se amana. Acest lucru este prevazut si in hotararea Consiliului Judetean Sibiu care
a fost adoptata vineri", a declarat Mircea Cazan rasufland usurat ca UDMR nu a acceptat ultima variant
propusa de presedintele Traian Basescu. UDMR a respins toate propunerile PD-L privind reorganizarea
teritoriala, astfel ca s-a decis amanarea acestui proces. 
  
  O pozitie diferita de cea a lui Cazan a avut insa colegul de alianta, presedintele PSD Sibiu, Ioan
Cindrea. `Referendumul trebuie sa se desfasoare, sa vedem care va fi si pozitia instantei. Termenul lung
acordat ne scoate oarecum din programul initial, insa sunt de parere ca referendumul nu trebuie
abandonat. Acest subiect poate fi din nou pus pe tapet in aceasta toamna si noi va trebui sa stim care este
pozitia sibienilor. Nu trebuie anulat referendumul, trebuie dus la indeplinire. In plus, si legea ne obliga sa
aflam care este pozitia populatiei`, a declarat presedintele PSD Sibiu, Ioan Cindrea.
  
  Dupa ce prefectul judetului, Horatiu Racuciu a atacat in contencios-administrativ hotararea Consiliului
Judetean de organizare a referendumului instanta a stabilit ca aceasta cauza se va judeca in luna
septembrie. Mult dupa termenul stabilit pentru referendum: 17 iulie.
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