
Referendumul scoate sibienii in strada
Manifestarile de strada reincep la Sibiu, dupa ce doua cereri au fost depuse la Primaria municipiului,
pentru organizarea de mitinguri pro sau contra presedintelui suspendat, Traian Basescu, in saptamana
dinaintea referendumului pentru demitere. 
  
  Asociatia "Sibiu. Decembrie 1989 " a depus, luni, o cerere pentru a organiza un miting de protest
impotriva presedintelui suspendat, Traian Basescu. Comisia de Evenimente a Primariei Sibiu a dat ieri
aviz favorabil cererii pentru patru zile, respectiv pentru 24, 25, 26 si 27 iulie. Deoarece, in data de 25 iulie
este programat un alt miting, de aceasta data impotriva premierului Victor Ponta si a USL, in Piata Mare,
mitingul impotriva presedintelui va avea loc in fiecare zi in intervalul orar 19.30 - 21 pe traseul Piata
Mare - strada Nicolae Balcescu - Piata Mare, mai putin miercuri, 25 iulie, cand, cei care protesteaza
impotriva presedintelui o vor face doar in zona Farmaciei din capatul strazii Nicolae Balcescu, intre orele
20.30 - 21.30. Masura a fost luata pentru a preintampina intalnirea dintre cele doua grupuri.
  
  Nu doar sibienii ies in strada pentru a participa la mitingurile organizate in perspectiva referendumului
din 29 iulie, ci si locuitorii din Talmaciu, Ocna Sibiului si Medias. Talmacenii, ocnerii si mediesenii vor
participa la cate un miting organizat de USL astazi, 25 iulie. Daca la Talmaciu punctul de intalnire al
participantilor este astazi, la ora 15, la Casa de Cultura, la Ocna Sibiului, intalnirea se da in fata
Primariei, incepand cu ora 17. Mediesenii care vor sa participe la mitingul USL sunt asteptati la ora 20, in
fata Primariei din localitate.
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