
Santaj politic la PSD
Directorii institutiilor coordonate politic de PSD in judetul Sibiu, adica aproape toata administratia
descentralizata, sunt manevrati conform interselor liderilor Ioan Cindrea si Gheorghe Suditu 
  
  In filiala judeteana Sibiu liderii Partidului Social Democrat Ioan Cindrea si Gheorghe Suditu practica
santajul politic. Fiecare membre este supus unor presiuni, nu prin statut, ci prin decizia Biroului executiv,
de a le cere tuturor candidatilor, demisia in alb. Toti candidatii isi inainteaza demisia catre Biroul executiv
de conducere din functia pentru care candideaza, inainte de a fi ales. O astfel de masura este total
nestatutara si contravine atat moral, cat si doctrinar principiilor promovate de social-democrati. 
  
  
  Liderii PSD, Ioan Cindrea, de la judet, respectiv Gheorghe Suditu, de la municipiu au recunoscut ca se
practica acest sistem. Ba mai mult, sustin ca si-au depus si ei demisiile nedatate. Mandatati sa se
foloseasa de aceste demisii in alb sunt tot cei din conducerea partidului.
  
  Jocurile lui Suditu pe trei locuri
  La alegerile locale au fost promovate o serie de figuri noi pe lista consilierilor municipali ce se bucurau
de aprecierea sibienilor. In multimea de documente care le-au trecutpe sub nas pentru a participa la
alegeri, acestia au semnat, mai mult sau mai putin constienti de prevederile statutului, demisia in alb. La
orice ora, liderul organizatiei poate pune data pe demisie, iar aceasta devine perfect valabila.
  Demisiile au fost stranse personal de secretarul filialei municipale a PSD Sibiu, iar la sedinta
constitutiva, de dupa alegerile din 2004, Gheorghe Suditu s-a prezentat cu demisia unor consilieri care
fusesera convocati de secretariatul Consiliuluiu Local la sedinta. Primul pe lista a fost Petre Inclezan, care
a anuntat din start ca nu va pleca de la Finante pentru un loc de consilier sau de viceprimar. Urmatorul pe
lista era numele lui Carmen Narcisa Natea, de profesie medic, care s-a pregatit pentru sedinta, s-a si
prezentat la intrunire, dar a descoperit cu surprindere ca, de fapt, si-a dat demisia din Consiliul Local.
Insusi Gheorghe Suditu s-a retras, pentru ca a preferat statutul de deputat. Ioan Banciu a fost ales
viceprimar, fiind inlocuit de Daniel Fantana, iar Teodor Fartonea a fost convins si el ca nu are de ce sa
stea in Consiliul Local, din moment ce si-a dat demisia in alb. In locul lor, au intrat Ioan Stroie si
Constantin Rascarache. Nici mai mult nici mai putin decat echipa de baza din mandatul trecut, cand
grupul de consilieri coordonat de Gheorghe Suditu a controlat Consiliul Local si societatile subordonate
acestuia.
  
  Tacerea e sfanta
  Am incercat sa discutam cu cei care si-au dat demisiile in alb, dar nici Narcisa Natea, nici Teodor
Fartonea nu vor sa ofere declaratii publice. Confirmarea jocurilor politice puse in opera de Gheorghe
Suditu vine de la deputatul PSD Mircea Bucur, care sustine ca toti candidatii au semnat fara sa stie.  "La
Parlament nu se accepta asa ceva, trebuie sa fie prezenta persoana propusa spre a fi retrasa, pentru a fi
validata demisia. Am discutat de mai multe ori problema asta chiar cu Viorel Hrebenciuc, pentru a face
acelasi cadru legal si in plan local, dar nu a fost nici el, si nici ceilalti de acord. Bineinteles ca este total
nedemocratic sa stai cu o hartie semnata in spatele cuiva ca sa voteze cum vrei tu" , a declarat deputatul
PSD, Mircea Bucur.
  Gheorghe Suditu sustine ca si el a semnat o astfel de declaratie.  "Asa s-a aprobat in Biroul Executiv, sa
ne dam toti demisiile, fara sa punem data. Ce nu este clar? si eu mi-am depus demisia" , s-a ratoit
Gheorghe Suditu. 
  De fapt, aceasta demisie da posibilitatea conducatorilor sa-si asigure influenta fata de unele hotarari, fara
a fi prezenti la sedinta. Spre exemplu, daca, la una dintre hotararile Consiliului Local, se decide ca votul
sa fie impotriva si respectiva persoana voteaza pentru, demisia in alb este datata, iar persoana cu pricina
isi pierde locul pe care a fost ales de sibieni, prin vointa liderului partidului.
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  Cindrea se teme de racolari 
   "Printr-o decizie a Consiliului judetean al PSD Sibiu, s-a decis ca toti candidatii PSD la alegerile
locale, precum si cei care au ajuns sa detina functii publice, sa-si semneze in alb demisiile. Inclusiv eu am
semnat o astfel de demisie in alb. Este o forma prin care noi ne aparam de racolarile politice" , este de
parere Ioan Cindrea. 
  La orice ora, un director de institutie care pleaca la alt partid poate fi demis de la centru prin pierderea
sprijinului politic, desi Ioan Cindrea a sustinut pana nu demult ca directorii institutiilor sibiene sunt buni
specialisti si nu oameni coordonati politic. In privinta alesilor, racolarile politice au ca rezultat vointa
individului, iar aceasta masura este o ingradire a dreptului de decizie, care contravine oricaror principii
democratice. 
  
  Corigenti la Statut
  Majoritatea celor care conduc fraiele partidului habar nu au ca aceasta hotarare contravine chiar
Statutului PSD.
   "La Sectiunea a 3-a, privind Indatoririle membrilor, la articolul 10, membrii Partidului Social Democrat
au urmatoarele indatoriri: (2) Sa cunoasca si sa respecte Statutul si Programul Politic al P.S.D.; (4) Sa
contribuie la formarea si promovarea unui mod de lucru democratic, prin acceptarea pluralismului de idei
si diversitatii opiniilor exprimate in mod liber, in cadrul organizat al partidului, prin respectarea
hotararilor majoritatii si a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului si sa asigure
aplicarea lor, (9) Sa dovedeasca, in intreaga lor activitate, corectitudine si moralitate, sa nu aduca daune
imaginii si prestigiului partidului" . Or, la Sibiu, moralitatea (vezi hotararea de atribuire a locuintei
sociale viceprimarului PSD, Daniel Fantana, care avea in subordine locuintele sociale, chiar de catre
Consiliul Local coordonat de PSD) si diversitatea opiniilor lipsesc de multi ani cu desavarsire (vezi
ultimele reactii ale oamenilor versati din PSD Sibiu, aparute in Ziarul Obiectiv).
  Sectiunea a 4-a: Sanctiuni disciplinare. Proceduri de aplicare. Articolul 11 
   "Membrilor Partidului Social Democrat care au savarsit abateri de la prevederile Statutului ori care prin
activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplica, in functie de gravitatea acestora,
una din urmatoarele sanctiuni: (1) Discutarea si avertizarea in Biroul organizatiilor locale sau teritoriale in
evidenta careia se afla sau in organul de conducere din care fac parte; (2) Avertismentul ultimativ; (3)
Suspendarea ori revocarea din functia de conducere; (4) Retragerea sprijinului politic pentru functia
obtinuta; (5) Excluderea din Partidul Social Democrat" .
  Nici un membru de la filiala locala si nici la organizatia judeteana apropiat al liderilor Ioan Cindrea sau
Gheorghe Suditu nu a fost sanctionat. Nerespectarea statului partidului a adus organizatia judeteana si
mai ales cea municipala la un rezultat slab in alegerile locale.
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