
Trei liberali cer invalidarea alegerilor din PNL
Trei liberali au depus saptamana trecuta o contestatie la Curtea de Onoare si Arbitraj a PNL. Mircea
Lupu, Gheorghe Alecu si Gheorghe Tuluc contesta alegerile ce s-au desfasurat in urma cu trei saptamani
in cadrul organizatiei judetene a partidului. 
  
  
  Vicepresedintele PNL, Eugen Nicolaescu, cel care are in subordine regiunea Centru, din care face parte
din Sibiul, spune ca reclamatiile sustinute de cei trei sunt nefondate. „Mi s-a parut ridicola aceasta
contestatie. in primul rand, cei trei daca aveau ceva de spus trebuiau sa o faca atunci. Nu cred ca
acuzatiile lor sunt fondate. Oricum, o hotarare in acest sens o va da Curtea de Onoare si Arbitraj, singura
in masura sa faca acest lucru ", sustine Eugen Nicolaescu. 
  
  „Solicitam invalidarea alegerilor "
  
  Mircea Lupu, Gheorghe Alecu si Gheorghe Tuluc aduc nu mai putin de sase acuzatii celor care au
organizat alegerile. Acestea se refera la data alegerilor, faptul ca nu s-au putut depune in timp util
candidaturile sau ca nu au avut posibilitatea sa ia cuvantul in cadrul intrunirii. in finalul contestatiei, se
cere anularea alegerilor. „Avand in vedere toate cele semnalate mai sus, contestam alegerile din data de
30.06.2007 organizate de filiala Sibiu a PNL si solicitam invalidarea lor de catre Curtea de Onoare si
Arbitraj, precum si organizarea altor alegeri in termenul prevazut de Statutul PNL ", se arata in
comunicat. 
  
  Acuzatii
  
  1. Conducerea politica a filialei Sibiu era interimara din data de 7.12.2006 si in conformitate cu articolul
94, alin. 4,5 trebuia organizate alegeri in termen de trei luni. 
  2. Anterior Conferintei de alegeri trebuia organizate Adunari generale la nivelul organizatiilor locale din
judet. 
  3. Conform art. 88, „candidaturile se depun pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de convocare ". Aceasta
prevedere statutara a fost incalcata datorita proastei organizari, in ultima zi de depunere a candidaturilor
nu a functionat faxul instalat la sediul filialei Sibiu a PNL 
  4. in timpul desfasurarii Conferintei Teritoriale Sibiu a PNL a fost incalcata in mod grav etica alegerilor
libere, prin aranjamente de culise prin punerea in circulatie a listelor cu cei care trebuia alesi. 
  5. Nu a fost supus la vot numarul vicepresedintilor si a membrilor din Biroul politic care urmau sa fie
alesi. 
  6. Nu i s-a permis nimanui cuvantul, cu exceptia lui Eugen Mitea, candidatul unic la presedintia
partidului.
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