
Tuluc ajunge in PSD, prin alianta
Fostul viceprimar al Sibiului, Gheorghe Tuluc, s-a inscris in PC si ar putea candida la alegrile generale pe
listele PSD.

 Proaspat inscris in Partidul Conservator, Gheorghe Tuluc este unul din numele pe care conservatorii
sibieni vor sa le propuna in cadrul Aliantei PSD + PC pentru alegerile generale. „Tuluc are sanse
considerabile sa ajunga pe liste. Poate fi in pozitia de a ajuta pentru un scor cat mai bun Alianta PSD-PC,
ori din pozitia de candidat la Camera Deputatilor, ori la Senat ", a declarat ieri, noul presedinte interimar
al PC Sibiu, Eftimie Costeiu. Fostul presedinte, Valentin Aldea a fost schimbat din functie, conform
graficului. „La 1 septembrie eram programat sa preiau eu presedintia partidului ", a explicat noul
presedinte starea de fapt.

 Gheorghe Tuluc, aflat la al treilea partid in cariera, dupa PD si PNL, sustine ca mai are inca ceva de spus
in politica. „Am dovedit ca am fost loial si am participat activ in partidele in care am fost membru. La
PNL am plecat pentru ca am fost dat afara. Am fost acuzat ca am dat declaratii presei, insa nu mi-a fost
prezentata nicio dovada. Moral aveam acest drept, dupa ce am adus PNL in Consiliul Local Sibiu in 2004
", a spus Tuluc.

 Conservatorii asteapta de la partenerii din PSD doua posturi pe listele de la generale. „Noi credem ca
avem dreptul la doua pozitii, unul pe lista de la Camera Deputatilor si unul la Senat. Din discutiile avute
la centru cu Codrut Şeres a reiesit ca vom fi sustinuti pentru a primi macar una din cele doua pozitii ", a
anuntat Eftimie Costeiu.

 Presedintele PSD, Ioan Cindrea a anuntat ca lista trimisa la centru cu cei noua candidati, toti membri PSD
este definitiva in opinia organizatiei judetene, insa mai poate suferi schimbari. „Lista poate fi definitiva
doar dupa Consiliul National al partidului. Pana atunci nu stiu sa mai sufere schimbari ", a anuntat
Cindrea.
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