
Tunurile pe PNL
Atat PD, cat si PLD nu dau vreo sansa PNL de a propune un liberal in cazul locului liber de deputat din
cadrul parlamentului. 
  
  Presedintele PD Sibiu, Nicolae Neagu, sustine ca nu va fi niciodata de acord ca PNL Sibiu sa
beneficieze de postul de deputat ramas liber.  "Nu se pune problema ca postul de deputat ramas liber sa
revina PNL Sibiu. Urmatorul nume pe  lista candidatilor Aliantei  D.A. la alegerile parlamentare din 2004
este cel al domnului Marcel Piteiu. Domnul Piteiu poate fi fara probleme viitorul deputat PD de Sibiu,
neexistand in acest sens nici o problema. PD Sibiu nu este responsabil de situatia in care se gaseste PNL
Sibiu, aceea de a nu avea niciun reprezentant in Parlamentul Romaniei, situatie la care s-a ajuns prin
plecarea din randurile PNL Sibiu la PLD a deputatilor Raluca Turcan si Cornel Stirbet. Trebuie sa retinem
faptul ca, in urma negocierilor care au avut loc in cadrul Consiliului National de Coordonare al Aliantei
D.A. s-a hotarat ca postul de deputat  sa apartina Partidului Democrat. Personal, nu-mi convine blocajul
creat, dar nici nu pot accepta ca postul de deputat sa  revina PNL" , a declarat Nicolae Neagu.
  Liderii locali ai PLD sustin si ei ca situatia deputatului de Sibiu nu poate fi pusa pe umerii lor.  "Este o
decizie care trebuia luata de conducerile PNL si PD. Este inadmisibil ca votul dat in parlament pe
referendumul votului uninominal sa stea la un singur vot. Acest vot putea fi al parlamentarului PD sau
PNL care in mod normal ar fi trebuit sa fie pentru votul uninominal Se dovedeste inca o data lipsa de
pragmatism politic" , a declarat deputatul Raluca Turcan. 
  
   "Nu se pune problema ca postul de deputat ramas liber sa revina PNL Sibiu. Domnul Piteiu poate fi fara
probleme viitorul deputat PD de Sibiu" , Nicolae Neagu
  
  Alin Bratu
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