
Turcan vrea revolutie
Deputatul PLD de Sibiu, Raluca Turcan, alansat un apel catre  "fortele democratice din Parlament si din
societatea civila"  sa se alature unui demers impotriva  "noii coalitii" , spunand ca premierul vrea sa
impuna o coalitie cu PSD, PC si PRM. Turcan a spus ca  "noua coalitie"  vine in contradictie cu voturile
exprimate de romani la alegerile din 2004 si face un apel catre restul partidelor si catre cetateni sa se
alature unui demers ce are ca scop  "combaterea acestei coalitii nefaste pentru Romania" .   "In dispret
total fata de milioanele de voturi exprimate la alegerile din anul 2004, Calin Popescu Tariceanu vrea sa
impuna la putere coalitia PNL-PSD-PRM-PC, care sa-i sustina Guvernul marioneta monopapion" , arata
Raluca Turcan intr-un comunicat de presa. 
  
  Stirbet cere dovezi
  
  Deputatul Cornel Stirbet nu este de acord cu propunerea Comisiei juridice de suspendare a sa pentru o
zi si spune ca hotararea finala apartine Camerei Deputatilor. "Eu sper ca Biroul Permanent si plenul
Camerei sa aduca cel putin dovezile necesare pentru a fi incadrat intr-una din sanctiunile prevazute de
Regulament sau de Statutul deputatilor sau senatorilor. Cert este ca eu cred si sustin in continuare ca a
fost un abuz din partea presedintelui Camerei, respectiv a presedintelui Biroului Permanent", a declarat,
vineri, Cornel Stirbet, intr-o conferinta de presa. Stirbet sustine ca s-a prezentat la sedinta Biroului
Permanent ca reprezentant al deputatilor independenti si ca avea tot dreptul sa se afle acolo. "Nu s-a luat
in discutie daca sa particip sau nu, ci pur si simplu s-a pus problema sa ies din sala. Si eu nu am facut
altceva decat sa insist sa mi se dea cuvantul inainte sau dupa inceperea sedintei, pentru ca sa justific de ce
sunt in sala de sedinta a Biroului Permanent, asta a fost tot", a  spus Stirbet. 
  
  PNL vrea anticipate
  
  Vicepresedintele PD Ioan Oltean a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Bistrita, ca in situatia
actuala o solutie ar fi alegerile anticipate, care sa fie organizate odata cu cele pentru Parlamentul
European.  "Nu exista nicio restrictie, ci doar o cutuma europeana prin care, de-a lungul timpului,
niciodata alegerile europarlamentare nu s-au suprapus cu cele interne. Intr-o situatie de criza ca cea care
este in Romania, eu cred ca putem lua in calcul ca data alegerilor pentru Parlamentul European sa fie si
data pentru alegerile anticipate", a declarat vicepresedintele PD. Ioan Oltean crede ca un rol important il
vor avea si consultarile de la Cotroceni, initiate de presedintele Traian Basescu pentru detensionarea
crizei politice din tara, precum si prezenta in tara a comisarului Franco Frattini. (R. M.)

Pagina 1 / 1


