
Urmeaza alegeri anticipate?
Ieri, inainte de pranz, Biroul electoral de circumscriptie a anuntat rezultatele: peste 85 la suta pentru
ramanerea in functie a lui Basescu, din peste 51 la suta prezenta la vot. ZIARUL de Sibiu a luat liderii
politici la rand. 
  
  De departe, cel mai multumit de rezultat a fost Nicolae Neagu, presedintele PD Sibiu. Potrivit lui, Sibiul
este din nou pe primul loc pe tara in ce priveste sustinerea pentru Traian Basescu, guvernul PNL va cadea
datorita unei motiuni de cenzura depusa de PSD, iar liberalii au probleme. 
„Cred ca sibienii au venit la vot ca sa isi protejeze votul din 2004. Cat priveste scena politica, cred ca PNL
are probleme vizibile fata de propriul electorat. Nici eu nu cred ca actualul guvern mai poate ramane, dar
PD nu are nici un interes sa preia acum fraiele guvernarii. Partidul Democrat are posibilitatea sa
guverneze singur, acceptam colaborarea sub diferite forme cu PLD si cred ca alegerile anticipate sunt
solutia momentului care urmeaza ",  a declarat Nicolae Neagu  Tot victorios se considera si Cornel
Ştirbet, presedintele PLD Sibiu. El crede ca liberalii nu au alta sansa decat iesirea de la guvernare si risca
chiar si un procent de la referendum. 
„Eu cred ca 80 la suta dintre sustinatorii PNL au votat impotriva demiterii lui Traian Basescu. De altfel,
cred ca nici familiile liderilor celor cinci partide impotriva lui Basescu nu au votat pentru demitere ",  a
continuat Ştirbet  Mitea: „O greseala a noastra? "
  
  Presedintele interimar al PNL Sibiu, Eugen Mitea, pune rezultatul actual obtinut la Sibiu si pe faptul ca
organizatia pe care a preluat-o nu a fost tocmai in regula. 
„Nu stiu daca o demisie a guvernului este solutia. Dar, daca populatia crede ca PNL nu a facut nimic
pentru Sibiu, noi suntem oameni politici si le respectam decizia. Poate este si o greseala a noastra, dar
asta este tipul de organizatie pe care l-am preluat. Daca sibienii cred ca nu meritam mai mult, ne retragem
si asteptam inca un mandat sau doua sau cate vor fi nevoie ",  a declarat Eugen Mitea  Social-democratii
nu cred in anticipate
  
  Senatorul Viorel Arcas, presedintele organizatiei PSD Medias, considera ca organizatia pe care o
reprezinta a fost singura care a luptat pana la capat pentru demiterea presedintelui. „Am informatii sigure
potrivit carora nici reprezentantii celorlalte partide in birourile electorale nu au votat pentru demitere. Cel
putin aici, la Medias, PSD a fost singurul partid care, in limitele bunului simt, a dus pana la capat aceasta
campanie ", a declarat Arcas. El nu crede in solutia anticipatelor, avand in vedere dezinteresul majoritatii
parlamentarilor in a-si risca fotoliile cu un an inainte de termenul la care, in mod normal, ar trebui
organizate alegerile parlamentare. 
  Nici presedintele organizatiei judetene, Ioan Cindrea, nu crede in anticipate. Deputatul social-democrat
marseaza pe ideea ca prezenta la vot nu este una relevanta. „La nivel national peste 50 la suta dintre
romani nu s-au prezentat la vot. Deci poporul de care vorbeste Basescu nu l-a sustinut. Acum, nu cred ca
o sa fie anticipate, eu sper sa fie liniste pentru ca sunt asa de multe lucruri care trebuie facute pentru
cetateni ". 
  
  „Sibienii au pus hotarator umarul la realizarea celui mai performant proiect al Romaniei, propus de
presedintele Traian Basescu si sustinut de PLD, de PD si de cetatenii romani: reformarea clasei politice
prin introducerea votului uninominal ", Raluca Turcan, deputat PLD 
  
  PD multumeste lui Cioaba si staff-ului sau
  
  „PD multumeste tuturor formatiunilor politice care l-au sustinut pe presedintele Basescu - PLD, UCD,
PNG; reprezentantilor societatii civile, Regelui Florin Cioaba si staff-ului sau, Sindicatului
invatamantului Preuniversitar (SIP), membrilor Cartel Alfa Sibiu, Asociatiei Pensionarilor si Uniunii
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Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere, filiala Sibiu, si tuturor militantilor si
simpatizantilor pro-Traian Basescu ", comunicat de presa PD 

Cuvinte cheie: PD Sibiu  Nicolae Neagu  Eugen Mitea
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