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UPDATE: PNL, decizie de ULTIMA ORA - Cine
sunt presedintii interimari la organizatiile de
sector
Ludovic Orban a prezentat, luni, liberalilor propunerile de presedinti
interimari ai organizatiilor PNL de sectoare, in sedinta BEX, care a inceput la
ora 10.00, la Parlament, relateaza stiripesurse.ro. Astfel, liberalii au hotarat,
potrivit unor surse politice, cine vor fi presedintii interimari la organizatiile de
sector:
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Sectorul 5: Cristian Bacanu
Sectorul 6: Ciprian Ciucu
stirea initiala:
Ludovic Orban va prezenta, luni, liberalilor propunerile de presedinti interimari ai organizatiilor
PNL de sectoare, in sedinta BEX, care va incepe la ora 10.00, la Parlament. Prezentarea
nominalizarilor a fost amanata in ultimul Birou Executiv, din lipsa de cvorum pentru validare,

relateaza stiripesurse.ro.La finalul ultimei sedinte a BEX, Ludovic Orban a afirmat, intrebat de ce
a amanat prezentarea propunerilor pentru sefia filialelor PNL de sectoare, ca „mai bine masuram
de sapte ori si taiem o data”. El a adaugat ca deputatul George Ionescu a fost detasat sa fie
secretar general interimar al organizatiei PNL Bucuresti.
Surse din PNL au declarat, pentru MEDIAFAX, ca printre numele vehiculate ar fi avocatul
Cristian Bacanu, Sebastian Burduja, cel al carui partid PACT a fuzionat cu PNL, Antonel Tanase,
liberalul care coordoneaza comisia de specialitate a PNL pe infrastructura de transport, sau
Tanase Stamule.
Potrivit acelorasi surse, si Ciprian Ciucu ar fi luat in calcul pentru sefia organizatiei PNL Sector 6.
Pe 25 iunie, Violeta Alexandru, consiliera lui Ludovic Orban, a fost validata, in sedinta Biroului
Executiv al partidului, in functia de presedinte interimar al PNL Bucuresti, propunerea fiind facuta
de presedintele liberal.
Votul pentru Violeta Alexandru a fost unul pozitiv, chiar daca peste 600 de liberali au semnat, cu
o zi inainte de BEX, o scrisoare adresata lui Rares Bogdan, prin care ii cereau acestuia sa preia
sefia PNL Bucuresti.
Pe 3 iunie, Cristian Busoi a demisionat de la sefia PNL Bucuresti, precizand ca „cel mai intelept
lucru este sa ne retragem” Acesta a adaugat ca si conducerea nationala a partidului e
responsabila pentru scorul PNL in Capitala la alegerile europarlamentare.
Cristian Busoi conducea filiala PNL Bucuresti, Victor Picu era lider PNL Sector 1, Anca Boagiu presedinte PNL Sector 2, Florin Alexe la PNL Sector 3, Razvan Sava la PNL Sector 4, Cristian
Marian Olteanu la PNL Sector 5, iar Cornel Pieptea la PNL Sector 6.
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