
&amp;#8222;Sper sa fie nevoie de cat mai putine negocieri politice&amp;#8221;
Primarul Klaus Johannis a acordat in exclusivitate pentru Sibiu Standard primul interviu dupa alegerile de
duminica.

 Rep.: Ati avut deja o discutie cu Eugen Mitea, ati inceput negocierile pentru Consiliul Local Sibiu?
 Klaus Johannis: Nu le-am inceput, le-am continuat.
 Rep. Se stie asadar ca Eugen Mitea va fi viceprimar?
 K. J.: Deocamdata am confruntat rezultatele si am ajuns la concluzia ca mergem mai departe.
 Rep.: Al doilea viceprimar va fi de la FDGR?
 K. J.: Este prea devreme. Nu am discutat cu Forumul aceasta posibilitate. Maine mai asteptam rezultatele
definitive de la judet. Din Avrig din Cisnadie, dupa care vedem daca se impune o negociere politica cu un
partid sau altul.
 Rep.: Cu cine vedeti posibile negocieri?
 K. J.: Vad o negociere politica cu oricine, in afara de cine am spus.
 Rep.: Din Consiliul Local mai raman pentru discutii PSD si PNL?
 K. J.: PNL, PSD. Sper sa fie nevoie de cat mai putine negocieri politice. Pana nu avem rezultatele, nu are
rost sa vorbim.
 Rep.: De la cine ati primit felicitari astazi? De la presedintie, premier, de la sibieni, din strainatate?
 K. J.: De la prieteni, de la neamuri, mai putin de la persoane oficiale.
 Rep.: Sunteti primarul de municipiu cu cele mai multe voturi din tara. Cum vedeti aceasta situatie?
 K. J.: Ma bucura. Ma bucura si imi da foarte multa putere sa continui. Este totusi un lucru mare sa ai
peste 80 la suta din voturi in spate si mie personal imi da foarte multa siguranta in ce fac pentru Sibiu.
 Rep.: Sibienii nu au prea iesit la vot. Cum va explicati?
 K. J.: A fost o surpriza. Personal m-am asteptat la o participare mai buna la vot. Cred ca explicatiile sunt
de doua feluri. O data, starea generala a oamenilor. Ca si in Europa de Vest, oamenii cu cat au o stare
generala mai stabila, cu atat merg mai putin la vot si cred ca sibienii au ajuns sa fie oameni cu stare si
acesta este unul din defecte, iar cealalta explicatie a fost pur si simplu meteorologica. Oamenii se duc
dimineata sau seara la vot. Şi la noi a plouat si dimineata si seara si cred ca oamenii au fost pur si simplu
descurajati de ploaie. Suna banal, dar cred ca asta e explicatia.
 Rep.: Care este situatia la Consiliul Judetean?
 K. J.: Bottesch va fi presedinte. Avem date din masuratorile din Sibiu, Medias si 80% din comune. La
pranz vom avea o certitudine, dar Martin Bottesch este presedintele Consiliului Judetean.
 Rep.: Veti avea o noua seara cu felicitari?
 K. J.: Eu cred ca este bine sa fie felicitat si domnul Martin Bottesch, pentru ca a muncit mult, si a
castigat pe merit.
 Rep.: Care este situatia vicepresedintilor la Consiliul Judetean?
 K. J.: Nu vreau sa fac aprecieri acum, pana nu am datele finale. Vreau sa astept exact situatia de voturi
nefolosite ramase pentru redistribuire. Avem o prima evaluare, dar vreau sa mai astept cateva ore.
 Rep.: Cum puteti descrie campania electorala? A fost echilibrata sau nu?
 K. J.: Raman la parerea mea ca partidele politice au tratat cu prea multa usurinta aceasta campanie. Daca
comparati sondajele din aprilie cu rezultatele votului, practic sunt foarte putine schimbari si sunt la
extreme, unde sondajele de acest tip nu dau rezultate exacte. Atunci se vede ca optiunile sibienilor practic
nu au fost influentate de aceasta campanie.
 Rep.: Unde credeti ca au gresit partidele in aceasta campanie?
 K. J.: Şi ca mesaj, dar si ca abordare. Nu poti sa vii intr-un oras ca Sibiul fara proiecte serioase. Este
dragut si sportul si alte lucruri dar pentru o campanie...
 Rep.: Va veti impaca cu liderii PD-L Sibiu?
 K. J.: Liderii PD-L s-au autopozitionat pe o pozitie opusa de mine si nu au decat sa ramana acolo.
 Rep.: Credeti ca veti mai face deplasari in strainatate alaturi de presedintele Basescu?
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 K. J.: Daca voi fi invitat, sigur.
 Rep.: Intuitia dumneavoastra ce va spune?
 K. J.: Cred ca toata lumea a putut observa ca presedintele Basescu a aparut foarte putin in aceasta
campanie electorala. Asta inseamna ca s-a detasat de partidele politice si de aceea nu cred ca relatia
trebuie sa fie modificata.
 Rep.: Se poate analiza situatia FDGR, spunand ca are atat de mare trecere la sibieni, nefiind un partid
politic?
 K. J.: Greu de evaluat. Forumul nu este partid politic si are acest succes, pentru multi inexplicabil la
nivelul Sibiului. Sa ne gandim ca rezultatul din 2004 a fost reconfirmat in 2008. Ne-am pastrat cu foarte
mici ponderi procentuale la acelasi nivel, lucru care in teorie se intampla foarte foarte rar.
 Rep.: Credeti sa sibienii au o problema cu actuala clasa politica?
 K. J.: Eu cred ca la Sibiu nu este un vot de tip contra, ci este un vot de tip pro. Pentru Forumul German
si pentru mine cred ca este un vot pozitiv, nu este un vot de inchidere a unei usi. in 2000 sigur a avut o
componenta de a arata partidelor politice ca nu au facut mare lucru in Sibiu, dar si in 2004 si in 2008 au
fost voturi de tip pro, pozitive.
 Rep.: Probabil una din primele intrebari ce vi se va pune se va referi la o eventuala candidatura a
dumneavoastra la presedintie. Ce veti raspunde?
 K. J.: Acum nu, nu ma gandesc. Deocamdata chiar nu ma gandesc la asa ceva. Ma gandesc la campania
de parlamentare.
 Rep.: Ce strategie veti avea la generale, pe vot uninominal?
 K. J.: Este o chestiune noua. Şi orice este nou, trebuie incercat. Este evident ca vom avea lista comuna
dupa clauza minoritatilor pentru un deputat, dar nu este exclus sa avem candidati independenti pe care ii
sprijina Forumul.
 Rep.: PNL a avut sub 10% in campanie. Credeti ca a gresit prin strategia adoptata, neavand un candidat
la Primaria Sibiu?
 K. J.: Greu de evaluat acum. Cred ca trebuie sa mai asteptam si datele de la judet si sa mai asteptam si
datele de la cartiere. Nu am crezut ca vor avea acest rezultat.
 Rep.: Cum comentati rezultatul fostului dumneavoastra coleg, Daniel Thellmann? V-ati felicitat?
 K. J.: Nu. Este acelasi rezultat ca si la Sibiu. Oamenii si-au facut o impresie inainte de cmpanie si nu
si-au mai schimbat-o.
 Rep.: Ce sfat le-ati da sibienilor pentru alegerile generale?
 K. J.: Este foarte important sa mearga la vot. Deja suntem acum la o limita sub care niciun caz nu ar
trebui sa scadem. Chiar daca este mai comod sa stai acasa, sau e mai comod sa iesi cu prietenii, nu trebuie
ratat votul. Cine nu merge la vot, risca ca aceasta lipsa a lui sa fie speculata politic de cineva pe care nu il
doreste nicicum.
 Rep.: Este acesta mandatul in care Sibiul se va uni cu Şelimbarul?
 K. J.: Problema se va pune. Sibiul are nevoie de spatiu de dezvoltare si comunele din jur nu au puterea
necesara sa faca o dezvoltare armonioasa si atunci, mai devreme sau mai tarziu, singura solutie este o
modificare sub orice forma.
 Rep.: Vor fi schimbari in departamentul de urbanism al Primariei? Sunteti multumit de dezvoltarea
orasului, de noile cladiri care s-au inaltat printre case?
 K. J.:O sa intre in evaluare acest departament dupa ce terminam total cu alegerile.
 Rep.: Ce se va intampla cu zona Independenta si zona Pietei Teatrului?
 K. J.: Nu exista proiecte concrete pe care sa le fi vazut eu. Poate le-au vazut cei care intentioneaza sa mi
le prezinte si nu au ajuns inca la mine, dar exista din informatiile mele un investitor care vrea sa dezvolte
zona Independenta, probabil ca imi va prezenta ceva, iar in zona Pietei Teatrului deocamdata nu exista
nicio intentie concreta  de PUZ.
 Rep.: S-a plafonat Sibiul din punct de vedere investitional?
 K. J.: Nu s-a plafonat. Probabil vom avea mai putini investitori care vor veni sa instaleze hale de
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productie in Sibiu. Asta deoarece terenurile au devenit relativ scumpe si someri avem foarte putini. Vom
avea o dezvoltare foarte buna economica pe domenii care sunt mai degraba high-tech sau turism care
atrag forta de munca foarte calificata.
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