
Croitoru desemnat, Iohannis mai asteapta
Guvern in 10 zile
  
  Presedintele Traian Basescu a anuntat, ieri la pranz, ca noul premier desemnat este Lucian Croitoru,
dupa ce, in ultimele doua zile, numele primarului Sibiului, Klaus Iohannis, a fost des asociat cu viitorul
premier al Romaniei si a fost ales candidatul unei majoritati parlamentare, formata din PNL, PSD, PC si
UDMR pentru functia de premier.
  
  Presedintele Romaniei a facut publica alegerea sa, iar de acum, Lucian Croitoru are un interval de zece
zile la dispozitie pentru a stabili o echipa de ministri si a o prezenta in fata Parlamentului. in situatia in
care Parlamentul voteaza impotriva cabinetului sau, Guvernul Boc ramane interimar pana la urmatoarea
nominalizare a presedintelui Basescu, iar daca si cea de-a doua nominalizare a lui Basescu pica,
presedintele poate trece la dizolvarea Parlamentului si la organizarea de alegeri anticipate.
  
  "Am avut trei propuneri pentru functia de prim-ministru: una a fost a mea, bazata pe profesionalism,
experienta si cunoasterea institutiilor financiare internationale, a mai fost o propunere a PDL - un om
politic, si propunerea arhi-cunoscuta facuta de PNL, PSD si UDMR", a declarat presedintele.
  
  Basescu a motivat desemnarea lui Croitoru prin faptul ca acesta, actual consilier al guvernatorului BNR,
are expertiza economica necesara pentru acest moment. 
  
  "Saptamana viitoare vom primi o noua transa de la Banca Mondiala. Romania trebuie sa mai incaseze
alte doua transe de bani, inclusiv de la FMI, pana la sfarsitul anului. Existenta unui Guvern care sa poata
negocia cu FMI este esentiala. Romania avea nevoie de un prim-ministru competent in probleme
economice. in plus, este un prim-ministru neangajat politic, asa cum au cerut o parte din partidele
parlamentare", a spus presedintele, adaugand ca "FMI a anuntat amanarea misiunii de evaluare a
Romaniei din cauza lipsei unui Guvern in deplinatatea capacitatilor de exercitiu. Misiunea de evaluare va
avea loc dupa ce Romania va avea un Guvern".
  
  Cine este Croitoru?
  
  La prima sa declaratie publica, premierul desemnat, Lucian Croitoru a vorbit despre obiectivele sale pe
termen scurt, organizarea de alegeri si continuarea angajamentelor cu FMI si Banca Mondiala si cele pe
termen mediu, legea pensiilor si legea responsabilitatii fiscale.
  
  "ii multumesc presedintelui Romaniei pentru increderea pe care mi-o acorda. Voi face tot ceea ce imi sta
in putinta sa duc la indeplinire acest mandat. Nu sunt inginer, sunt economist, am reprezentat Romania la
FMI timp de patru ani", a spus Croitoru.
  
  Lucian Croitoru este absolvent al Facultatii de Planificare Cibernetica si Calculatoare, din cadrul
Academiei de Studii Economice Bucuresti. Este doctor in economie si presedinte al Centrului Roman de
Politici Economice. A publicat numeroase carti si peste 150 de articole de specialitate si a primit, in
1995, premiul PS Aurelian al Academiei Romåne, fiind decorat , in 2000, cu Ordinul Steaua Romåniei in
grad de Comandor.
  
  intre 1991 si 1995, a fost expert in cadrul Departamentului pentru Reforma Economica din Guvernul
Romaniei, iar din 1995 pana in 1996, consultant la Bucharest Investment Group. in anul 1998, Croitoru a
fost consilier principal al Ministrului de Finante, ulterior fiind numit consilier principal al guvernatorului
BNR.
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  A fost, timp de patru ani, intre 2003 si 2007, reprezentant al Romaniei la Fondul Monetar International,
in calitate de Senior Adviser al Executive Directors.
  
  Lucian Croitoru a candidat, in mai 2009, pentru un loc in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori
Bucuresti, la propunerea reprezentantilor Bursei, insa nu a reusit sa castige.
  
  in septembrie 2009, Lucian Croitoru a fost sustinut de PD-L pentru postul de viceguvernator al BNR,
dar candidatura sa a fost respinsa de Parlament, fiind preferat liberalul Bogdan Olteanu.
  
  Are 52 de ani si este logodit cu fiica guvernatorului BNR, Lacramioara Isarescu. 
  
  Sunat de presedinte
  
  inainte cu cateva minute ca presedintele Traian Basescu sa faca public, ieri, numele premierului
desemnat, acesta l-a sunat pe primarul Sibiului, Klaus Iohannis, pentru a-i comunica alegerea sa si
motivele care au stat la baza desemnarii lui Lucian Croitoru in aceasta functie..
  
  "inainte de declaratia publica am vorbit cu presedintele la telefon. M-a sunat ca sa stiu ca nu este o
hotarare care se bazeaza pe o relatie personala si privata intre noi doi si si-a aratat disponibilitatea de a
veni la Sibiu. Domnul presedinte a dorit sa cunosc ce va spune public inainte de anunt", a declarat Klaus
Iohannis, imediat dupa anuntarea noului premier desemnat. De asemenea, el a adaugat ca Basescu si-a
aratat disponibilitatea de a veni la Sibiu pentru a-si ridica titlul de cetatean de onoare. "M-a asigurat ca nu
este o hotarare in niciun fel indreptata impotriva mea", a adaugat Iohannis.
  
  Primarul Sibiului a fost desemnat miercuri candidat la functia de premier de catre PSD-PNL-UDMR,
care i-au trimis presedintelui Basescu o scrisoare cu propunerea lor. Basescu a refuzat insa propunerea
Iohannis spunand ca asteapta o propunere din partea PD-L, partidul cu cel mai mare numar de
parlamentari. 
  
  "ii doresc succes domnului Croitoru, succes in formarea unui Guvern, si daca va fi acceptat de
Parlament, succes in rezolvarea treburilor publice. in ce ma priveste, pot sa spun ca a fost o experienta
interesanta si o experienta buna", a spus primarul Sibiului.
  
  intrebat ce crede despre sansele premierului desemnat de a trece de Parlament, Iohannis a raspuns ca nu
poate sa excluda acest lucru, dar va fi foarte dificil. "S-a format o majoritate noua, care a dorit altceva si
cu certitudine aceasta noua majoritate va avea o atitudine nu tocmai prietenoasa fata de premierul
desemnat",a spus Iohannis.
  
  Klaus Iohannis a declarat ca nu este dezamagit de faptul ca nu este el cel desemnat, iar in cazul in care,
in viitor, situatia s-ar schimba, este dispus sa discute in continuare cu partidele. "Trebuie sa asteptam sa
vedem care va fi evolutia in perioada urmatoare. Eu sunt in continuare dispus", a continuat Iohannis.
  
  in cursul diminetii de ieri, inainte de anuntarea premierului desemnat, primarul Klaus Iohannis, declara
in cadrul unei conferinte de presa, ca nu este dispus sa piarda Primaria Sibiu pentru un mandat de doar
doua luni. Iohannis declara ca a discutat cu partidele care il sustin modificarea termenului pentru care se
poate opta la una dintre functii, de la 15 zile, la cel putin cateva saptamani pana dupa alegerile
prezidentiale.
  

Pagina 2 / 4



  in plus, primarul Iohannis a declarat ca daca ar pleca la palatul Victoria pe o perioada limitata, ar delega
atributiile sale viceprimarului Astrid Fodor, deoarece aceasta face parte din aceeasi formatiune, FDGR, ca
si el, si nu pentru ca viceprimarul PNL Gheorghe Popa ar fi mai putin pregatit.
  
  De asemenea, o alta conditie pusa de Iohannis a fost sa aiba libertate in alegerea cabinetului.
  
  "Am cerut mana liber, asta insemnand sa am primul si ultimul cuvant in desemnarea ministrilor si a
secretarilor de stat. in cazul in care voi ajunge premier nu am de gand sa fiu un premier de paie, ci chiar
primul ministru", spunea Iohannis.
  
  Ce spun liderii nationali?
  
  "Decizia de astazi a presedintelui Traian Basescu este una iresponsabila. O majoritate parlamentara, de
peste 65%, a mers la presedinte cu o propunere onesta, in persoana lui Klaus Iohannis. PNL nu va oferi
niciun vot nominalizarii facute de presedinte. Vom sesiza Curtea Constitutionala", a spus liderul PNL,
Crin Antonescu, imediat dupa numirea, de catre seful statului, a lui Lucian Croitoru drept prim-ministru
desemnat.
  
  Mircea Geoana, liderul social-democrat l-a acuzat ieri pe Basescu ca in spatele propunerii sale s-ar afla
intentia de a mentine Guvernul Boc in functie pana la alegeri, Crin Antonescu a mai spus ca majoritatea
de 65% din Parlament nu ii va da votul lui Lucian Croitoru, Viorel Hrebenciuc, liderul deputatilor PSD,
spune ca acordul cu FMI nu prevede nominalizarea unui premier economist si ca Basescu ignora
majoritatea parlamentara de 65%.
  
  Reprezentantii PDL sustin ca il vor vota pe Lucian Croitoru in Parlament, chiar daca propunerea lor
pentru functia de premier a fost alta, grupul minoritatilor nationale nu sustine niciun alt candidat pentru
functia de premier decat Klaus Iohannis, in vreme ce reprezentantii UDMR s-au declarat dispusi sa
negocieze cu toate partidele parlamentare.
  
  Ce spun liderii locali?
  
  Ion Ariton, presedintele PDL Sibiu: Domnul Iohannis nu a fost nominalizat pentru ca nu e apolitic
  
  "in primul rand a fost respectata Constitutia, presedintele desemnand un premier dupa consultarea
partidelor politice. Personal, eu ma asteptam ca prim-ministrul desemnat sa fie de la PD-L. Probabil ca
dupa consultarile avute cu partidele, domnul presedinte Basescu a concluzionat ca e potrivit un premier
independent si apolitic. Dealtfel, cred ca acesta a fost si aspectul care a facut diferenta intre Lucian
Croitoru si Klaus Iohannis. Domnul Croitoru este independent si apolitic, iar domnul Iohannis este
independent, dar nu si apolitic, cum a si declarat. Eu l-am cunoscut pe domnul Croitoru in calitate de
presedinte al Comisiei de buget finante din Senat, la audierile care au avut loc pentru postul de
viceguvernator al BNR. Mi-a facut o impresie foarte buna si cred ca e un om foarte bine pregatit"
  
  Ioan Cindrea, presedintele PSD Sibiu: "Este pacat pentru Romania ca primarul Klaus Iohannis nu a
ajuns premier"
  
  "Este pacat pentru Romania ca primarul Klaus Iohannis, candidatul Opozitiei pentru functia de premier,
nu a fost acceptat de catre presedintele Traian Basescu. Iohannis ar fi fost acum cea mai buna solutie de
rezolvare a crizei politice, dar si economice, tinand cont ca se bucura sprijinul majoritatii parlamentare
formate din Alianta PSD+PC (PSD si Partidul Conservator), Partidul National Liberal (PNL), Uniunea
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Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) si minoritatile nationale. Traian Basescu nu face altceva
decat adanceste criza din Romania, prin refuzul sau de a-l desemna premier pe Klaus Iohannis. Faptul ca
presedintele a anuntat ca va veni in vizita electorala la Sibiu nu inseamna ca sprijina Sibiul, caruia i-a
refuzat un premier bun. Sibiul nu mai este fief electoral al PDL si al lui Traian Basescu, lucru demonstrat
deja de rezultatele de la europarlamentare, iar o eventuala prezenta a presedintelui Basescu la Sibiu nu
rezolva criza din tara. Traian Basescu ar fi trebuit sa il aleaga pe Klaus Iohannis premier", a declarat joi,
presedintele PSD Sibiu, deputatul Ioan Cindrea.
  
  Mircea Cazan, deputat PNL de Sibiu: "Numirea lui Lucian Croitoru este una politica"
  
  "Numirea lui Lucian Croitoru este una politica, el venind din zona PD - L, iar PNL nu va vota in
Parlament aceasta propunere. Traian Basescu nu este interesat sa il aiba premier pe Croitoru, el are doar
interese proprii. PNL il va sustine in continuare pe Klaus Iohannis si cred ca si ceilalti colegi de la PSD,
UDMR si alte minoritati vor pastra aceasta linie. in ceea ce priveste declaratiile presedintelui referitoare
la o vizita in Sibiu si o eventuala incercare de apropiere de Klaus Iohannis, e vorba doar de o demagogie
marca Basescu. Eu cred ca primarul Iohannis este prea inteligent pentru a-i face jocul lui Basescu. Cred
ca presedintele va veni in campanie la Sibiu pentru a-si ridica un titlu pe care l-a refuzat de doi ani,
numai pentru a-si face imagine langa Klaus Iohannis. Nu cred ca acest siretlic va putea sa-i pacaleasca pe
romani".
  
  Iohannis promite sibieni in Guvern
  
  Primarul Iohannis a declarat, ieri, la emisiunea Pulsul Adevarului de la Antena 1 Sibiu ca, in cazul in
care va ajunge in ipostaza de premier desemnat, va numi si sibieni in viitorul sau guvern: "Cu siguranta se
va intampla acest lucru. Voi lua cu mine oameni din Sibiu, pregatiti pentru functii in Guvern" - a spus
Iohannis.

Cuvinte cheie: primaria sibiu  cetatea  romania  atel  jina  calculatoare  ion ariton  traian basescu  psd
sibiu  bucuresti  psd  sibiul  europa  pnl  ioan cindrea  fdgr  deva  audi  international  sibiul  banca
mondiala  mircea geoana  bnr  profesional  steaua  primaria  pdl  guvernul romaniei  pdl sibiu  bogdan
olteanu  udmr  presedintele psd sibiu  santa  mircea cazan  primarul sibiului  antena 1  presedintele
romaniei  presedintele pdl sibiu  astrid fodor  presedintele pdl  antena 1 sibiu
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