
Dorin Teodorescu: Separati-va de primarie, d-le profesor, cand faceti politica
Primarul Klaus Johannis, este sfatuit de jurnalistul Dorin Teodorescu intr-o scrisoare deschisa  sa faca
mai multa administratie si mai putina politica. Interventia jurnalistului vine dupa o serie de declaratii ale
lui Johannis impotriva guvernului

 Dorin Teodorescu, fost purtator de cuvant al Institutiei Prefectului, atunci cand prefect era Ion Ariton,
actualul presedinte al PD-L, se arata extrem de critic la adresa ultimelor declaratii ale primarului
Johannis, aici facand referire si la interviul pe care Johannis l-a acordat cotidianului Sibiu Standard. „Este
din ce in ce mai evident faptul ca v-ati descoperit vocatia de analist politic. Şi trebuie sa recunosc, aveti
simt critic, incisivitate, spuneti lucrurilor pe nume, aveti chiar umor. (…) Din pacate, cred eu, ati
descoperit doar frumusetea monologului si de aceea, probabil, va place sa va cititi gandurile reproduse de
ziaristi. Sau sa participati la emisiuni TV, in care monologati tot mai profesionist ", spune Teodorescu in
scrisoare.

 Johannis este acuzat de Teodorescu ca este partinitor atunci cand vorbeste despre actualul guvern. 
„Spuneti ca lipsa de incredere in actualul Guvern Roman a dus la devalorizarea leului. Oare chiar in 3
saptamani de la instalarea noului Executiv s-au creat conditiile prabusirii leului? (…) Guvernul Romaniei
face copy paste, guvernul pune bete'n roate administratiei publice locale s.a.m.d. Domnu' Iohannis, unde
ati fost pana acum? (…)Spuneti ca G.R. nu are bugetul pe 2009. Dar Sibiul are PUG? (…) Daca tot
sunteti atat de preocupat de politica, ma intreb de ce nu organizati dezbateri la care sa participe
politicieni, jurnalisti, politologi, in fata oamenilor interesati? (…) Separati-va de primarie, d-le profesor,
cand faceti politica! ", mai scrie Teodorescu.

 Johannis, a continuat joi, in cadrul unei conferinte de presa, criticile la adresa Guvernului si ale PD-L.
"Este o situatie interesanta cu PD-L. Parca ar fi disparut de pe suprafata pamantului. Nici Guvernul nu da
semne. Mi-e greu sa evaluez cat de bine ne avem, dar discut cu PSD mai mult decat cu PD-L", a spus
Johannis.
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