
Geoana are numai cuvinte de lauda pentru Sibiu si Iohannis
Sibiul este " cea mai buna propaganda externa pe care a avut-o Romania in ultimii ani ", iar Iohannis este
" unul din cei mai respectati si destoinici oameni politici din tara ", acestea sunt cuvintele lui Mircea
Geoana, presedintele Senatului si al partidului social democrat.

 Sosit intr-o vizita prin judetul Sibiu, impreuna cu un grup de senatori PSD, Mircea Geoana a avut numai
cuvinte de lauda la adresa Sibiului si a edilului sef, cu care a avut o intrevedere la primarie. " Este o
ocazie buna, impreuna cu colegii din teritoriu, de a vedea ce se intampla acolo, si, acum, ca se apropie
alegerile, e o idee buna sa fiti si vazuti. Cred este o combinatie intre cele doua intentii ", a declarat Klaus
Iohannis, la inceputul intalnirii. Acesta a adaugat ca Sibiul sta bine din punct de vedere turistic, desi nu
atat de bine ca  in 2007. Este una din tintele preferate ale turistilor romani si straini, lucru de care s-a
convins singur, in concediu. Primarul Sibiului a explicat ca a fost intr-o excursie, intr-o zona foarte
mediatizata a Romaniei, unde nu a intalnit, insa, nicio masina cu numar strain si foarte putine din alte
judet. " Concluzia  a fost ca la Sibiu e destul de bine. "

 La randul sau, Mircea Geoana a intarit spusele primarului. " Venim aici si pentru ca simtim ca in Sibiu si
in aceasta zona exista un potential exceptional, care doar partial a fost pus in valoare de CCE 2007,
program pe care l-ati coordonat in maniera ireprosabila. Sibiul este printre putinele locuri din Romania
care are recunoastere internationala. Ambitia noastra e sa fructificam la maximum aceasta sansa imensa. "

 2004 sters cu buretele
 " Despartirea " din 2004, cand primarul a tinut cu PD-L la alegeri, iar un viceprimar PSD a fost demis,
este deja uitata de cei doi. Ba mai mult, se intrevede ceva mai mult. "Avem in fata un om care prin
echilibru si simt gospodaresc a demonstrat ca se pot face lucruri deosebite in Romania", a declarat
Geoana despre Iohannis, adaugand ca isi doreste astfel de parteneri.
 " A fost un exercitiu bilateral nereusit, de campanie electorala, si amandoi am trecut cu bine, zic eu, peste
acel moment. Este destul de indepartat in timp si in cariera politica, ca sa nu ramana de un punct de
referinta ", a declarat Iohannis despre anul 2004. intrebat daca va vota, acum, cu Geoana, primarul a
raspuns ca nu va mai vota, oricum, cu Stolojan.

 Plimbare prin judet
 Mircea Geoana a avut, marti, o agenda plina in judetul Sibiu. inainte de intalnirea cu Iohannis, acesta a
trecut prin Ocna Sibiului, Loamnes si Slimnic, unde a avut intrevederi cu primarii, apoi cu episcopul
Andrei Fagarasanu. Seara, programul cuprinde vizite in Tilisca si Talmaciu. Miercuri dimineata,
presedintele Senatului va merge la Medias, la sediul PSD, si la Transgaz, urmand apoi vizite la Blajel, 
Biertan, Mosna, Barghis, Altana si Micasasa.

 " Am fost si la Ocna Sibiului si in foarte multe comune. Sibiul este un loc special si cei care doresc sa
aiba sprijin electoral, dar si mai mult de atat, sa aiba sprijin real, de relansare, de reconstructie, de
incredere, trebuie sa treaca in mod obligatoriu prin Sibiu. Ceea ce am facut noi azi, e un semn de
recunoastere si de respect pentru Sibiu ", a declarat Mircea Geoana.

 Geoana face apel la guvern, de la Sibiu
 Presedintele Senatului Romaniei, Mircea Geoana, a lansat, marti, de la Sibiu, un apel catre guvern, sa
faca tot posibilul pentru a obtine a doua transa din imprumutul FMI, dar si sa adopte un plan de masuri
anticriza.
 Mircea Geoana, Presedintele Senatului, aflat in vizita, marti, in judet, impreuna cu o delegatie de
senatori PSD, a declarat ca aceasta toamna va fi foarte grea si ca este obligatoriu ca Romania sa
indeplineasca conditiile impuse de FMI, pentru a obtine a doua transa din imprumutul extern. Pe de alta
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parte, presedintele PSD este optimist ca economia va incepe sa iasa la lumina, peste noua luni, in
conditiile in care economiile Statelor Unite si ale Europei de Vest isi vor reveni spre sfarsitul acestui an.
 " in aceste zile se afla, la Bucuresti, delegatia Fondului Monetar International. Dupa cum arata cifrele si
starea bugetului national, este evident ca partea a doua a anului va fi foarte dificila. Scaderea veniturilor
bugetului de stat si nevoia de finantare, ne indica, aproape ca o masura obligatorie, indeplinirea
conditiilor astfel ca, la 15 septembrie, Romania sa poata sa primeasca, din partea FMI, cea de-a doua
transa a imprumutului extern ", a declarat Geoana. Acesta nu vrut sa intre in detalii vizavi de consecintele
acestui imprumut, insa a dat de inteles ca nu exista alta cale. " Din punct de vedere a sustenabilitatii
finantelor publice romanesti, a banilor pentru salarii si pensii, pentru investitii si pentru sustinerea
sectorului privat, imprumutul este obligatoriu. in toamna vom avea o gaura la buget destul de seriosa, iar
saptamana aceasta este decisiva. Fac un apel la guvern sa gasim solutiile pentru indeplinirea acestor
preconditii, dar si sa adoptam acele masuri anticriza ", a explicat liderul PSD.

 " Apelul meu de la Sibiu este, pe de o parte, sa luam acele masuri pentru a depasi aceasta toamna
dificila, iar planul anticriza pe care inca il mai asteptam din partea guvernului si raspunsuul PDL-ului la
propunerile PSD de masuri anticriza, sa pregateasca pregatirea relansarii. Exista vesti optimiste dinspre
America si Europa de vest, dar e important ca la anul sa pregatim relansarea ", declarat Geoana.
 Speranta de mai bine este, in conditiile in care economia americana pare sa isi revina din colaps prin
sustinerea financiara a guvernului, in al treilea trimestru a anului. " Criza a inceput in America si se va
sfarsi, probabil, de indata ce America isi va reveni ", a adaugat Geaona, care a explicat ca dureaza
aproximativ noua luni, de la relansarea economiei americane, pana cand cele din Europa isi vor reveni.

 Razboi social
 Presedintele PSD a mai spus ca exista dorinta unora de a porni un razboi social. " Exista tentatia de a
invrajbi salariatii din sectorul de stat cu salariatii din sectorul privat. E evident ca sectorul de stat e
supraincarcat, ca e birocratie si poate si risipa, dar ar fi gresit sa declansam un nou razboi, cum s-a mai
incercat in urma cu cativa ani, intre tineri si bartrani, tarani si oraseni, angajati la stat si agajati la privat.
Cei care isi fac datoria in mod onest trebuie sa primeasca sprijin din partea statului. Acum, fiecare loc de
munca este aur curat. De aceea, dam un mesaj ceva mai optimist, dar si un semnal de avertizare, ca in
aceasta toamna vom parcurge momente foarte dificile. "

Cuvinte cheie: presedintele senatului  mircea geoana  psd  primar sibiu  klaus johannis
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