
Iohannis - atac dur la Ponta si \&quot;pesedei\&quot;

   Klaus Iohannis, primarul Sibiului si prim-vicepresedintele PNL, l-a acuzat, astazi, pe premierul Victor
Ponta ca se intelege excelent cu presedintele Basescu, ca PSD recurge de ani de zile la declaratii de un fel
si fapte de alt fel, ca au avut tot si vor absolut tot.  "Este interesant de observat ca primul ministru a
refuzat o echipa liberala cu care ar fi putut sa guverneze bine, oameni care au experienta si care au fost
dornici sa se implice. Nu a dorit sa intre, in mod paradoxal, in Parlament pentru o modificare care de fapt
muta un cuvant de la o pozitie la alta, spunand ca este complicat, ca nu se impune, insa a facut practic un
nou guvern, o noua alianta. Acest lucru arata clar ca a mintit cand a spus ca nu a vrut sa intre in
Parlament fiindca este complicat. A fost un pretext, asa cum am spus noi de la inceput. A fost pretextul cu
care a dorit si a si reusit sa rupa USL-ul. Victor Ponta nu a dorit sa continue in formula USL. Dupa
parerea mea acest lucru nu este o reusita, ci este un pas politic gresit din partea lui Victor Ponta si din
partea PSD-ului. Pe de alta parte, si-a construit un guvern care, dupa parerea mea, are putina
personalitate, multe titluri, putine realizari, este cu siguranta o abordare cu care se poate incerca. Dar pe
mine unul nu m-a convins cu aceasta echipa guvernamentala", a declarat primarul Sibiului.
  
  Intelegere intre cafea si cina
  
  Iohannis a vorbit si despre intelegerile dintre premierul Ponta si presedintele Basescu, spunand ca alianta
dintre ei functioneaza perfect.
  
  "intreaga faza cu presedintele si cu primul ministru mi s-a parut cel putin suspecta. Mai intai, vine
presedintele tot la cinci minute sa declare ceva. Lucru neobisnuit si care trebuia sa ne dea de gandit. Ne-a
dat. Ne-a explicat presedintele la televizor cu lux de amanunte si cu litere citate din Constitutie cum
trebuie sa se procedeze si ca in niciun caz nu valideaza Guvernul daca nu se procedeaza fix asa cum
spunea presedintele cu punct si virgula. Pe de alta parte, primul ministru, care pentru o virgula nu a vrut
sa intre in Parlament, dar a intrat si a facut o cu totul alta coalitie, spunand ca este tot acelasi program
guvernamental - o aberatie in paranteza fie spus - ramane pe pozitie. Ca apoi, intre cafea si cina, sa se
produca minunea: s-au inteles. Pai, dupa parerea mea, s-au inteles de mult. Dupa parerea mea, faza cu
investirea Guvernului a fost o continuare a bunei colaborari intre presedintele Basescu si primul ministru
Ponta. Nimic altceva. Colaborare care a inceput cu acel mult discutat pact de coabitare si care iata a
produs rezultate frumoase", a comentat Klaus Iohannis.
  
  Referitor la faptul ca liberalii sunt considerati "vinovati" pentru ruperea USL, prim-vicepresedintele PNL
crede ca oamenii se vor trezi pana la alegeri si isi vor da seama cum stau lucrurile de fapt, iar in ceea ce
priveste demisia lui Crin Antonescu de la sefia Senatului, crede ca este un pas absolut corect.
  
  Arc peste timpul pesedist
  
  intrebat ce parere are despre comentariile facute de fostul premier, Adrian Nastase, care, din inchisoare,
a scris pe blogul personal ca Iohannis nu a fost fair-play in anii 2002 - 2004, cand avea un pact cu PSD,
dar a declarat ca il sustine pe Stolojan la prezidentiale, Iohannis a dat o replica taiaosa.
  
  "Este o dovada a faptului ca aerul filt0rat prin gratii dauneaza memoriei. Fostul prim ministru a simtit
probabil un impuls intern sa imi dea o lectie in contextul in care si domnul Ponta mi-a dat o lectie ca nu
sunt dorit acolo intre ei, pesedeii. Eu imi amintesc altceva. Şi cred ca imi amintesc bine. Domnul Nastase
a condus un Guvern care initial nici nu ne-a anuntat ca Luxemburgul dorea sa ii fim parteneri. Am aflat
tot de la luxemburghezi, ca cei anuntati din Guvernul Nastase "au uitat sa ne spuna". Ca am avut un
protocol este corect. Poate va amintiti unii si de ce am avut acel protocol (consilierii PSD blocasera
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proiectele din CL Sibiu n.r.). Nu conteaza. L-am avut, mi l-am insusit, mi-am luat criticile de rigoare, insa
acel protocol a prevazut o colaborare si un sprijin guvernamental. in niciun caz un sprijin pentru
prezidentiale", a spus Iohannis. Primarul Sibiului a facut referire si la faptul ca Sibiul a prezentat viitorul
statut de Capitala Culturala Europeana in fata Guvernului Nastase, dupa care nu s-a intamplat nimic si
Sibiul nu a primit niciun leu de la ei.
  
  "Este usor de observat o similitudine intre abordarea pesedista de atunci si de acum. Un arc peste timpul
pesedist. Şi atunci au avut aproape tot si au vrut absolut tot. Şi acum au aproape tot si au vrut absolut tot,
folosind declaratii de un fel si fapte de alt fel", a spus Iohannis. El a adaugat ca in ceea ce priveste
optiunea sa de atunci pentru prezidentiale a fost o optiune privata exprimata la un post public de
televiziune si pe care nu o regreta.
  

Cuvinte cheie: buia  luxemburg  capitala culturala  sibiul  cl sibiu  pnl  arad  despre  capitala culturala
europeana  psd  adrian nastase  cultura  senatul  primarul sibiului  crin antonescu  dorn  presedintele  prim
ministru  televiziune  presedintele pnl  vinovati  primul ministru  memorie  victor ponta  klaus iohannis
paradox  comentarii  program guvernamental  initial
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