
Iohannis, client fidel al ANI
Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, este acuzat de Agentia Nationala de Integritate ca a incalcat regimul
juridic al conflictului de interese in materie administrativa si penala deoarece a semnat, in 2010, un
contract de prestari servicii incheiat intre Primaria Municipiului Sibiu si S.C. Tipografia Honterus S.R.L.,
societate comerciala detinuta de Forumul Democrat al Germanilor din Romania, in conditiile in care
Iohannis era si presedintele FDGR.
  
  " Obiectul contractului semnat cu incalcarea regimului juridic al conflictului de interese administrativ si
penal de catre KLAUS-WERNER IOHANNIS constituie servicii de informare si publicitate in vederea
implementarii Proiectului (cod SMIS: 4915) finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
(FEDR), Programul Operational: Cresterea Competitivitatii Economice 2007 - 2013 (POS CCE), Axa
Prioritara 3 "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele privat si public " ", se arata
intr-un comunicat al ANI.
  
  De asemenea, ANI spune ca Iohannis a aprobat, in perioada ianuarie - iunie 2011, trei facturi fiscale
pentru plati catre Tipografia Honterus.
  
  " S-a dispus sesizarea Parchetului cu privire la posibila savarsire de catre Klaus Werner Iohannis a
infractiunii de conflict de interese, prevazuta de art. 253 din Codul Penal al Romaniei ", se mai arata in
comunicatul ANI.
  
  In perfecta legalitate
  
  Iohannis a respins ieri acuzatiile, in cadrul conferintei de presa saptamanale.
  
  "Nu este niciun conflict de interese dupa legea din aceasta republica. Este o interpretare excesiva a
legislatiei. Sigur ca am fost presedinte al Forumului, dar nu am fost nici macar reprezentant in AGA la
Honterus, nici membru in AGA si, ca presedinte al Forumului, am avut cu totul alte atributii decat de a
ma ocupa de Honterus. Ca primar, am semnat actele in baza unor documente care au rezultat din licitatii
publice. Ca sa nu mai vorbim ca Legea ANI nici nu prevede aceasta speta, ea este prevazuta in alta
legislatie, si conflictul de interese ar fi putut sa apara in masura in care as fi putut sa am un beneficiu din
acest contract, insa nici nu poate fi vorba de asa ceva fiindca nu am fost implicat in niciun fel in
activitatea societatii Honterus. Deci o noua speta discutabila. (...) Eu sunt in perfecta legalitate. Va dati
seama ca aceste chestiuni le-am discutat cu juristii inainte de a merge pe varianta tipografiei Honterus si
am constatat ca nu este niciun fel de conflict de interese ", a explicat primarul Klaus Iohannis.
  
  Primarul Sibiului a spus ca nu poate afirma ca este o actiune comandata de cineva impotriva sa, insa nu
poate afirma nici contrariul.
  
  Iohannis a recunoscut ca nu l-a surprins faptul ca ANI l-a cercetat din nou si spune ca nici nu crede ca se
vor opri aici, ci "vor tot cauta, in speranta ca tot vor gasi ceva ".
  
  Cu ochii pe Iohannis
  
  ANI si Iohannis s-au mai judecat si in trecut cand Agentia l-a mai declarat incompatibil pe primarul
Sibiului. in urma cu cativa ani, Iohannis a castigat procesul impotriva Agentiei Nationale pentru
Integritate si a demonstrat ca nu fusese incompatibil.
  
  Anul acesta, in aprilie, a fost din nou declarat incompatibil, alaturi de alti zeci de primari, pentru ca face
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parte din Adunarea Generala a Actionarilor Apa-Canal Sibiu, iar in acest caz procesul este pe rolul Curtii
de Apel Alba Iulia.
  
  in declaratiile sale anterioare, primarul Sibiului spunea ca ANI l-a cercetat de cate ori a intrat in sfera
politica nationala, in 2009, cand a fost propunerea pentru functia de premier, si anul acesta, imediat dupa
ce a ajuns prim-vicepresedintele PNL.

Cuvinte cheie: romania  forum  publicitate  alba iulia  sibiul  pnl  licitatii  fdgr  dunare  klaus  ion
forumul democrat al germanilor din romania  programul  fisc  primarul sibiului  presedintele fdgr  prima
fia  infractiuni  facturi  informatie  apa-canal sibiu  primaria municipiului sibiu  uta  presedintele pnl
licitatii publice  actionari  progra  comunicatii  klaus iohannis  che  agentia nationala de integritate  fir  art
emo
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