
Iohannis despre Becali: \&quot;Persoane cu condamnari nu au ce cauta in Parlament\&quot;
Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a declarat ieri, intr-o conferinta de presa, ca, din punctul sau de
vedere, persoane care au o condamnare penala, indiferent ca este cu suspendare sau cu executare, nu au ce
cauta in Parlamentul Romaniei.
  
  "Mie, personal, mi-ar displ[cea sa fiu reprezentat de o persoana cu o condamnare penala, indiferent ca
este cu suspendare sau executare. Dupa parerea mea, persoane cu condamnari nu au ce cauta in
Parlament. Punct. Nu conteaza unde este membru, conteaza principiul. Daca acceptam ca persoane
condamnate pot fi membri in Parlament, parerea mea este ca gresim", a spus Iohannis, intrebat fiind ce
parere are despre situatia lui Gigi Becali, parlamentar condamnat la inchisoare cu suspendare.
  
  Banii de la UE - ca orice buget pe care il astepti de la altii
  
  in privinta bugetului care va veni de la Uniunea Europeana pentru Romania, primarul Sibiului, Klaus
Iohannis, spune ca este ca orice buget care vine de la altii, adica mai mic decat cel asteptat si crede ca
gradul mic de absorbtie in exercitiul bugetar curent a fost cel mai mare minus pe care l-am avut in
negocierile pentru buget. Una din explicatii pentru absorbtia mica ar fi tocmai birocratia autohtona.
  
  "Romania nu are o voce unitara si a pierdut in forta ca lobby", a spus Iohannis, adaugand ca daca
politicienii ar avea un punct de vedere unitar nici nu ar mai conta cine ne reprezinta la Bruxelles,
presedintele sau premierul.
  
  Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a declarat astazi, intr-o conferinta de presa, ca, in acest moment, nu
vede nicio piedica semnificativa ca presedintele Traian Basescu sa isi incheie mandatul, iar o procedura
de suspendare i s-ar parea inoportuna.
  
  "Nu cred in aceasta varianta, nu cred ca ar fi oportuna in momentul acesta", a raspuns Iohannis, intrebat
fiind ce parere are despre faptul ca periodic se aduce in discuctie suspendarea presedintelui.
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