
Iohannis, despre Cindrea si Ariton: \&quot;Le recomand cu caldura si cu insistenta sa-si clarifice repede situatia proprie!\&quot;
Primarul Sibiului si prim-vicepresedintele PNL, Klaus Iohannis, a declarat ieri ca situatia celor doi lideri
politici locali, Ioan Cindrea si Ion Ariton afecteaza imaginea publica a Sibiului.
  
  impotriva lui Ioan Cindrea, presedintele PSD Sibiu si presedintele Consiliului Judetean Sibiu, a inceput
urmarirea penala pentru ca in perioada octombrie 2009 - februarie 2010, in calitate de deputat, a propus si
a avizat angajarea in cadrul biroului sau parlamentar a sotiei sale.
  
  in privinta lui Ion Ariton, presedintele PDL Sibiu si fost ministru al Economiei, Corpul de control al
Guvernului a anuntat ca va sesiza Directia Nationala Anticoruptie pentru ca in timpul mandatului sau ar
fi contribuit la prejudicierea societatii Hidroelectrica cu sume importante de bani, prin incheierea unor
contracte dezavantajoase.
  
  "Aduce prejudicii de imagine certe si am fost extrem de nemultumit cand am deschis astazi un ziar
local, de fapt nu l-am deschis, ca a fost pe prima pagina, cu doi lideri politici din Sibiu cercetati. Este un
lucru prost pentru noi, nu are rost sa ne facem iluzii. Este un lucru prost pentru ei ca au ajuns in aceasta
situatie. Daca pe buna dreptate sau nu, vor stabili instantele. Dar la noi, unde o buna parte din distractia la
televizor se numeste telejustitie, este un lucru foarte prost. Sunt foarte nemultumit de aceasta chestiune si
le recomand domnilor Cindrea si Ariton, fiindca la Parchet nu te duci ca presedinte sau ca fost presedinte,
te duci ca persoana fizica, le recomand cu caldura si cu insistenta sa-si clarifice repede situatia proprie!
Daca in cazul domnului Cindrea lucrurile par destul de departe, adica chiar Parchetul de pe langa inalta
Curte de Casatie si Justitie a emis un comunicat si a confirmat acest lucru, in cazul domnului Ariton
exista acea declaratie de intentie a primului ministru de a inainta DNA dosarul Hidroelectrica, dar deja
aceasta banuiala exprimata de primul ministru, deci nu de cineva de pe margine, este un lucru care ne
stirbeste imaginea", a spus Iohannis, intrebat cum vede aceasta situatie.
  
  Primarul Sibiului spune ca, atunci cand vorbeste despre clarificarea situatiei celor doi, se refera la faptul
ca exista proceduri cu chemare la interogatoriu, la discutii, la care poti sa mergi sau sa tot amani.
  
  in ceea ce-l priveste pe Ioan Cindrea si faptul ca face parte din partidul aflat la guvernare, Iohannis
spune ca nu crede ca acest lucru il va ajuta pe cel acuzat.
  
  "Eu cred ca nu-l ajuta si bine ar fi sa nu-l ajute. Eu, cu toata naivitatea mea,cred intr-o justitie
independenta. Ar fi foarte rau daca faptul ca USL guverneaza l-ar ajuta pe domnul Cindrea in rezolvarea
dosarului", a spus Klaus Iohannis.
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