
Iohannis: \&quot;Ii inteleg pe sibienii care protesteaza si simpatizez cu ei\&quot;
"ii inteleg pe sibienii care protesteaza si simpatizez cu ei, de aceea am si hotarat ca atunci cand a venit o
cerere pentru aprobarea mitingului sa o aprobam destul de repede. Oamenii sunt nemultumiti pe buna
dreptate: taierile de salarii, politicile care duc la o contractie a economiei, toate lucrurile care duc la
situatii foarte grele pentru fiecare in parte, lumea este nemultumita", a declarat, astazi, in conferinta de
presa, primarul Sibiului, Klaus Iohannis.
  
  Daca aceste proteste vor avea sau nu rezultatul scontat "vom vedea, deocamdata cei vizati nu dau niciun
semnal ca ar fi impresionati de aceste proteste", este de parere Iohannis.
  
  Primarul Sibiului a spus ca in acest context nu crede nici intr-un guvern de tehnocrati, nici intr-un
guvern de uniune nationala, sau neutru, iar singura solutie care ar rezolva situatia sunt alegerile
anticipate, o varianta posibila de pus in practica, in opinia edilului sef al Sibiului.
  
  Despre revenirea lui Raed Arafat in Ministerul Sanatatii, Klaus Iohannis a marturisit ca l-a surprins
oarecum si ca el nu s-ar fi intors, "odata plecat, e bun plecat, la ce sa se intoarca?".
  
  
  
  Un om normal nu se pune in fata unei mase de protestatari
  
  
  
  "Incidentele sunt regretabile, cel putin incidentul cu ghiveciul de flori este absolut regretabil. Sper sa-si
faca datoria Politia si sa gaseasca persoana vinovata, vom vedea daca a facut-o din rea-credinta sau pur
si simplu din teribilism. Eu as inclina spre a doua variant[", a spus Iohannis referitor la incidentul in care
un angajat al Muzeului Brukenthal a fost lovit in cap cu un ghiveci aruncat de la balcon pe Bulevardul
Mihai Viteazu.
  
  Despre sibianul care aseara i-a apostrofat pe manifestanti, primarul Sibiului este de parere ca nu trebuie
sa ne cramponam de astfel de manifestari.
  
  "Dupa parerea mea, un om normal nu se pune in fata unei mase de protestatari si sa-si spuna
contrapasul. Este deja o manifestare extrema", a comentat Klaus Iohannis.
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