
Iohannis nominalizat vicepremier si  ministru la Interne

   Klaus Iohannis, primarul Sibiului si prim-vicepresedinte al PNL, a fost nominalizat ieri pentru
functia de vicepremier si de ministru de Interne. Iohannis spune ca nu este dispus sa renunte foarte
usor la Primaria Sibiu si ca va cauta solutii pentru suspendarea din aceasta functie pentru o perioada
rezonabila.  
  "Cred ca ceea ce va trebui sa fac se poate descrie foarte simplu: coordonare, intrucat colegii mei
m-au rugat sa coordonez actiunile guvernamentale ale ministrilor liberali; ordonare, in ce priveste
institutiile Statului din subordinea mea, in fine, extrem de important, impunerea legii", a fost prima
declaratie oficiala a lui Iohannis referitoare la aceste functii care i-au fost propuse.
  
  La Bucuresti s-au purtat ieri numeroase discutii vizand posibilitatea legala ca Iohannis sa se
suspende pentru o perioada de la Primaria Sibiu, iar unele voci din USL sustineau ca Iohannis nu
poate fi vicepremier pentru probleme de fiscalitate, cata vreme va detine portofoliul Internelor.
  
  Klaus Iohannis este la al patrulea mandat de primar al Sibiului, fiecare mandat fiind castigat cu un
procent mare de voturi; de-a lungul timpului i s-au propus de mai multe ori portofoliile unor
ministere, iar in anul 2009 a fost propunerea pentru functia de premier, refuzata de presedintele
Basescu.
  
   Presedinte al Forumului Democrat al Germanilor din anul 2000, Iohannis a renuntat anul trecut in
luna februarie la aceasta functie pentru a intra in Partidul National Liberal, direct in pozitia de
prim-vicepresedinte. in continuare, Iohannis este membru al FDGR.
  
  Primarul Sibiului si prim-vicepresedintele PNL, Klaus Iohannis, ar putea parasi Primaria Sibiu pentru
cateva luni, dupa ce ieri a fost propus de catre Crin Antonescu, presedintele Partidului National Liberal,
pentru functia de ministru al Internelor si pentru cea de vicepremier.
  
  Nominalizarea a fost facuta in contextul in care PNL a schimbat in total patru ministri, propunandu-i pe
Eugen Nicolaescu ca ministru al Finantelor, Teodor Atanasiu ca ministru al Economiei si Cristi an Busoi
ca ministru al Sanatatii.
  
  Antonescu a anuntat ca prin aceasta nominalizare PNL intra mai puternic la guvernare. "De la domnul
Iohannis, in aceasta noua calitate astept mai multa ordine in Guvern si in tara, mai multa civilizatie in
sensul liberal, de functionare a institutiilor in favoarea cetatenilor si o reprezentare puternica a pozitiilor
liberale in acest Guvern. Asteptam o colaborare cat mai buna si un dialog permanent cu premierul, intr-un
Guvern de mare coalitie cu responsabilitati enorme, pana in 2016", a spus Antonescu.
  
  Coordonare, ordonare si impunerea legii
  
  Primarul Klaus Iohannis a spus, in primele declaratii de dupa nominalizare, ca PNL a ajuns, fara sa
forteze lucrurile, in situatia de a propune un numar destul de mare de noi ministri pentru a fi mai vizibil la
guvernare si mai bine intelesi ca liberali.
  
  "Am primit oferta si am acceptat nominalizarea pentru postura de vicepremier si ministru al Internelor.
Cred ca ceea ce va trebui sa fac se poate descrie foarte simplu: coordonare, intrucat colegii mei m-au
rugat sa coordonez actiunile guvernamentale ale ministrilor liberali; ordonare, in ce priveste institutiile
Statului din subordinea mea, in fine, extrem de important, impunerea legii. Suntem obisnuiti sa apara legi
uneori cu o viteza ametitoare si cred ca e important sa se si impuna respectarea lor. in rest, va garantez ca
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fac ceea ce fac pentru a imbunatati vizibilitatea componentei liberale din Guvern si pentru a imbunatati
perceptia pe care noi, liberalii o avem in public", a spus Klaus Iohannis.
  
  Iohannis a anuntat la Bucuresti ca nu este dispus sa renunte la Primaria Sibiu si ca va cauta solutii pentru
suspendarea pe o perioada din aceasta functie, deoarece la Sibiu a fost ales de un numar mare de sibieni
si se simte obligat fata de ei.
  
  "Nu sunt dispus sa renunt asa usor la Primarie. Exista antecedente, un fost primar care este acum in sala
si care a putut sa fie in acelasi timp si premier (Victor Ciorbea. n.r.). Daca legislatia permite, voi face
apel la ea, asta nu este o chestiune de stricta urgenta, de azi sau maine, cred ca se gasesc solutii pentru a
realiza un interimat de o lungime rezonabila pentru a vedea cum evolueaza lucrurile", a declarat Klaus
Iohannis.
  
  Primarul Sibiului spune ca Primaria Sibiu functioneaza exceptional de bine si daca va fi suspendat din
functie sunt suficienti oameni la Sibiu care sa duca lucrurile mai departe o perioada rezonabila de timp.
  
  "Ma simt obligat si fata de partid pentru a face pasul de azi, dar nu as putea sa va spun cu mare usurinta:
"OK, stergem cu buretele si plec maine de la Primarie". Nu plec maine de la Primarie, voi cauta metode
pentru un interimat rezonabil, cateva luni de zile. Daca lucrurile vor functiona bine si spre multumirea
partidului, atunci evident va trebui la un moment dat sa renunt la calitatea de primar", a mai comentat
Iohannis.
  
  intrebat ce va face daca va fi pus in situatia de a trebui sa aleaga intre Sibiu si Bucuresti, primarul
Sibiului a spus ca "sper sa am atunci inspiratia cea buna".
  
  Controverse din prima zi
  
  Nominalizarea lui Iohannis nu a ramas fara ecou la Bucuresti, iar primele declaratii contra au venit din
partea lui Dan Şova, ministrul Marilor Proiecte, care a spus ca Iohannis nu poate ocupa postul de
vicepremier deoarece pozitia este deja ocupata de ministrul Oprea.
  
  intrebat ce parere are despre faptul ca este considerat ca fiind punctul sau slab faptul ca este primar al
Sibiului si nu vrea sa renunte la acest lucru, Iohannis a raspuns razand: "Faptul ca sunt primar la Sibiu
este un punct forte, nu un punct slab".
  
  Liderii FDGR, mandri de nominalizare
  
  Paul Jurgen Porr, presedintele Forumului Democrat al Germanilor din Romania, si Ovidiu Gant,
deputatul FDGR in Parlamentul Romaniei, au apreciat nominalizarea lui Iohannis ca fiind una cu multiple
beneficii, pe plan local, national si chiar international.
  
  "Este o nominalizare favorabila pentru toata lumea, si pentru Sibiu, care are un ministru, ceea ce de un
timp nu a fost cazul, si noi ca germani suntem mandri ca un reprezentant al minoritatii germane are o
functie atat de inalta, vicepremier. (...) Eu cred ca va face o impresie buna in general in Europa si in Vest
faptul ca un minoritar a ajuns in Guvern pe o functie atat de inalta", a spus Porr.
  
  Liderul FDGR spune ca a aflat ieri de decizia lui Iohannis de a accepta nominalizarea si a fost surprins
de ea.
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  Ovidiu Gant este si el de parere ca aceasta mutare este una buna.
  
  "Eu in primul rand vreau sa il felicit pe Klaus Iohannis pentru aceasta nominalizare, cred ca este un lucru
absolut deosebit faptul ca un etnic german din Romania a primit o astfel de nominalizare. Klaus Iohannis
a dovedit, indiferent de functia pe care o exercita, faptul ca este un om extrem de serios, capabil si
eficient, in consecinta exista premisele pentru a performa de aceeasi maniera si in calitatea sa de
vice-prim-ministru si ministru de Interne. Ca prieten ma bucur foarte mult pentru el, ii doresc mult
succes, ii tin pumnii si, nu prea vad cum as putea sa-l ajut ,dar daca ar avea nevoie in vreo imprejurare de
sprijinul meu, am s-o fac cu mare placere. in ceea ce priveste relatia cu Germania, evident ca este un plus
mare pentru relatia bilaterala dat fiind faptul ca domnul Iohannis este cu siguranta cel mai cunoscut om
politic roman in Germania unde este si extrem de apreciat. in consecinta indiferent de planul bilateral de
care discutam, va avea cu certitudine o contributie la aceasta relatie", a declarat ieri Gant.
  
  El nu vede vreo problema in faptul ca presedintele Traian Basescu ar putea refuza aceasta nominalizare.
  
   "Domnul presedinte Basescu este cel care, in doua randuri, l-a decorat pe Klaus Iohannis cu ordine
importante ale Statului Roman si pe de alta parte domnul presedinte este primul mare om politic, ca
functie, care i-a propus domnului Iohannis sa devina ministru al Educatiei in Guvernul Aliantei DA.
Deci, asa stand lucrurile, presupun ca domnul presedinte il apreciaza pe domnul Iohannis in mod
deosebit, nu vad de ce ar avea in mod subit o alta parere", a comentat deputatul FDGR.
  
  Fodor, primar pentru o vreme
  
  in ceea ce priveste situatia de la Sibiu, Porr spune ca daca primarul Iohannis se va suspenda pentru o
perioada, probabil ca unul dintre cei doi viceprimari, Astrid Fodor, FDGR, sau Virgil Popa, PNL, va
prelua functia de primar interimar.
  
  Gant o vede pe Astrid Fodor in aceasta pozitie.
  
  "Mie mi se pare absolut natural sa o aleaga pe doamna Fodor, in contextul in care majoritatea absoluta in
Consiliul Local este detinuta de FDGR. Deci ar fi natural sa o intrebe pe doamna Fodor, in prima
instanta, daca doreste sau poate sa exercite interimar aceasta functie, asta neinsemnand ca domnul
viceprimar Popa nu ar putea sa o faca, dar natural ar fi sa o intrebe pe doamna Fodor in primul rand", a
spus Gant.
  
  De altfel, Astrid Fodor este cea care a preluat de fiecare data prerogativele lui Iohannis, cand acesta a
fost plecat sau s-a aflat in concediu.
  
  Liderii USL Sibiu il felicita
  
  Şi liderii USL de la nivel judetean vad cu ochi buni numirea lui Iohannis.
  
  Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean si presedintele Organizatiei Judetene a PSD Sibiu,
despre nominalizarea lui Iohannis: "Eu cred ca este o functie extrem de importanta pentru domnul
Iohannis `i cred ca este si o oportunitate pentru Sibiu si pentru aceasta zona. Sper sa aiba succes si ii
doresc succes in aceasta functie extrem de importanta in Guvernul Romaniei"
  
  Mircea Cazan - deputat PNL, presedinte al Organizatiei Judetene a PNL Sibiu: "Am avut o zi foarte
agitata cu totii, dar e totul foarte bine. Cred ca numirea domnului Klaus Iohannis este foarte buna si va
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aduce mult bine pentru Sibiu si pentru Romania. Numirea lui Klaus Iohannis si, bineinteles, acceptul
domniei sale cred va aduce mai multa ordine si mai multa disciplina peste tot".
  

Cuvinte cheie: primaria sibiu  romania  cristian  forum  traian basescu  pnl sibiu  ovidiu gant  psd sibiu
bucuresti  sibiul  europa  pnl  mircea  eugen nicolaescu  ioan cindrea  fdgr  germania  parlamentul
romaniei  portofoliu  consiliului judetean  virgil popa  rent  despre  cazul  astrid fodor  psd  guvernul
romaniei  virgil  consiliul local  consiliului  fisc  mircea cazan  primarul sibiului  crin antonescu  ducati
presedintele  presedintele pnl  nasi  presedintele traian basescu  klaus iohannis  &lt;/em  &lt;/strong
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