
Iohannis si-a depus candidatura cu 2,2 milioane de semnaturi

   Klaus Iohannis, primarul Sibiului si presedintele Partidului National Liberal, si-a depus sambata
candidatura pentru functia de presedinte al Romaniei, la Biroul Electoral Central din Bucuresti. Cu o lista
de 2,2 milioane de semnaturi de sustinere, Iohannis a fost insotit la BEC de lideri ai Aliantei Crestin
Liberale si de simpatizanti. "Am intrat pe drumul drept spre presedintia Romaniei. Multumesc celor peste
2,2 milioane de alegatori care au semnat pentru mine. Este un numar impresionant de semnaturi care s-au
adunat in doar cateva saptamani, intr-un timp record, iar acum a venit vremea faptelor. Oamenii ma
cunosc, sunt mai putin un om al vorbelor si mai mult un om al faptelor. Vreau sa candidez pentru a face
altfel de politica in tara noastra - mai putin spectacol, mai putina galagie, mai multe solutii pentru
oameni, pentru Romania. Nu am in spate niciun fel de grupuri de interese, niciun fel de trusturi, am in
spate echipa Aliantei si cele 2,2 milioane de alegatori care au semnat pentru mine", a spus Klaus
Iohannis. Presedintele PNL este primul sibian care candideaza la functia de presedinte al Romaniei.
Potrivit sondajelor, Iohannis are cele mai mari sanse sa intre in turul doi al prezidentialelor, unde batalia
se va da intre el si presedintele PSD, Victor Ponta.  "Sibiul - oglinda a ceea ce imi doresc pentru
Romania"
  
  Klaus Iohannis a fost ales primar al Sibiului in anul 2000, dupa ce anterior fusese inspector scolar
general, iar dupa primul mandat, a fost ales de fiecare data de sibieni cu scoruri record. Pe pagina www.
iohannis presedinte.ro, primarul Sibiului vorbeste despre inceputurile sale in politica: "incepand cu anul
1990, am devenit membru al Forumului Democrat German din Romania. M-am aflat la presedintia
Forumului timp de 12 ani, incepand din 2002, iar in anul 2000, am avut onoarea de a fi desemnat drept
candidat din partea FDGR la alegerile pentru Primaria Sibiului. Desi niciun sondaj nu indica asta, in luna
iunie a aceluiasi an, am fost ales primar al Sibiului si am continuat sa reprezint prima optiune a sibienilor
la toate alegerile ce au urmat. Astazi, sunt, in continuare, primar al orasului in care m-am nascut, am
crescut si mi-am intemeiat o familie, alaturi de sotia mea, Carmen". in 2007, Sibiul a primit titlul
"Capitala Europeana a Culturii", moment in care sefi de stat, inalti demnitari, ambasadori au venit in
orasul de pe malurile Cibinului. "Sibiul este, pentru mine, un univers la scara mica, este oglinda a ceea ce
imi doresc eu pentru Romania. Este un oras curat, prosper si atractiv, este exemplul viu si dovada clara ca
se poate", spune Iohannis, pe aceeasi pagina de internet. Dupa ce a fost dat ca posibil candidat la
prezidentiale, de-a lungul mai multor cicluri de alegeri, dupa ce i s-au propus functii de ministru si chiar
de premier, in 20 februarie 2013, a intrat in Partidul National Liberal si a fost ales prim-vicepresedinte al
PNL. in vara aceasta, liberalii l-au ales presedinte al partidului cu 95% din voturile delegatilor la
Congresul din toata tara. A pornit un proiect de unificare a dreptei din Romania, formata din PNL si
PDL, sub denumirea de Alianta Crestin Liberala. "imi doresc ca fiecare roman sa se simta in tara lui asa
cum eu ma simt in Sibiu, ca acasa, o casa pe care o iubesti si de care esti mandru", mai spune primarul
Sibiului.
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