
Klaus Iohannis: \&quot;Eu, personal,  nu regret ruperea USL-ului\&quot; INTERVIU

    Ruperea USL a fost regretata, la nivelul declaratiilor, si de catre o parte si de catre cealalta.
Dumneavoastra, personal, regretati ruperea USL?
   
   Klaus Iohannis: Eu personal nu regret ruperea USL-ului.
   
   - De ce?
   
   K.I.: Fiindca USL-ul, de cand sunt eu parte din el, nu a functionat bine.
   
   - Ati fost unul dintre primii care au propus aceasta varianta a ruperii?
   
   K.I.: Nu cred ca am fost printre primii, dar nici nu cred ca a contat o opinie personala a cuiva nici din
PNL, nici din PSD. Lucrurile pur si simplu nu au mai functionat, acesta a fost motivul pentru care s-a
rupt USL-ul si intrebarea care se tot pune in spatiul public, cum ca lumea nu ar intelege de ce s-a rupt...
s-a rupt fiindca nu a mai functionat si nu a mai functionat fiindca PSD-ul nu a mai dorit sa accepte
PNL-ul ca partener egal, asa cum au fost la infiintare si de aici au aparut toate celelalte probleme.
   
   - Mult timp, pana de curand, ati spus ca PSD-ul va sustine candidatura lui Antonescu la prezidentiale.
Cand s-a intamplat ceva, ce v-a facut sa credeti ca nu va mai fi asa.
   
   K.I.: Nu a existat o declaratie explicita a PSD-ului ca nu il va sustine pe Crin Antonescu la
prezidentiale, dar au aparut tot mai multe gesturi si afirmatii legate de teme conexe care ne-au facut sa
tragem concluzia ca de fapt nu s-a dorit sau nu se mai doreste in PSD sustinerea lui Crin Antonescu.
Ultima miscare, care a fost foarte evidenta, a fost infiintarea USD-ului (cica pentru europarlamentare, dar
in realitate s-a constituit ca alianta politica interna si s-a vazut repede acest lucru), promovarea unor
personalitati si realizarea unor sondaje care au scos imediat personalitatile vizate pe primele locuri au
aratat clar ce se doreste. S-a infiintat USD-ul pentru a promova un candidat la prezidentiale.
   
   - Este un castig pentru PNL, politic, electoral vorbind, aceasta rupere. Are acum Antonescu mai multe
sanse la presedintie?
   
   K.I.: Dupa parerea mea, da. Chiar in ideea - in care nu cred - dar chiar in ideea sa fi ramas in USL si
Crin Antonescu sa fi ramas candidatul USL nu ar fi avut foarte multe sanse fiindca PNL-ul a fost
micsorat de partenerii din PSD tot timpul la guvernare, tot timpul a incercat o punere a PNL-ului in
umbra. Inclusiv acele momente in care chiar Crin Antonescu a fost pus intr-o situatie nu neaparat placuta
de a avea alta opinie in interiorul USL-ului, multe din acestea cred ca au fost provocate. Crin Antonescu
nu a fost suficient de vizibil, lucru aratat si de multe sondaje. Acesta nu a fost un argument pentru ruperea
USL-ului, dar o analiza simpla arata ca aici ne situam. Acum din opozitie sau din pozitia din afara
USL-ului cred ca exista un culoar foarte bun pentru Crin Antonescu.
   
   Antonescu presedinte,Iohannis premier
   
   - Cat de posibila este varianta Crin Antonescu presedinte, Klaus Iohannis premier, pentru campania
electorala?
   
   K.I.: Despre acest tandem Antonescu - Iohannis s-a vorbit si in spatiul public, in ultima vreme, din ce in
ce mai des, si in interiorul partidului chiar foarte des. Şi noi credem ca este un tandem care are sanse
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foarte bune sa creeze o platforma pozitiva pentru Crin Antonescu candidat la prezidentiale. in general este
un tandem care are sanse foarte bune sa se realizeze.
   
   Pe de alta parte, suntem foarte constienti de faptul ca nu este un automatism. Nu inseamna ca daca Crin
Antonescu ajunge presedinte, automat Klaus Iohannis ajunge prim-ministru, dar este o combinatie si o
ecuatie pe care noi o consideram de succes si care poate sa ne ajute sa ne indeplinim telurile politice.
   
   in situatia ipotetica in care Antonescu ar castiga alegerile, s-ar putea crea o majoritate in jurul PNL?
   
   K.I.: Noi credem ca exista o sansa rezonabila pentru asa ceva.
   
   PDL-ul ar putea intra in aceasta alianta?
   
   K.I.: E prea repede sa spunem cine ar putea sa intre intr-o astfel de alianta, si sincer as prefera sa las
aceste evaluari pentru dupa prezidentiale.
   
   - Se vehiculeaza foarte des si varianta unei rocade intre dumneavoastra si Antonescu pentru
candidatura la prezidentiale.
   
   K.I.: S-a vorbit despre acest lucru si se va vorbi si in continuare. Acest lucru este unul pe care nu mi-l
doresc. Am declarat acum... cred ca este un an de zile, cand am intrat in Partidul National Liberal, ca
unul din motivele pentru care fac acest pas este sa il sprijin pe Crin Antonescu in cursa prezidentiala si
voi face acest lucru. Eu imi doresc sa ajunga Crin Antonescu presedinte, sunt dispus si imi doresc sa il
sprijin, dar nu sa il inlocuiesc.
   
   - Nici in situatia in care sondajele v-ar situa pe o pozitie mai buna decat Crin Antonescu?
   
   K.I.: Asta este dorinta mea.
   
   Relatiile cu Basescu, neschimbate
   
   - Se vorbeste despre o posibila apropiere intre Crin Antonescu si presedintele Traian Basescu. S-a
schimbat ceva in relatiile dintre Antonescu si Basescu, dintre dumneavoastra si Basescu?
   
   K.I.: Haideti sa va raspund invers: intre mine si presedintele Basescu nu, fiindca nu a avut ce sa se
schimbe, nu a existat nimic, de ani de zile nu avem niciun fel de relatie. intre Crin Antonescu si
presedintele Basescu nu cred ca se vor schimba lucrurile. Multi analisti si multi comentatori au tras niste
concluzii pripite: acum daca PNL intra in opozitie s-ar putea sa apara puncte de contact cu PDL-ul, cu
PMP-ul si cu alte partide care au relatie istorica sau mai noua cu Traian Basescu.
   
   Una este una si alta este alta. Presedintele Basescu nu este in niciunul din partide, nu candideaza in
niciunul din partide. Este un actor politic important, dar in alt joc, nu in acest joc parlamentar si atunci
daca - noi nu anvizajam asa ceva - dar daca apar candva, proiecte comune ale PNL-ului cu alte
formatiuni de dreapta, asta nu inseamna ca apare o apropiere intre Crin Antonescu si Traian Basescu.
   
   Crin Antonescu si Traian Basescu s-au pozitionat unul fata de celalalt, s-a putut urmari usor si din
declaratiile de ieri (de miercuri n.r.) bunaoara si aceste lucruri nu se vor schimba.
   
   Pe de alta parte, vreau sa subliniez ca PNL-ul nu intra in opozitie ca sa se apropie de PDL sau de PMP.
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PNL va deveni automat actorul cel mai important din opozitie, deci noi vom fi opozitia, noi vom fi
partidul care poate sa depuna o motiune de cenzura, nicio alta formatiune din Parlament nu poate sa faca
acest lucru. Cum a spus bine Crin Antonescu: ei pot scrie texte, dar nu au suficienti parlamentari ca sa
poata depune o motiune de cenzura. Noi putem si daca vom vedea o buna ocazie, o vom si face. E bine sa
tratam separat posibile colaborari in opozitie si relatia cu Traian Basescu. Eu stiu ca acesta este un
subiect care va fi intens speculat, mai ales de opozantii nostri, care vor incerca sa induca, si deja au
incercat in anumite televiziuni, sa induca ideea ca acum se produce o apropiere intre Antonescu si
Basescu si ce pacat ca am luptat impotriva lui Basescu si acum ajungem in partea lui - asa ceva nu se
intampla. Este bine sa inteleaga lumea ca acest lucru nu se intampla si nu se va intampla.
   
   Miscare inutila si regretabila
   
   - Cum ati vazut miscarea de ieri a lui Tariceanu?
   
   K.I.: Inutila si regretabila. Nu este, din pacate, o noutate pentru Partidul National Liberal ca un fost
presedinte sa gaseasca ca spatiul din interiorul Partidului National Liberal nu ii mai ajunge pentru
ambitiile personale, sa faca un pas in afara, in incercarea de a constitui un nou partid si paradoxal pe urma
sa predea acest nou partid unui adversar al PNL-ului. Este ceva contraproductiv, intr-o oarecare masura
dauneaza PNL-ului si in niciun caz nu ajuta pe cel care face pasul, cum am vazut ca nici domnul Stolojan
nu a castigat foarte mult din acea miscare, cum inaintea lui nici domnul Stoica nu a castigat mare lucru de
acolo. Cred ca nici domnul Tariceanu nu va castiga din aceasta miscare; va pierde mult.
   
   - Ce parere aveti despre declaratiile premierului Ponta care spunea ca ar oferi posturi in Guvern celor
care i s-ar alatura lui Tariceanu?
   
   K.I.: Nu cred ca se va intampla.
   
   - Cum comentati reactiile senatorului Iliesiu, credeti ca au fost generate de faptul ca nu a primit un loc
la europarlamentare?
   
   K.I.: Da, cred ca acesta a fost declansatorul gandirii senatorului Iliesiu. in realitate, cred ca domnul
Iliesiu nu a inteles ce inseamna un partid, ce inseamna disciplina de partid, coeziunea de partid,
camaraderia de partid. Cred ca i-a daunat ca a fost propulsat foarte repede, a fost adus din afara
partidului, promovat candidat pentru senator, ales senator. Cred ca in imaginatia domnului Iliesiu a
aparut ideea ca daca a promovat asa, este atat de bun incat el trebuie sa spuna cum sa se desfasoare
lucrurile in partid, lucru care cu siguranta nu este adevarat. E regretabil ca sibienii au ajuns sa fie
reprezentati de un senator liberal care nu este liberal.
   
   - Cum estimati ca va fi afectata politica la nivel local de ruperea USL?
   
   K.I.: in prima faza cred ca nu va fi afectata deloc. Cu siguranta vor exista repozitionari tactice, dar
hotararea pe care am luat-o in Delegatia Permanenta si anume de a da libertate organizatiilor locale si
judetene sa regandeasca aliantele nu este o obligatie de a le reface. Acolo unde lucrurile sunt bine asezate
se poate continua fara probleme. insa acolo unde nu functioneaza am considerat ca este bine sa dam
libertate organizatiilor locale sa se reaseze in alte ecuatii politice. in Sibiu avem o configuratie stabila, dar
ea nu mai este automata si atunci este nevoie de o foarte buna constientizare in cadrul partidelor. Daca se
doreste continuarea in stabilitatea care s-a instaurat, atunci acest lucru nu mai apare automat ci trebuie sa
se actioneze in sensul acestei stabilitati. Deci sa apara un respect reciproc mai accentuat, sa nu presupuna
nimeni ca X si Y voteaza asa doar fiindca este in alianta, ci trebuie convins si rugat sa voteze intr-un
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anume fel, trebuie fiecare parte sa respecte functiile celorlalti si atunci lucrurile pot functiona.
   
   - Este posibil ca PNL si FDGR sa discute sustinerea unui candidat comun pentru europarlamentare?
   
   K.I.: Acest lucru nu va mai fi posibil dupa parerea mea, fiindca in noua configuratie, in majoritatea
parlamentara cautata de primul ministru Victor Ponta, intra in discutie si Grupul Minoritatilor. Este foarte
probabil ca Grupul Minoritatilor sa adere la noua majoritate pe care o construieste primul ministru, este
un lucru natural si nu gasesc o problema in asta, fiindca minoritatile in definitiv nu sunt partide politice,
ele trebuie sa aiba grija de organizatiile lor si acest lucru se poate doar colaborand cu cei de la putere, nu
colaborand cu cei din opozitie. in concluzie, este posibil sa ajungem de data aceasta, Forumul German si
cu mine, in parti diferite ale politicii romanesti. Şi atunci daca Grupul Minoritatilor merge in majoritatea
guvernamentala a primului ministru Ponta, este imposibil de negociat un candidat comun pentru
europarlamentare pentru Forumul German si PNL.
   
   Fara superstitii
   
   - in toate aceste negocieri si dispute numele dvs a fost, probabil, cel mai vehiculat. Cum a iesit Klaus
Iohannis din toata aceasta poveste, cum v-a afectat toata aceasta poveste?
   
   K.I.: Ca si persoana, cred ca a supravietuit bine. Nu cred ca am probleme din aceste motive, cu toate ca
am fost pus in situatii de multe ori stranii, prezentat ca si cel pentru care se rupe USL-ul, unii au mers
chiar mai departe si m-au prezentat drept omul care a dus la criza politica din Romania, ceea ce, dupa
parerea mea, nu este adevarat si sa fii aratat cu degetul intr-un sens atat de negativ nu este un lucru
neaparat usor, dar trec peste aceste lucruri. in ce priveste imaginea publica cred ca nu mi-a daunat aceasta
criza, ba dimpotriva cred ca prin natura lucrurilor am aparut mai mult in spatiul public decat inainte si
mai multa lume a putut sa isi faca o imagine putin mai documentata despre politicianul Klaus Iohannis.
   
   - A afectat relatia cu sibienii aceasta incercare a dumneavoastra de a pleca la Bucuresti?
   
   K.I.: Cu siguranta a tensionat relatia mea cu sibienii, dar nu cred ca a stricat-o. Cred ca este o relatie
dinamica si din ce mi-au spus sibienii cu care am vorbit, si am vorbit cu foarte multa lume in aceste
saptamani, multi au fost ingrijorati, multi mi-au recomandat sa nu plec, altii mi-au spus ca totusi pentru
Sibiu este un lucru bun, sa aiba un primar care este solicitat in politica nationala, cred ca in continuare
sibienii au incredere in ceea ce fac.
   
   - S-a intamplat de multe ori sa stati pana seara tarziu la Bucuresti si totusi sa va intoarceti la Sibiu. De
ce nu stati acolo, nu va place Bucurestiul?
   
   K.I.: Nu tin neaparat sa stau acolo. Pe de alta parte, nu tin neaparat sa fiu la Sibiu cat de mult pot. Nu am
avut de gand si nu am de gand sa abandonez munca de la Primarie si chiar daca dupa 14 ani apare o
anumita rutina si o expertiza, este nevoie de prezenta mea aici. Şi atunci am incercat si cred ca am chiar
reusit sa ma impart intre Sibiu si Bucuresti intr-un mod rezonabil. in multe zile, dimineata am venit aici la
Primarie, la birou, am rezolvat problemele, am plecat la Bucuresti, unde politica in practica se desfasoara
mai degraba in zona amiezii, a dupa-amiezii si seara si am ajuns la timp acolo ca sa ma intorc de obicei
seara tarziu, pentru a fi din nou aici a doua zi.
   
   - Sunteti superstitios?
   
   K.I.:Nu.
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   - in ziua in care ati avut Delegatia Permanenta si s-a decis ruperea USL, ati avut aceeasi cravata -
cadou pe care ati purtat-o si in afisele din campania electorala si de ziua dumneavoastra. Va poata
noroc acea cravata?
   
   K.I.: (raspunde razand) Nu am niciun fel de gandire de acest tip superstitios si cravatele mi le aleg in
functie de costum si de ocazie, in niciun caz in functie de superstitii.  
  

Cuvinte cheie: romania  forum  romanesti  traian basescu  bucuresti  europa  pnl  fdgr  arad  motiune
tariceanu  pdl  despre  europarlamentar  psd  partide politice  crin antonescu  forumul german
presedintele  sator  primul ministru  victor ponta  presedintele traian basescu  expertiza  klaus iohannis
sibienii  &lt;/em  &lt;/strong  paradox  bare
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