
Merkel vine la Sibiu pentru Iohannis?

   Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ar urma sa vina intr-o vizita la Sibiu, intre cele doua tururi de
scrutin pentru alegerile prezidentiale ca sa il sustina pe Klaus Iohannis, potrivit publicatiei Ziar de Cluj,
care citeaza surse din cadrul Partidului National Liberal. Ipotetic, Merkel ar veni la Sibiu absolut
intamplator pentru a-i spori astfel sansele primarului Sibiului, Klaus Iohannis, copresedinte al Aliantei
Crestin Liberale si candidatul acesteia la prezidentiale. "Este vorba de o intelegere intre niste giganti.
Germania si SUA au interese majore in Romania. Au impartit feliile. Este evident, Germania a ales sa il
sustina pe Iohannis. SUA prefera sa influenteze numele premierului. Care va fi George Maior, indiferent
de cine va castiga Cotroceniul. Pana una alta, vad ca intelegerea isi urmeaza cursul", citeaza publicatia
clujeana sursa din PNL. Unul dintre oficialii Forumului Democrat al Germanilor din Romania a declarat
ieri pentru Tribuna ca este putin probabil sa se intample un astfel de lucru si ca o vizita a Angelei Merkel
in Romania, in plina campanie electorala, ar fi un lucru neobisnuit. Klaus Iohannis este candidatul cotat
cu sansele cele mai mari sa ajunga in turul doi de scrutin in confruntare cu Victor Ponta, candidatul PSD.
Iohannis este primul sibian care candideaza la functia suprema in stat si primul sibian presedinte al unui
partid national, Partidul National Liberal.  intalnirile Iohannis - Merkel
  
  in anul 2010, in timp ce era presedintele Forumului Democrat al Germanilor din Romania, Klaus
Iohannis s-a intalnit cu Angela Merkel la Bucuresti, in sediul Ambasadei Germaniei in Romania, in
timpul vizitei oficiale pe care aceasta a facut-o in tara noastra. Desi Iohannis era pe atunci liderul
comunitatii germane din Romania, nu a fost invitat la Cotroceni la intalnirea oficiala dintre Merkel si
presedintele Traian Basescu. Ovidiu Gant, deputatul FDGR, a fost atunci reprezentantul minoritatii
germane in timpul vizitei oficiale. in cartea sa autobiografica lansata in prima zi de campanie electorala,
Klaus Iohannis vorbeste despre intalnirile dintre el si cancelarul german: "Am cunoscut-o, insa, personal
pe doamna cancelar Angela Merkel, cu care am pastrat o buna relatie. Am intalnit-o prima oara la Berlin,
in cadrul unei vizite oficiale de stat, in calitate de membru al delegatiei. Nu am jucat un rol deosebit de
important cu acea ocazie, fiindca a fost o vizita oficiala de stat. Mult mai importanta pentru mine si pentru
FDGR a fost vizita din 2010 a doamnei Cancelar in Romania, ocazie cu care domnia sa a avut o
intrevedere cu reprezentantii minoritatii germane, intr-o delegatie destul de mare, la resedinta
ambasadorului Germaniei. Doamna Angela Merkel s-a aratat foarte interesata de problemele minoritatii
germane si, totodata, cunostea foarte multe detalii despre istoria noastra, despre problemele noastre.
Acestea au fost chestiunile importante care s-au dezbatut atunci. intalnirea a ajuns sa dureze foarte mult,
avand in vedere acest tip de vizita. in cadrul discutiilor, un accent aparte s-a pus pe restaurarea bisericilor
fortificate; cred ca a fost un semnal foarte bun si pentru noi, si pentru Guvernul Romaniei ca exista acest
interes din partea doamnei Cancelar, care este un politician extrem de puternic si de bine informat, un om
foarte pragmatic, cu o foarte buna capacitate de analiza si de identificare a temelor sensibile, o persoana
cu foarte multa energie. Nu este absolut nicio surpriza ca a ajuns unul dintre cei mai puternici politicieni
din lume. Cu siguranta ca ar fi un avantaj pentru Romania sa cultive relatia cu un om politic de o
asemenea anvergura".
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