
Ovidiu Gant: \&quot;Ar fi grozav daca ar fi Sibiul capitala regiunii! \&quot;
Deputatul din partea minoritatii germane, Ovidiu Gant, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca
daca Sibiul ar fi capitala de regiune, "ar fi grozav ". Deputatul a facut aceasta afirmatie fiind intrebat ce
parere are despre afirmatia vice-prim ministrului Liviu Dragnea, potrivit caruia, in calitate de persoana
fizica, ar sustine Sibiul pentru a deveni capitala de regiune. "E frumos din partea domnului Dragnea daca
a spus asa si il sustin in acest demers! Bravo lui! Vom vedea ce va fi. Am inteles ca are o singura dilema:
daca sa faca Dobrogea separat de partea cu Vrancea, Galati, Buzau, Braila sau nu. Şi dilema e de natura
tehnica pentru ca noi astea 8 agentii de dezvoltare le avem acreditate la Bruxelles. Daca rupi o bucata
inseamna ca iti mai trebuie o agentie de dezvoltare si acest lucru dureaza, iar birocratia poate dura cam un
an de zile. Acesta e singurul dezavantaj si atunci trebuie cantarit daca e avantaj sau dezavantaj in 8 sau 9
regiuni ", a declarat Ovidiu Gant, deputat FDGR. 
  
  Deputatul a mai spus ca nu va depinde de domnul Dragnea daca Sibiul va fi sau nu capitala de regiune.
"Depinde de Parlament. Guvernul va face o propunere la un moment dat si Parlamentul va vota proiectul
de lege care va contine regiunile si capitalele si chiar si in Guvern nu cred ca el personal (n. red. Liviu
Dragnea) decide. E acolo o decizie consensuala si pana la urma semnatura pe proiect si-o pune primul
ministru. Deci cred ca vor mai urma discutii. insa ar fi grozav daca ar fi Sibiul capitala acestei regiuni ", a
adaugat Gant. 
  
  Potrivit deputatului FDGR, regiunile care se vor forma ar trebui sa poarte nume traditionale Roman esti
si nu alte nume care nu spun nimic. "Sunt de parere ca regiunile acestea ar trebui sa poarte niste nume
traditionale romanesti si nu Centru, Vest sau mai stiu eu ce nume care nu spun nimic. La nume putem
discuta: Transilvania Sud, ceva legat de Ardeal, Transilvania, dar nu Centru, Vest ", a mai spus Gant.
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