
Politicienii spun lucruri trasnite. Azi, despre merii din Piata Mare
Majoritatea politicienilor de aceea sunt politicieni pentru ca se pricep la orice. Chit ca intra sau nu `in
sfera lor de competenta`, alesii nostri ca si cei de peste tot au o parere despre orice. Cum afara e vara si
discutiile, in cele din urma, tot la sterilitate se reduc in majoritate, am testat zilele acestea ingeniozitatea
unora dintre alesii sibienilor in ceea ce priveste un proiect de decorare a Pietei Mari din Sibiu cu meri in
ghivece.
  
  Ideea s-a nascut in redactia Turn ul Sfatului dupa ce in Piata Mare a Sibiului a fost filmat un spot
publicitar pentru o banca. Iar in decorul clipului au aparut si cateva zeci de ghivece imense, pe roti, in
care erau plantati meri. Iar de crengutele pomilor, cu sarma, erau atarnate mere adevarate, tot unul si
unul. Pornind de la acest fapt concret si de la impresia ca multi sibieni care au vazut au fost incantati de
priveliste, am ales la intamplare politicieni, pe care i-am intrebat fie ce parere au, fie daca ar sustine un
proiect pentru `mobilarea` Pietei Mari a Sibiului cu pomi fructiferi in ghivece.
  Prima interpelata, Minerva Boitan. Senator liberal, ales in colegiul care acopera mare parte din
Marginimea Sibiului, Boitan – de profesie medic - nu a ezitat sa isi exprime parerea. Pentru care a
subliniat, insa, ca este personala. `Sa stiti ca eu am suferit cand a disparut acel parc din Piata Mare. Era
acel aranjament floral pe o movilita, bancute si asa mai departe si de cate ori trec prin Piata Mare imi
aduc aminte ce frumos era. Prezenta verdetii este necesara pentru sanatatea oamenilor, dar si din punct de
vedere estetic creeaza o mai mare bucurie. Nu cred ca ar merge chiar pomi fructiferi in Piata Mare, desi
cred ca se curata mai usor, dar chiar mi-ar incanta sufletul niste pomi pe margine. Daca s-ar initia asa
ceva, as sustine. Cred ca s-ar putea gasi solutii intermediare, astfel incat piata sa ramana si spatiu pentru
spectacole, concerte si asa mai departe`, spune Minerva Boitan. Evident, Senatul nu prea are nicio treaba
cu amenajarea unei piete publice.
  
  `Vor fi copiii tot in pomi, dupa fructe`
  
  Dupa cum nu prea are treaba nici Consiliul Judetean Sibiu cu amenajarea Pietei Mari din Sibiu. Cu toate
acestea, consilierul judetean Aurel Marginean (PSD) are si el o parere despre ghivecele cu meri. In
dreptul profesiei, la Aurel Marginean este trecut `tehnician`, iar in Consiliul Judetean singurele cuvinte
rostite in plen au fost cele care alcatuiesc juramantul la investirea in functie. Pentru inceput, Marginean a
fost sincer. `Domnule redactor, mi-e foarte greu sa spun`. Dar, totusi, a inceput sa spuna. `Va fi foarte
greu daca sunt pomi cu fructe. Caci vor fi copiii tot pe ei, pe pomi, dupa fructe. Dar, daca e verdeata, e
placut. Acum, depinde si cum ii asezi, deci imi trebuie niste date suplimentare, niste poze. Eu sunt
adeptul verdetii, eu stau in Strand si e foarte frumos, e plin de verdeata. Dar cum s-ar putea amenaja,
mi-ar fi destul de greu sa spun. Daca as avea niste detalii suplimentare, niste poze ar fi mai usor`, incheie
Marginenan.
  Pentru ca asa e `corect politic`, nu am putut sa ocolim nici reprezentantii FDGR in toata aceasta
discutie. Om serios, cu preocupari cat se poate de serioase – recent a intermediat intalnirea dintre
reprezentantii companiei Continental cu premierul Romaniei -, deputatul FDGR, Ovidiu Gant, a avut si
el, evident, o parere despre o eventuala amplasare a unor ghivece cu meri in Piata Mare. De loc din
Timis, Ovidiu Gant stie, totusi, de niste copaci care existau in Piata Mare. `Ca design, eu apreciez ca niste
pomi in Piata Mare nu ar fi un lucru potrivit. Nu sunt specialist, dar apreciez ca din punct de vedere
urbanistic Piata Mare din Sibiu este cea mai mare scena din Romania. Mie imi place asa cum e si nu as
agrea niciun pom acolo. Stiti cum e, unii au adus palmieri la mare si asa mai departe...`, apreciaza Gant.
  
  `Haide, Gazul!`
  
  Liviu Cotarla, tot medic de profesie, a candidat la o vreme pentru postul de primar al Sibiului, din partea
partidului in care este inregimentat, PSD. Acum este si consilier local, deci oarecare tangenta cu
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amenajarea Pietei Mari tot ar fi. L-am luat pe nepregatite, chiar in ziua in care Gaz Metan Medias juca
returul pentru Liga Europa. A ras usor cand a auzit tema de discutie. `M-ati luat, asa, rapid... dar o sa va
raspund tot rapid. Nu cred ca putem transforma Piata Mare intr-o livada. Pentru momente punctuale, cred
ca putem interveni cu solutii care sa mai schimbe rutina urbana, pentru un aspect mai interesant. Dar nici
chiar asa... Dar, deseara, sa tinem pumnii Gazului`, a incheiat Liviu Cotarla.
  In fine, cea care a apreciat cel mai mult desuetitudinea subiectului a fost tot un consilier local, Mariana
Brunchea, din partea PD-L. Dupa un ras sincer la auzul subiectului discutiei, a evitat elegant o poveste
mai lunga. `Parerea mea personala e ca Piata Mare arata bine asa cum e acum`.

Cuvinte cheie: piata mare  turnul sfatului  medias  romania  poze  boita  marginimea sibiului  concert
concerte  ovidiu gant  sanatate  continental  psd  sibiul  europa  gaz metan medias  urbana  consiliul
judetean sibiu  fdgr  strand  minerva boitan  ispa  design  consiliul judetean  gaz metan  piata mare din
sibiu  premierul romaniei  senatul  amenajare  personal
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