
Sibiul da Romaniei Primul Presedinte ardelean

   Numele presedintelui ales al romanilor, Klaus Iohannis, s-a aflat ieri pe buzele tuturor romanilor.
Sibienii, mandri ca dau presedintele, au iesit in strada dupa alegeri, iar unii dintre ei l-au asteptat ieri in
fata Primariei.
   
   Dupa ce prima parte a zilei a petrecut-o la Bucuresti, Klaus Iohannis a ajuns in cursul dupa-amiezii de
ieri la Sibiu. intai acasa, dupa care la ora 16.00 s-a intalnit la Primarie cu sefii institutiilor deconcentrate
si colegii.
   
   "A fost foarte bine, extraordinar de bine. A fost o zi lunga si o noapte buna, dar amandoua au fost foarte
bune si sunt foarte bucuros ca am reusit sa imi fac programul in asa fel incat sa fiu astazi acasa si sa
intalnesc acum in Primarie colegele si colegii mei. E un rezultat foarte, foarte frumos, iar daca vorbim de
rezultatul alegerilor, cea mai placuta surpriza si total neasteptata pentru toti analistii a fost prezenta
extraordinar de mare a romanilor si din tara si din diaspora la acest vot si astfel rezultatul acestui scrutin
are o legitimitate deosebita!", a declarat Iohannis la intrarea in Primarie.
   
   Victorie detasata
   
   Klaus Iohannis a obtinut 54,51% din voturi, in timp ce contracandidatul sau, Victor Ponta, 45,49%,
dupa numararea voturilor din 99,07% din sectii.
   
   Candidatul ACL, Klaus Iohannis, a fost votat de 6.242.825 dintre alegatori, in timp ce Victor Ponta,
candidatul PSD-UNPR-PC, a fost votat de 5.211.097 de alegatori.
   
   
   
   Porr despre Iohannis: "Suveran, eficient"
   
   Paul Jurgen Porr, presedintele Forumului Democrat al Germanilor din Romania, vorbeste despre
efectele alegerii lui Iohannis.
   
   "Este mare bucurie pentru toti, este in continuare membru al Forumului, fostul nostru presedinte timp
de 11 ani. Alegerea lui are ca implicatii o imbunatatire neta a imaginii Romaniei in afara, acum o imagine
mult mai proasta fata de realitate. in plus, exista pentru noi sansa sa se schimbe stilul politicii romanesti,
adica sa se impuna norme europene si acestea sa se si respecte. Klaus Iohannis, in stilul sau caracteristic
se va impune. Curatenia trebuie inceputa de sus si chiar daca presedintele nu are puteri foarte mari la noi,
are suficiente cat sa miste lucrurile", spune dr. Porr.
   
   Acesta vorbeste si despre campania electorala de la aceste alegeri, pe care o considera abjecta.
   
   "Ma bucur ca a ajuns Iohannis presedinte datorita campaniei absolut abjecte pe care a dus-o Ponta, pe
langa tonele de laturi pe care le-a varsat pe capul acestui om, tot felul de chestii slabe, s-a folosit Posta, cu
acele biletele cu pensiile, s-a folosit Biserica Ortodoxa, nu mai vorbesc de chestia cu gainile moarte, pe
care nici nu o poti comenta. Eu nu stiu daca undeva in lume s-a dus o campanie mai abjecta. in tara la noi
sigur nu. Şi ma bucur ca toate aceste masuri care s-au vrut pozitive pentru staful lui Ponta s-au intors ca
un bumerang impotriva lui", a declarat Porr pentru Tribuna.
   
   Pe Iohannis il caracterizeaza ca fiind "Suveran, eficient, care stie ce vrea si o si face si o face la modul
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pozitiv. De asta se vor convinge si cei care l-au ales, dar si cei care nu l-au ales".
   
   
   
   FDGR va avea candidat la Primaria Sibiu. Sau candidata
   
   Forumul Democrat al Germanilor din Romania va avea cu certitudine un candidat la functia de primar
al Sibiului, dupa ce Klaus Iohannis va renunta la mandat si vor fi organizate alegeri, spune presedintele
FDGR.
   
   Interimatul la Primaria Sibiu pana in momentul in care se vor organiza alegeri anticipate va fi asigurat
tot de Astrid Fodor.
   
   Porr spune ca inca nu s-a decis numele celui care va candida la Primaria Sibiu din partea FDGR, dar
Forumul va avea sigur un candidat sau o candidata.
   
   
   
   Primele declaratii
   
   
   
   Klaus Iohannis a facut ieri de la Bucuresti si primele declaratii.
   
   "Dragi romani, m-ati ales presedinte al Romaniei, va multumesc. Va multumesc tuturor celor care ati
iesit ieri la vot, a fost o prezenta fenomenala, a fost cea mai mare surpriza. Campania a trecut, acum
trebuie sa ne apucam de treaba. Eu sunt dispus sa ma apuc imediat de treaba", a spus Iohannis.
   
   El a cerut ca astazi sa fie picata legea amnistiei si gratierii, sa se ia in discutie votul electronic si prin
corespondenta si sa fie demisi cei vinovati pentru organizarea proasta a alegerilor.  
  

Cuvinte cheie: primaria sibiu  romania  forum  romanesti  bucuresti  sibiul  biserica  fdgr  biserica
ortodoxa  despre  posta  astrid fodor  forumul democrat al germanilor din romania  psd  ipa  imagini  anes
presedintele fdgr  presedintele  pensiile  bilete  vinovati  biserica ortodox  victor ponta  klaus iohannis
sibienii  far  arte mar  noapte buna
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