
Sorin Oprescu, inspirat de centrul istoric al Sibiului
Punctul culminant de pe agenda vizitei la Sibiu a lui Sorin Oprescu, primarul general al capitalei, a fost
intalnirea cu primarul Klaus Johannis, in cadrul careia au discutat despre reabilitarea centrului istoric al
Bucurestiului.
  Dupa intalnirea privata care a durat aproape o ora, cei doi primari s-au plimbat prin centrul istoric al
Sibiului. `incerc sa beneficiez de exemplele pe care le-am observat aici in sensul constructor, in sensul
pietrarilor`, a spus Oprescu. in Piata Mica, in mijlocul tarabelor amplasate cu ocazia Targului Romilor
Mestesugari, Oprescu a discutat cu expozantii si a schimbat cateva cuvinte si cu Regele Romilor, Florin
Cioaba. Johannis a primit cadou de la acesta un ceaun mic de alama, iar Oprescu a primit o carte, o
lingura si un vas de alama. Plimbarea celor doi a mai fost intrerupta o data pe Podul Mincinosilor, cand
doua cupluri de proaspati casatoriti au pozat alaturi de primari. La Cafe Wien, cei doi au admirat Pasajul
Scarilor si au discutat despre arhitectura Sibiului. `Nu este nicio deosebire intre centrul istoric de aici si
centrul istoric din Bucuresti, poarta aceiasi incarcatura`, a constatat Oprescu. Johannis si-a exprimat
optimismul in privinta ideii lui Oprescu de reabilitare a centrului capitalei. `Ma bucur foarte tare ca
domnul primar general are o mare preocupare pentru reabilitarea centrului istoric din Bucuresti si cred ca
o va face cu succes`, a spus primarul Sibiului. intalnirea s-a incheiat cu invitatia emisa de Oprescu catre
Johannis de a vizita Bucurestiul cu ocazia Zilelor Capitalei.
  De la Primarie, Sorin Oprescu s-a indreptat catre Mitropolie, unde s-a intalnit cu inalt Prea Sfintitul
Laurentiu Streza. " Ma duc sa-mi iau binecuvantarea`, a incheiat Oprescu.
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