
Update: Iohannis, guvernator sau presedinte?
"incepand de astazi sunt membru al Partidului National Liberal. Am luat hotararea de a deveni membru
PNL in urma invitatiei exprimate de domnul presedinte Antonescu. Aceasta invitatie m-a onorat, mi-a dat
ceva de gandit si rezultatul este cel de astazi", a anuntat ieri, la Bucuresti, primarul Sibiului, Klaus
Iohannis, intr-o conferinta de presa, alaturi de Crin Antonescu, presedintele PNL.
  
  Anuntul a fost facut la ora 14.00, dupa ce inca de la orele diminetii la Bucuresti a inceput sa se discute
despre intrarea lui Iohannis in PNL.
  
  "Cred ca este un moment important pentru Partidul National Liberal, am lansat o invitatie insistenta si
am lansat-o de mai multa vreme unui om care, dintre personalitatile publice din Romania se bucura de o
mare incredere, unui om care a dovedit ca si in Romania performanta constanta si de durata
considerabila este posibila, unui om cu care toti in aceasta tara ne mandrim. Sunt bucuros ca o
personalitate deosebita se alatura PNL", a fost prima declaratie a lui Crin Antonescu.
  
   Iohannis, bun la toate
  
  Crin Antonescu a declarat ieri ca Iohannis va candida pentru o functie in conducerea partidului la
Congresul National al PNL, din 22 - 23 februarie, iar pentru acest lucru va cere o derogare de la statutul
partidului pentru ca Iohannis sa aiba dreptul la functie de conducere, in ciuda faptului ca nu are vechime
in partid.
  
  Presedintele PNL si Iohannis nu au exclus varianta ca primarul Sibiului sa fie la un moment dat premier
al Romaniei, dar Antonescu a precizat ca il va sustine pe Victor Ponta ca premier pana la finalul acestui
ciclu electoral.
  
  "Eu il consider pe Klaus Iohannis bun si de presedinte al Romaniei", a tinut sa precizeze Antonescu.
  
  Iohannis a marturisit ca se simtea liberal inca dinainte de a intra in partid, ca daca va primi o functie de
conducere in partid va contribui la crearea unor proiecte interesante. 
  
  Potrivit statutului FDGR, membrii sai pot fi si membri ai unor partide politice. Iohannis a spus ca nu are
de gand sa paraseasca FDGR, insa va aparea o problema morala daca va fi ales in functie de conducere in
PNL. in aceasta situatie, Iohannis va renunta la functia de presedinte a Forumului German.
  
  Primarul Sibiului a spus ca a facut acest pas acum, tocmai pentru ca s-au terminat alegerile si nu mai
exista nicio miza electorala.
  
  "Cu certitudine este un pas mai departe, sau in afara sferei pe care am ocupat-o pana acum", a spus
Iohannis, intrebat daca pentru el va fi un castig sau o pierdere de imagine.
  
  
  
  Posibila miza - pozitia de guvernator
  
  
  
  Iohannis a declarat in mai multe randuri ca nu se va inscrie intr-un partid politic. in urma cu cativa ani,
primarul Sibiului spunea ca este presedinte al Forumului Democrat al Germanilor din Romania si nu
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crede ca este potrivit sa se inscrie intr-un partid.
  
  Ce anume sa fi dus la schimbarea de pozitie a lui Iohannis? Posibila miza ar putea fi tocmai pozitia de
guvernator al Regiunii Centru, intr-o viitoare reorganizare administrativa a Romaniei, si stabilirea
capitalei regiunii Centru la Sibiu.
  
  Cu cateva zile in urma, la conferinta de presa din 8 februarie, Iohannis spunea ca se va stradui ca Sibiul
sa intre in discutie pentru a fi capitala a Regiunii Centru, intr-o viitoare reorganizare administrativa a
tarii.
  
  Iohannis explica atunci ca pentru sibianul de rand este absolut egal unde va avea capitala regiunea,
pentru ca el nu va avea de lucru cu administratia regionala, insa conteaza ca imagine ca Sibiul sa fie
capitala, iar o eventuala capitala regionala la Sibiu ar impulsiona dezvoltarea economica.
  
  Atunci a fost intrebat daca este interesat de un post de guvernator al unei eventuale regiuni si, dupa ce a
glumit, intreband daca e ceva la oferta, a spus ca acest lucru "depinde de foarte multi factori, de exemplu
si de includerea Sibiului ca sediu al administratiei regionale; de o administratie in Alba va dati seama ca
nu sunt interesat", a completat Iohannis..
  
  Potrivit unor variante de reorganizare, Sibiul ar putea face parte din Regiunea Centru, care va cuprinde
si judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, cu resedinta in municipiul Alba Iulia.
  
  
  
  Critica continua
  
  
  
  Multe voci au asociat intrarea lui Iohannis in PNL cu un mare castig de imagine pentru partid, cu atat
mai mult cu cat liberalii au avut de pierdut ca imagine dupa condamnarea lui Gigi Becali. De altfel,
Iohannis a declarat zilele trecute ca nu este firesc ca un om cu o condamnare penala, fie ea cu suspendare,
fie cu executare, sa faca parte din Parlament.
  
  Nici Guvernul Ponta nu a scapat de criticile lui Iohannis, nemultumit ca actualul premier a pastrat
masurile impuse cu ani in urma de Guvernele Boc - blocarea posturilor din sistemul bugetar - spunand ca
face copy-paste dupa Boc.
  
  intrebat daca va continua sa critice actuala guvernare, Iohannis a raspuns ca niciodata nu a facut critica
de dragul criticii, sau de dragul imaginii, si ca daca vor fi situatii care il vor nemultumi le va spune in
continuare.
  
  
  
  12 ani in fruntea Sibiului
  
  
  
  Profesor de fizica, inspector scolar adjunct si apoi inspector scolar general, Iohannis a fost ales primar al
Sibiului in anul 2000, cand a fost votat de 69% din sibieni.
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  La alegerile din anul 2004, Klaus Iohannis obtinea cel mai mare procent din tara la alegerile pentru
primar, aproape 90%.
  
  in 2008, la un an dupa ce Sibiul a fost Capitala Culturala Europeana, Iohannis obtinea un nou mandat de
primar al Sibiului, cu 83,26 la suta. 
  
  in octombrie 2009, Klaus Iohannis a fost propunerea presedintelui PNL, Crin Antonescu, pentru functia
de premier independent, care sa conduca un guvern de tehnocrati, pana la alegeri, insa Basescu refuza sa
il nominalizeze. 
  
  in turul doi al prezidentialelor, Iohannis este propunerea lui Geoana pentru functia de prim-ministru.
  
  Anul trecut, primarul Sibiului a castigat al patrulea mandat de primar al Sibiului, cu 77,9%.

Cuvinte cheie: romania  forum  constanta  bucuresti  capitala culturala  alba iulia  sibiul  brasov  pnl
covasna  fdgr  harghita  regiunea centru  klaus  ion  capitala culturala europeana  ans  gigi becali  partide
politice  primarul sibiului  crin antonescu  prima  uta  presedintele pnl  geoana  congres  morala  inspector
scolar general  mag  victor ponta  klaus iohannis  fire  abs  fir  bare  ref
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