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O intrebare legitima: Vom asista la demisia
presedintelui in urmatoarele zile?
Ceea ce parea pina nu demult de domeniul fantasticului devine realitate:
Carmen Iohannis, sotia presedintelui Klaus Iohannis, a fost citata pentru a se
prezenta joi, 15 noiembrie, la Parchetul General, in dosarul deschis ca urmare
a plangerii depuse de Lumea Justitiei referitor la casele familiei din Sibiu, au
declarat, pentru Mediafax, reprezentanti ai Parchetului. De aici, drumul spre
demisia presedintelui Iohannis pare sa fie mai scurt decit isi imagineaza unii.
Dosarul in cauza, reamintim, a fost deschis de procurorii Parchetului de pe langa iCCJ ca
urmare a unei plangeri depuse de siteul Lumea Justitiei impotriva notarului din Sibiu,
Radu Gabriel Bucsa, si a sotilor Carmen si Klaus Iohannis. Sesizarea a fost depusa in
legatura cu manoperele prin care cuplul prezidential a intrat, incepand cu 1999, in posesia
a doua imobile in centrul Sibiului. Imobilele apartineau statului roman si erau administrate
de Primaria Sibiului, care a fost condusa in perioada iulie 2000 – noiembrie 2014 de Klaus
Iohannis.
in sesizare se arata ca, de pe urma exploatarii unui imobil, sotii Iohannis au obtinut
320.000 euro, pana cand instantele brasovene le-au anulat atat actul de vanzarecumparare declarandu-i cumparatori care nu pot invoca buna-credinta, precum si actele
de mostenire care au stat la baza preluarii imobilului din patrimoniul statului.
Situatia se prezinta extrem de grav pentru familia prezidentiala.
Data fiind speta, Carmen Iohannis nu poate avea, in mod firesc, calitatea de martor, atit
timp cit ea e cea reclamata in plingere, alaturi de sotul sau.
Cum sotii Iohannis deja au pierdut un mare proces pe tema caselor, un NUP in acest dosar
ar declansa un scandal politic monstruos, pentru ca ar fi demonstratia suprema ca, la noi,
justitia nu se face decit pentru catei, nu si pentru dulai.
Pe de alta parte, daca in urma audierii de joi, spre exemplu, Carmen Iohannis e pusa sub
urmarire penala, presedintele va fi obligat sa demisioneze imediat din functie.
Nu spunem noi asta.
O spune Klaus Iohannis insusi.
Sa ne reamintimpozitia candidatului PNL la presedintie in iunie 2014, cind parchetul a
inceput urmarirea penala impotriva unui membru al familiei presedintelui Romaniei,
Mircea Basescu, iar seful statului a declarat public ca”intre nevoie de consolidare a justitiei
si nevoia fireasca de a-ti apara fratele, aleg consolidarea justitie”
:

“Nu am crezut ca presedintele tarii mele are de ales intre a se implica in justitie
si in a nu se implica. Am ramas si eu surprins. Eu daca as fi in situatia lui Traian
Basescu, mi-as da demisia. Sunt de parere ca acuzatiile care implica numele lui
Traian Basescu sunt de o gravitate extraordinara, sunt acuzatii care merg in
zona sigurantei statului”,a spus Iohannis.
Peste citeva zile, Iohannis ar putea ajunge si el in situatia din 2014 a lui Traian Basescu,
una mai grava chiar, pentru ca sotia e din multe puncte de vedere mai aproape decit
fratele.
Daca Prima Doamna pateste vreun ”accident” in justitie, in zilele urmatoare, Iohannis nu
poate da inapoi fata de pozitia sa din 2014 decit cu riscul de a-si face praf si pulbere
imaginea de aparator al moralitatii si al dreptatii.
si nu ar fi lipsit de interes sa amintim, in acest context, o declaratie spectaculoasa a lui
Traian Basescu din primavara acestui an, la B1TV.
Astfel, vorbind despre celebrul episod cu justitia al fratelui sau, din 2014, fostul presedinte
a spus:
”Presedintele Romaniei a fost atentionat: i-au luat fratele. Nu era pentru mine, era pentru
urmatorul presedinte mesajul”.
Sa fi venit vremea si pentru ”urmatorul presedinte”?
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