Scris de newsreporter pe 16 Mai 2019, 09:06

UPDATE: Declaratia de presa sustinuta de
Iohannis
Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut miercuri o declaratie de
presa, pe care o redam integral.
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„„Buna ziua! PSD a produs cea mai slaba guvernare de dupa Revolutie. Zero autostrazi, zero
spitale, doar promisiuni, iar la capitolul realizari, nimic. Cu o exceptie: la modificari pe legile
justitiei, la modificari pe Codurile penale, au lucrat mult si prost.
Se pune intrebarea retorica „De ce au lucrat PSD-istii atat de mult si atat de intens pentru
subjugarea justitiei, pentru indoirea legilor justitiei?”. Pai raspunsul este cunoscut, arhicunoscut si
clar: pentru a-l scapa pe Dragnea de justitie. De asta lucreaza PSD de doi ani si jumatate.
Pentru ca, sigur, pentru PSD, este mult mai important sa-i fie bine lui Dragnea decat sa-i fie bine
Romaniei sau sa le fie bine romanilor. si, sigur, cum Dragnea si altii au probleme reale cu justitia,
in Europa nu mai discuta nimeni cu ei si atunci, cum Dragnea nu discuta cu Europa, PSD are
impresia ca nici Romania nu mai trebuie sa fie aproape de Uniunea Europeana. PSD se
preocupa de problemele lui Dragnea, nu de problemele Romaniei sau ale romanilor.
inainte de sfintele sarbatori de Pasti, mi-au propus PSD-istii o remaniere a acestui guvern, nu
pentru a face guvernarea mai buna, nu va faceti iluzii. S-au certat ei intre ei, gastile, acolo in
interiorul PSD, si au venit cu trei propuneri, persoanele propuse, Nicolicea, Florea si Brailoiu. si
le-am spus atunci ca nu sunt de acord cu aceasta remaniere, fiindca nu aduce nimic nou, nu

aduce nimic bun si nu este facuta pentru a guverna mai bine.
Astazi le-am dat PSD-istilor refuzul meu si in scris, ca sa inteleaga mai bine ca nu sunt de acord
cu aceasta remaniere.
in expunerea mea de pana acum, se vede clar ca apar 2 teme: justitia, care este sub atacul PSDistilor, si proasta guvernare, care incearca prin ordonante de urgenta sa creeze impresia ca
lucreaza pentru romani. in realitate, aceasta avalansa de ordonante de urgenta vrea sa acopere
lipsa de solutii. PSD-istii nu au solutii pentru Romania!
Exact aceste 2 teme am propus romanilor pentru referendum. Referendumul din 26 mai, care se
tine impreuna cu alegerile europarlamentare.
Prima tema: Justitia. Astept sa spuna romanii ca nu sunt de acord cu politicienii corupti, la prima
intrebare, in sensul ca „Da, suntem de acord cu interzicerea... Suntem de acord cu interzicerea
coruptiei!” am vrut sa spun, dar, din pacate, asa departe nu putem sa mergem si atunci putem sa
spunem: „Da, suntem de acord cu interzicerea amnistierii pentru fapte de coruptie!”
A doua chestiune, deci a doua intrebare: „Da, suntem de acord sa se interzica ordonantele de
urgenta in domeniul justitiei si in domeniul politicii penale!”.
Iata ca avem ocazia deosebita sa decidem viitorul Romaniei pe 26 mai. Avem si alegeri
europarlamentare, avem si referendum. Ambele, dragii mei, sunt despre viitorul Romaniei,
despre viitorul european al Romaniei. Iar intr-o democratie lucrurile in politica se schimba prin
vot. Asadar, votati pe 26 mai!”
stirea initiala:
Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va sustine miercuri, 15 mai a.c., ora 12:00, o
declaratie de presa, relateaza stiripesurse.ro.
Anuntul a fost facut de Administratia Prezidentiala, care nu a precizat insa si tema declaratiilor.
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