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Ce crede Basescu despre refuzul lui Iohannis
de a participa la vreo dezbatere electorala
Refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a avea o dezbatere electorala cu
contracandidatul sau la prezidentiale Viorica Dancila ar putea genera o
retinere a multor oameni de a merge la vot, pentru ca "orice roman isi doreste
un presedinte curajos, care se duce sa-si infrunte competitorul", spune fostul
presedinte Traian Basescu, potrivit Hotnews.ro.
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Traian Basescu a declarat, marti seara, la B1 TV, ca dezbaterile erau necesare in aceasta
campanie pentru prezidentiale. Potrivit fostului sef de stat, Klaus Iohannis practic nu are adversar
in cursa pentru un nou mandat la Cotroceni. Totusi, acesta ar fi trebuit sa accepte sa mearga la
dezbateri pentru ca romanilor le place sa stie ca au un presedinte curajos.
"E nevoie sa faci macar una-doua intalniri in turul doi. Trebuia si in primul tur... Iohannis nu are
practic adversar, dar pentru consolidarea imaginii dansului de politician care e deasupra doamnei
Dancila, ii prindea foarte bine o demonstratie publica. Daca as fi fost in locul lui Iohannis, faceam
10 dezbateri. Explicatia oficiala (a PNL si a lui Iohannis) nu tine. Cu poporul te intalnesti mult mai
bine la televizor. La o intalnire directa te vezi cu maxim 2000 de oameni, televiziunea patrunde la
cateva milioane", a afirmat Basescu.

El spune ca este "o tehnica de prezervare a diferentei, dar ar putea sa genereze o retinere a
multor oameni sa mearga la vot, pentru ca orice roman isi doreste un presedinte curajos, care se
duce sa-si infrunte competitorul".
"Garantez ca presedintele Iohannis are votul meu, dar acest refuz de a avea macar o intalnire cu
Dancila nu e cea mai buna solutie”, a adaugat Basescu.
Presedintele Klaus Iohannis a respins marti ideea unei dezbateri cu Viorica Dancila, candidata
unui "partid care a guvernat impotriva romanilor trei ani de zile”."Nu poate exista insa nicio
dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat impotriva romanilor trei ani de zile. Nu
poate fi niciun schimb de idei cu reprezentanta unui PSD nereformat, care a calcat in picioare
statul de drept, care a vrut ca Romania sa deraieze de la parcursul sau european doar pentru
beneficiul unei clici de infractori”, a scris presedintele, pe pagina sa de Facebook.
in opinia sa, este vorba de "candidata unui partid care acum mimeaza democratia, dupa ce a
sfidat sistematic valorile si principiile democratice, care i-a umilit pe romani, care s-a facut scut in
fata coruptilor si penalilor in toti acesti ani”.
Prezidentiabilul PSD Viorica Dancila sustine ca presedintelui Klaus Iohannis ii este teama de o
confruntare directa, spunand ca ea are "rabdare" si "inca il asteapta". De asemenea, Dancila a
distribuit pe Facebook postarea in care Iohannis a transmis ca refuza dezbaterea cu "candidata
unui partid care a guvernat impotriva romanilor trei ani de zile”.
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