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Protest in ziua Congresului PNL: Cerem
DEMISIA premierului
Protest in ziua Congresului PNL. Organizatiile civice Coruptia Ucide,
Initiativa Romania, Rezistenta, Geeks for Democracy si Insistam au anuntat
ca sambata, 25 septembrie, de la ora 9.00, ii vor cere demisia lui Florin Citu
din functia de premier, relateaza stiripesurse.
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„Cerem DEMISIA premierului Florin Citu si refacerea de urgenta a coalitiei de guvernare!
Florin Citu s-a dovedit a fi incapabil sa conduca guvernul si sa mentina coalitia de la guvernare
pe care oamenii au investit-o prin vot. PNL nu a fost ales sa guverneze singur, ori misiunea
acestuia este in mod evident concentrata pe distrugerea coalitiei si epurarea ministrilor si
secretarilor de stat care nu-i servesc interesele personale.
in toate declaratiile publice, actualul premier si echipa lui insista cu ""lupta impotriva inamicului
nostru comun PSD"" si isi inchipuie ca revolta cetatenilor este indreptata catre un nume de partid.
Se inseala!
Revolta oamenilor este indreptata catre:
Oricine alege sa ne fure banii din taxe si impozite fara scrupule. Fie ca metoda se numeste
""Anghel Saligny"", PNDL 1, 2.. sau alte gaselnite de sifonat banul public. Oricine alege sa ne

minta cu tupeu si sa calce in picioare increderea si promisiunile in baza carora au fost investiti cu
votul nostru; oricine alege sa demita oamenii competenti si integri care servesc interesul public
pentru a-si numi in schimb prietenii, rudele si membrii de partid in functii publice, pe criterii de
loialitate si obedienta!
Prin actiunile din ultimele saptamani, premierul Florin Citu a demonstrat, fara echivoc, ca e
capabil de toate cele de mai sus exact ca Liviu Dragnea, doar pentru a pune mana pe putere.
ii cerem DEMISIA din toate functiile publice si facem un apel catre PNL:
Reformele promise nu au fost livrate! Justitia independenta, transparenta actului de guvernare si
implicit bunastarea romanilor intarzie sa apara! Ce alegeti? incotro mergeti?
Va asezati la masa cu PSD si peste 3 ani intrati (iar) in irelevanta sau refaceti coalitia? Nu ati fost
mandatati sa guvernati singuri si nici in formula USL!!
Daca tradati increderea oamenilor acum, va asumati consecintele!!!”, transmit organizatoriii
protestului.
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