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ANIVERSARE: GUVERN PSD-PNL, LA UN AN
DE LA MARELE DISCURS ANTIPESEDIST AL
LUI IOHANNIS
Azi, 22 noiembrie, Klaus Iohannis va instala la cirma Romaniei un guvern
PSD-PNL, posibil chiar cu prim-ministru pesedist de acum. Daca nu de acum,
peste un an si jumatate. In oricare situatie, guvernarea va trece in miinile PSD
pina la alegeri. Mare pacat ca nu a mai adastat doua zile, ca sa faca investirea
pe 24 noiembrie. O zi foarte speciala. Ziua in care se face un an de la cel mai
violent discurs anti-PSD al presedintelui din intreaga lui cariera. Un discurs
echivalent lui ”I have a dream”, ”Ich bin eine berliner” ori ”Mr.Gorbaciov, tear
down this wall!”. si din care e interesant de vazut ce a mai ramas. Ziua de azi
ne va lamuri.
Ce ne transmitea Klaus Iohannis acum un an, pe 24 noiembrie:
”Sa nu uitam niciun moment ca, la trei decenii de la Revolutia din 1989, Romania
a intrat complet nepregatita intr-o criza sanitara fara precedent.
Partidul Social Democrat este principalul vinovat pentru acest dezastru si acest
lucru trebuie afirmat clar si raspicat(…)
Tara noastra a fost puternic afectata ani la rand de coruptia si incompetenta
guvernelor PSD, care au blocat dezvoltarea, nu au investit in infrastructura si au
directionat fondurile publice catre clientela de partid. Nicio reforma nu a fost
dusa pana la capat in Romania, nicio reforma care s-a dorit reala nu a scapat
nesabotata de PSD.
Adevaratele prioritati au fost ignorate si abandonate si asa ne-am trezit in plina
pandemie cu lipsuri majore in sistemul medical, cu o infrastructura deficitara si
cu un sistem educational cu probleme critice.
Clientelismul promovat la nivel de politica de stat si indiferenta fata de
problemele sistemice acute au dus Romania in punctul in care statul era in
pericol sa nu isi mai poata indeplini misiunea sa fundamentala: aceea de a
proteja sanatatea si drepturile cetatenilor(…)
in toate domeniile, deciziile se iau acum dupa consultarea expertilor si a
specialistilor, avem o relatie excelenta cu partenerii europeni, iar Romania a
fost scoasa de pe lista rusinii in care ne-a inclus PSD, cea a tarilor cu probleme

in ceea ce priveste justitia si statul de drept.
Este de neconceput un scenariu in care in toata aceasta perioada sa fi fost la
putere PSD. Ne putem lesne imagina catastrofa sanitara in care am fi ajuns cu o
guvernare pesedista, care a esuat lamentabil pe toate planurile si in conditii
normale, cand nu aveam de infruntat o pandemie.
PSD a demonstrat ca nu este capabil sa se schimbe. in ciuda incercarilor de asi cosmetiza imaginea, ramane aceeasi formatiune retrograda, a baronilor rosii,
tributara unui mod de a face politica pe care cetatenii nu il mai tolereaza si nu sil mai doresc.
Ce dovada mai buna a faptului ca PSD nu a inteles nimic si ca actioneaza strict
in interes de partid decat permanenta subminare din Parlament a oricarui efort
al Guvernului de a tine sub control pandemia?
Cum poate fi catalogata altfel decat cinica si iresponsabila atitudinea pesedista
de a impovara peste putinta bugetul statului cu tot felul de pomeni electorale,
desi parlamentarii PSD stiu foarte bine ca pur si simplu nu sunt bani pentru
astfel de masuri?
Sau un alt exemplu relevant: in timp ce romanii si Guvernul se lupta cu
pandemia si cu efectele economice ale acesteia, pesedistii tot incearca sa
treaca scutiri de taxe pentru domenii cum este cel al cazinourilor si al jocurilor
de noroc. Asa actioneaza in Parlament un partid nociv, care numai la beneficiul
si la nevoile oamenilor nu se gandeste!
Ei bine, acest lucru trebuie sa inceteze!
Este timpul sa construim Romania Normala!(…)
Pe 6 decembrie, trebuie sa lasam in urma definitiv acest cosmar.
Sunt, in continuare, suta la suta implicat pentru ca proiectul cu care am fost
ales, Romania Normala, sa prinda contur. Va asigur ca voi lucra alaturi de
viitorul guvern, pe care il vad constituit in jurul PNL, pentru a transforma
aceasta viziune in realitate.
PNL este partidul care, la finalul anului trecut, a avut curajul sa-si asume o
guvernare stiind ca preia un buget secatuit si o administratie in care PSD a
plasat numerosi incompetenti.
Sunt convins ca, peste patru ani de acum inainte, vom vedea noua fata a
Romaniei demne, prospere si democratice.”
Asa ne transmitea presedintele acum un an.
Probabil ca proiectul ”Noua fata a Romaniei demne si prospere” ramine pe agenda
presedintelui.
Doar ca il va face cu PSD la butoane. A naibii soarta, cit de ironica se dovedeste
citeodata…(Bogdan Tiberiu IACOB)
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