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COMPLICITATE CRIMINALA? – Liderul
ALDE Calin Popescu Tariceanu pune
intrebarile-cheie: „Oare conducatorii
nostri au stiut din timp de acest virus,
dar nu au facut nimic pentru a nu
speria poporul si a castiga niste
alegeri anticipate pe care si le-au dorit
cu atata ardoare? Sa avem nesansa
unor conducatori atat de ticalosi incat
sa treaca sub tacere acest pericol doar
pentru a castiga cateva locuri
suplimentare in Parlament?”
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Presedintele Klaus Iohannis (foto 1 stanga) si premierul Ludovic Orban (foto 1 dreapta) trebuie sa fie
anchetati penal in cazul in care au stiut ca Romania este expusa riscului de coronavirus, dar nu au luat nicio
masura preventiva. Indemnul catre procurori a fost lansat luni, 23 martie 2020, de catre liderul Aliantei Liberalilor
si Democratilor, Calin Popescu-Tariceanu (foto 2).

Presedintele ALDE se intreaba in primul rand daca putem vorbi despre o crasa incompetenta sau chiar rea-vointa
din partea serviciilor de informatii ori a functionarilor externi, care au vazut dimensiunea ravagiilor facute de
COVID-19 in alte tari, dar au ales sa nu informeze corespunzator autoritatile de la Bucuresti.

In cazul in care totusi cei din categoria de mai sus si-au facut treaba si au informat presedintele si prim-ministrul
(ipoteza pe care Tariceanu o considera mai plauzibila), nu ne ramane decat sa concluzionam ca Iohannis si
Orban au ignorat deliberat pericolul, doar din incapatanarea de a-si duce mai departe planul privind
alegerile anticipate, adauga seful ALDE. Or, daca intr-adevar au facut asa, atunci cei doi merita din plin sa fie
anchetati penal pentru atitudinea lor, subliniaza fostul presedinte al Senatului.

In acelasi context, Calin Popescu-Tariceanu le cere public serviciilor de informatii sa le arate parlamentarilor din
comisiile de control informarile trimise catre autoritati. De asemenea, Tariceanu anunta ca va solicita
convocarea ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la Comisia de politica externa a Senatului (din
care liderul ALDE face parte).
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Redam postarea de pe Facebook a lui Calin Popescu-Tariceanu:

„Nu-mi da pace un gand! Oare conducatorii nostri au stiut din timp de acest virus, dar nu au facut nimic
pentru a nu speria poporul si a castiga niste alegeri anticipate pe care si le-au dorit cu atata ardoare?

Sa avem nesansa unor conducatori atat de ticalosi incat sa treaca sub tacere acest pericol doar pentru a
castiga cateva locuri suplimentare in Parlament?

Sa fie diplomatii nostri atat de slab pregatiti incat, cei din zonele unde a inceput criza coronavirus, nu au
informat Ministrul de Externe, Prim-Ministrul si Presedintele Romaniei despre dezastrul din zonele in care
ei erau?

Sa fie atat de diletante serviciile noastre de informatii incat sa nu traga in timp util semnale de alarma catre
Presedinte si Guvern?

Sa nu mai aiba Romania nici un prieten care sa-i traga de maneca si sa le spuna ca situatia e grava si ca e mai
bine sa se pregateasca pentru vremuri grele decat sa se joace de-a politica?

Daca nici una dintre institutiile mai sus mentionate nu le-a spus nimic Presedintelui si Guvernului Romaniei,
inseamna ca ii platim degeaba. Dar am mari semne de intrebare ca ei nu au facut-o.
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Si daca ei au facut-o, inseamna ca in mod deliberat conducatorii nostri au ales sa ignore pericolul, sa ne
impinga intr-o criza politica majora peste care a venit cu o viteza nemaiintalnita o criza medicala.

Pe scurt, domnii Iohannis si Orban i-au sacrificat pe romani pentru ambitiile lor electorale. Actiunea lor imi
aminteste de comportamentul lui Basescu din 2009 cand ne-a spus tot timpul ca nu e nici o criza, ca ni se
pare. Si dupa ce a fost reales ne-a dat lovitura de gratie. Cam asa pare ca se intampla si acum!

Daca ei nu ar fi ascuns gravitatea crizei, probabil am fi putut sa ne aprovizionam din timp cu teste si am fi
putut testa masiv pe toti cei veniti in tara, sa-i vedem pe cei infectati, sa-i izolam, iar ceilalti oameni sa-si
vada de treaba.

La aceste semne de intrebare trebuie ca Parlamentul sa primeasca raspunsuri atunci cand lucrurile se vor
linisti: daca domnii Iohannis si Orban au fost informati de catre serviciile de informatii si MAE despre acest
pericol, si cand s-au trimis aceste informari.

Cer public tuturor serviciilor de informatii sa pregateasca si sa puna la dispozitia comisiilor de control
toate informarile pe care le-au dat Presedintelui si Guvernului.

In privinta Ministerului de Externe, voi cere in comisia de politica externa a Senatului, din care fac parte, ca
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ministrul de Externe sa ne prezinte informarile pe care le-a facut Guvernului si Presedintelui.

Daca domnii Iohannis si Orban au stiut din timp de aceste lucruri, dar au minimalizat pericolul pentru a
face alegeri anticipate, ei sunt principalii vinovati de faptul ca doctorii si personalul medical, precum si
ceilalti din linia intai, au fost trimisi la lupta fara arme (masti, halate, manusi, dezinfectant, etc). Si daca asa
au facut, ei trebuie sa fie primii care sa fie anchetati de catre procurori”.
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