AMBASADORUL HOMER JAY SIMPSON – Deputatul Liviu Plesoianu ii cere presedintelui Donald Trump sa
trimita un alt ambasador in Romania in locul lui Hans Klemm: ”Am atins nivelul maxim de rezistenta la stresul
continuu provocat de discursurile halucinante ale ambasadorului dumneavoastra, domnul Homer Jay
Simpson... Afecteaza grav Parteneriatul nostru Strategic pentru simplul motiv ca ne afecteaza grav creierul...
Un adept de altfel infocat al #rezist”

Scris de G.T.
Dezvaluiri - Evenimente

Deputatul PSD Liviu Plesoianu ii cere presedintelui SUA sa il
inlocuiasca pe ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm. Si o face intr-un mod ironic, numindu-l pe Klemm
“Excelenta Sa Homer Jay Simpson”, dupa personajul principal din cunoscutul serial de desene animate “The
Simpsons”. Plesoianu ii transmite ca lui Trump ca s-a atins nivelul maxim de rezistenta la stresul provocat de
discursurile halucinante ale lui Hans Klemm.
Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, de marti seara 12 decembrie 2017, Liviu Plesoianu il avertizeaza pe
Donald Trump ca ambasadorul american la Bucuresti pune in pericol Parteneriatul Strategic dintre SUA si
Romania, pe motiv ca subrezenia discursurilor si precaritatea intelectuala ale acestuia “ne afecteaza grav
creierul”. Totodata, Plesoianu aminteste si alegatiile ambasadorului SUA cum ca de modificarea Legilor Justitiei ar
urma sa profite Rusia: “Crestineste, nu mai pot sa adaug decat atat: #Doamne_Fereste!”. Nu in ultimul rand,
deputatul PSD subliniaza un aspect extrem de important pe care Donald Trump ar trebui sa il cunoasca. Si anume
ca Hans Klemm este un sustinator al miscarii #rezist, cu care chiar presedintele SUA are probleme.
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Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, de marti seara 12 decembrie 2017, Liviu Plesoianu il avertizeaza pe
Donald Trump ca ambasadorul american la Bucuresti pune in pericol Parteneriatul Strategic dintre SUA si
Romania, pe motiv ca subrezenia discursurilor si precaritatea intelectuala ale acestuia “ne afecteaza grav
creierul”. Totodata, Plesoianu aminteste si alegatiile ambasadorului SUA cum ca de modificarea Legilor Justitiei ar
urma sa profite Rusia: “Crestineste, nu mai pot sa adaug decat atat: #Doamne_Fereste!”. Nu in ultimul rand,
deputatul PSD subliniaza un aspect extrem de important pe care Donald Trump ar trebui sa il cunoasca. Si anume
ca Hans Klemm este un sustinator al miscarii #rezist, cu care chiar presedintele SUA are probleme.
Iata mesajul deputatului PSD Liviu Plesoianu:
“Domnule Presedinte Donald Trump, va rugam sa trimiteti un alt ambasador la Bucuresti, in locul
Excelentei Sale Homer Jay Simpson!
Tocmai pentru ca dorim sa asiguram soliditatea Parteneriatului Strategic dintre tarile noastre, este necesar sa
manifestam o grija deosebita fata de capacitatea noastra de a rezista in fata inamicilor propriilor minti. Cu regret,
trebuie sa va informam in acest sens ca tocmai am atins nivelul maxim de rezistenta la stresul continuu
provocat de discursurile halucinante ale ambasadorului dumneavoastra, domnul Homer Jay Simpson.
Subrezenia discursiva si precaritatea intelectuala, prezente in absolut toate comunicarile distinsului domn
Simpson, afecteaza grav Parteneriatul nostru Strategic pentru simplul motiv ca ne afecteaza grav...
creierul.
Ne-am straduit cat am putut sa suportam iesirile publice submediocre ale domnului ambasador Homer Jay
Simpson, insa cea mai recenta afirmatie a domniei sale pur si simplu ne-a paralizat neuronii si ne-a scurtcircuitat
sinapsele. Domnul ambasador Homer Simpson tocmai ne-a spus ca daca modificam niste legi foarte
proaste ale justitiei, din cauza carora au fost savarsite nenumarate abuzuri, sanctionate inclusiv la CEDO,
inseamna ca nu mai suntem... #REZISTENtI si ca o sa ne pape Rusia. Crestineste, nu mai pot sa adaug
decat atat: #Doamne_Fereste!
Excelenta Sa, domnul ambasador Homer Jay Simpson: 'Noi credem ca slabirea legislatiei care va permite sa aveti
un sistem judiciar independent si sa lansati o lupta puternica impotriva coruptiei submineaza si rezistenta nationala
si poate expune Romania la amenintari venite de peste hotare, inclusiv la cele din partea Rusiei. Coruptia este o
scena pe care actorii ostili o pot folosi pentru a sparge fundatia unui stat rezistent.'...
...Asadar, domnule Presedinte Donald Trump, va rugam sa trimiteti un alt ambasador la Bucuresti, in locul
Excelentei Sale Homer Jay Simpson, un adept de altfel infocat al unei miscari pe care o cunoasteti si
dumneavoastra foarte bine: #REZIST! Ne temem ca nu mai... rezistam prea mult in fata elucubratiilor
transmise in rafala de catre domnul Homer Simpson. Pentru Parteneriatul nostru Strategic si din respect
pentru inteligenta noastra, va rugam sa trimiteti la Bucuresti pe... oricine altcineva.
Cu incredere in faptul ca vom reusi sa ne protejam eficient creierul pana atunci,
Liviu Plesoianu,
Membru al Parlamentului Romaniei”
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