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IOHANNIS URASTE ROMANIA – Werner, nimicit de un fost sustinator: „Cei din anii '30-'40, cu care traiesti in
suflet, erau mai umani ca tine. Te impuscau direct, nu te mai chinuiau... In 2014 m-ai implorat sa nu fac
aeroport la Brasov, pentru ca va afecta traficul celui din Sibiu... Te-am refuzat. M-am trezit cu Curtea de
Conturi... La o saptamana dupa inaugurarea pistei, am fost retinut de DNA... Tu ai fost in spatele abuzului.
Urasti Brasovul, rivalul Sibiului. Mai rau, urasti Romania”

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 31.07.2020 12:58

Presedintele Klaus Iohannis (foto 1) pur si simplu uraste Romania, avand simtirea precum cea a extremistilor din
anii '30-'40. Mesajul a fost lansat vineri, 31 iulie 2020, din partea unui fost fruntas PNL, care, in plus, a contribuit
substantial la alegerea lui Werner ca presedinte in 2014.

Este vorba despre Aristotel Cancescu (foto 2), ex-presedinte al Consiliului Judetean Brasov si una dintre cele
mai cunoscute victime ale Directiei Nationale Anticoruptie, prin bagheta celebrului paraditor Cornel David-Deca
(intre timp plecat din DNA). Vineri, Cancescu i-a trimis lui Iohannis o scrisoare deschisa in care il acuza ca a stat
in spatele abuzurilor pe care DNA le-a comis in ultimii 6 ani impotriva fostului sef de CJ.
Amintim ca fostul presedinte al Ligii Alesilor Locali din PNL a fost retinut de catre DNA in octombrie 2014 – cu mai
mult de o luna inainte ca Iohannis sa fie ales presedinte. Mai exact, Aristotel Cancescu sustine ca intregul calvar i
s-a tras de la faptul ca a refuzat o rugaminte insistenta a lui Klaus Iohannis (in acel moment candidat al ACL si
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primar al Sibiului) – si anume: sa nu construiasca aeroport in Brasov, fiindca acesta ar fi urmat sa afecteze traficul
aeroportului din Sibiu. In schimb, potrivit lui Cancescu, Iohannis i-a propus sefului CJ Brasov amenajarea unei cai
ferate de mare viteza intre cele doua municipii.
Din cauza ca presedintele Consiliului Judetean Brasov si-a dus mai departe planul legat de aeroport, a fost calcat
intai de Curtea de Conturi din Sibiu (o aberatie totala si o premiera a postdecembrismului, subliniaza Cancescu, in
conditiile in care institutia nu este competenta teritorial in Brasov), iar apoi chiar retinut de catre DNA, imediat dupa
inaugurarea pistei aeroportului. Lucrarile zac si acum blocate, la sase ani de la nefericitele evenimente, puncteaza
Aristotel Cancescu.
Amintim ca acelasi Cancescu i-a mai trimis doua scrisori deschise lui Iohannis, descriind micimea celui care a
ajuns sa ocupe prima functie in stat. (Gasiti linkuri la final.)
Redam acum textul celei de-a treia scrisori:
„SCRISOAREA A III-A
Klaus,
Ti-am mai scris doua scrisori deschise si nu am primit nicio reactie din partea ta. Nici nu ma asteptam. M-am gandit
bine daca e cazul sa-ti mai scriu una. Nu stiu. Dar, ca om care te-a sprijinit sa preiei PNL – in calitatea mea de
atunci, de presedinte al Ligii Alesilor Locali – si sa ajungi, apoi, automat, candidat la Presedintia Romaniei, mai risc
o data.
Ultima.
Cu toate ca, la cat esti de indolent si limitat, ma indoiesc ca vei avea o reactie.
Saptamana trecuta, cu sentinte definitive, mai multi fosti colegi de ai mei, din conducerea Consiliului
Judetean Brasov, au fost achitati, dupa ce au fost arestati si apoi sicanati timp de cinci ani de zile,
pierzandu-si si locurile de munca.
Unii nu au nici acum, dupa cinci ani, locuri de munca si nicio sursa de existenta, traind din mila altora.
Tot saptamana trecuta, sotia unui politician din Brasov a fost achitata definitiv, dupa ce a stat 8 luni in
arest si cinci ani in procese, pentru ca ca nu a vrut sa-si denunte sotul.
In Brasov doua persoane au murit, la scurt timp dupa ce-au fost achitate prin sentinte definitive, in dosare
instrumentate de DNA.
DNA Brasov, dupa ce cinci ani a fost condusa de un procuror dement, a ajuns sa aiba peste 90% achitari.
Acest procuror, dupa ce a decapitat, atat conducerile Primariei cat si Consiliului Judetean Brasov si dupa
ce a vazut rezultatele muncii sale, a fugit inapoi la Sibiu – cu un salariu de 20000 lei pe luna.
Locul lui Deca – si al altora ca el – ar fi la puscarie, langa fostul procuror Negulescu, daca nu ar avea
protectia ta.
Cine va raspunde pentru abuzurile sale si pentru despagubirile care vor fi platite persoanelor vatamate? Probabil
ca nimeni.
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Klaus,
Ca presedinte al acestei tari ai obligatia constitutionala sa preintampini aceste abuzuri si sa iei masuri, prin
institutiile statului, pentru ca aceste lucruri sa nu se mai repete. E vorba de sute de persoane care au suferit si mai
sufera inca si de familii distruse, doar pentru ca un dement sa-si puna cat mai multe stelute pe umar.
La Brasov, Prahova, Bihor, sunt sute de achitari, fara ca cei care au gresit sa plateasca in vreun fel. Pentru
ca au protectia ta.
Cei cu care tu traiesti in suflet – cei care actionau prin anii ‘30-‘40 – erau mai umani ca tine, Klaus. Te
impuscau direct, nu te mai chinuiau.
Credeam ca la toate aceste abuzuri esti un simplu spectator, dar m-am inselat. Esti, de fapt, in spatele lor.
Ai ajuns sa folosesti mai abitir si mai abuziv ca Basescu institutiile coercitive ale statului.
In 2014 m-ai implorat sa nu fac aeroport la Brasov, pentru ca va afecta traficul aeroportului din Sibiu. Mi-ai
cerut sa facem, in schimb, un tren de mare viteza intre Brasov si Sibiu. Te-am refuzat. Dupa doua
saptamani m-am trezit cu Curtea de Conturi din Sibiu, in control, desi CJ intra in aria de responsabilitate a
Curtii de Conturi Brasov. O premiera, in treizeci de ani. Simpla coincidenta? GHINION- ca sa te citez! Si,
pentru ca nu au gasit nimic pe anul in curs, m-au verificat cu zece ani in urma, desi aveam descarcarea de
gestiune.
In 2014 a venit la DNA Brasov noul sef... Si, iar GHINION ! Intamplator, era tot din Sibiu...
La o saptamana dupa ce am inaugurat pista aeroportului- care reprezinta peste 50% din totalul investitieiam fost retinut de procurorii DNA.
Iar GHINION ... Ai reusit din nou, Klaus.
De sase ani lucrarile aeroportului Brasov sunt blocate.
Toate informatiile pe care le am, atat din mediul politic cat si al serviciilor, sustin ca tu ai fost in spatele
acestui abuz. Si cred!
Klaus, tu urasti Brasovul, principalul rival al Sibiului in regiunea noastra de dezvoltare. Mai rau, Klaus, tu
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urasti Romania.
Ai reusit sa dezbini aceasta tara si sa-i creezi imaginea de tara corupta si inapoiata. Andrei Marga, fostul
ministru al Invatamantului, are dreptate cand spune ca “Romania a devenit o prostocratie, condusa de un
prost”.
Klaus,
Plangeai luna trecuta de mila Codrutei Kovesi, dupa decizia C.E.D.O. Dar, uiti, Klaus, ca in Romania sunt
sute de persoane care au castigat la C.E.D.O., dupa ce au stat, nevinovate, la puscarie, in urma unor
dosare si sentinte abuzive. Primarul din Ramnicu Valcea, Mircea Gutau, a stat trei ani la puscarie,
nevinovat, dupa care a castigat la C.E.D.O. si a fost achitat. Nu incerci si tu, Klaus, o asemenea experienta?
Sistemul – pe care l-ai creat si sustinut – te va ajuta si pe tine, la sfarsit de mandat, ca si pe Basescu, sa
vezi cine este adevaratul stapan.
Aristotel Cancescu”.
* Cititi aici prima scrisoare a lui Aristotel Cancescu catre Klaus Iohannis
* Cititi aici a doua scrisoare a fostului sef al CJ Brasov
sursa foto Iohannis: Realitatea.net
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