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IOHANNIS VREA SA-SI INSTALEZE OAMENII IN MARILE PARCHETE – Ca sa se puna la adapost de eventuale
dosare deschise pe numele sau ori al sotiei sale Carmen Iohannis, si ca sa poata beneficia de executii ale
rivalilor politici, Iohannis forteaza controlul pe marile parchete. Acuzatii in rafala din partea fostului lider PNL
Ludovic Orban: “Vinovatul principal este Iohannis. Ambitia bolnava de a controla numirea procurorilor”
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Fostul lider al PNL Ludovic Orban (foto stanga) a lansat miercuri, 20 octombrie 2021, un atac devastator la
adresa presedintelui Klaus Iohannis (foto dreapta). Iar cu aceasta ocazie Orban a dezvaluit ca Iohannis este
disperat sa isi impuna controlul asupra parchetelor.
Concret, Ludovic Orban sustine ca actuala criza politica, declansata dupa demiterea ministrului Justitiei
Stelian Ion, a fost cauzata de “ambitia bolnava” a lui Klaus Iohannis de a controla numirea procurorilor.
Evident, Orban se refera la numirea procurorilor in functii de conducere in marile parchete PICCJ, DNA si DIICOT,
procedura ce fusese initiata si care se afla in derulare la momentul in care premierul Florin Citu si presedintele
Klaus Iohannis l-au revocat din functie pe Stelian Ion.
De ce doreste Klaus Iohannis controlul pe marile parchete, Ludovic Orban nu a explicat. Totusi nu este greu de
inteles. Exista cel putin doua motive, din punctul nostru de vedere: prin instalarea unor procurori de casa la
conducerile PICCJ, DNA si DIICOT Iohannis se pune in primul rand la adapost in ceea ce priveste eventuale
dosare deschise pe numele sau sau al sotiei sale Carmen Iohannis (aceasta din urma putand deveni tinta
pe modelul folosit in cazul lui Traian Basescu), iar in al doilea rand ar putea beneficia de executii ale
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rivalilor sai politici puse in scena de procurori care i-ar fi obedienti.
Pe de alta parte, in aceeasi declaratie de presa, Ludovic Orban a tinut sa sublinieze ca Iohannis ar trebui sa isi dea
demisia, dar nu ii va cere acest lucru intrucat ar fi in zadar.

Prezentam acuzatiile fostului lider PNL Ludovic Orban la adresa
presedintelui Romaniei Klaus Iohannis:
“Desemnarea de catre Klaus Iohannis a domnului Dacian Ciolos in functia de prim-ministru nu este altceva decat o
cacealma care nu face altceva decat sa prelungeasca si sa adanceasca criza politica din Romania. Au trecut doua
saptamani de la caderea guvernului prin motiune de cenzura, in aceste doua saptamani nu s-a intamplat nimic,
romanii sunt in continuare lasati fara aparare, fara institutii investite cu puteri depline care sa ofere solutii pentru
gravele probleme cu care se confrunta. Un val pandemic fara precedent, care din pacate secera vieti, o explozie, o
avalansa a cresterii preturilor la energie, combustibil, alimente care afecteaza grav puterea de cumparare a
romanilor, si de asemenea o situatie economica extrem de dezechilibrata care contine in sine germenii unei
posibile crize economice.
Am spus din capul locului ca vinovatul principal pentru declansarea crizei politice este Klaus Iohannis.
Ambitia bolnava de a controla numirea procurorilor si ambitia de neinteles de a impune cu forta la
conducerea PNL un om care nu beneficiaza de incredere, un om care a provocat criza, un om care nu mai
avea nicio sansa sa conduca guvernul si nicio sansa de a fi investit ca prim-ministru sunt cauzele care au
dus la aceasta grava criza poltica, pandemica si economica.
Solicit public demisia din functia de presedinte al PNL a domnului Florin Citu. Florin Citu a demonstrat ca nu
are nicio urma de responsabilitate, a executat orbeste toate ordinele primite fara sa tina cont de consecintele
dramatice pentru Romania, iar astazi Florin Citu este o frana evidenta in calea oricaror negocieri in care poate fi
implicat PNL pentru a da o solutie rationala acestei crize.
Odata cu Citu ar trebui sa plece acasa si toti cei care l-au sustinut. Sigur ca astazi ar fi foarte potrivit sa cer
si demisia presedintelui Iohannis, dar nu o sa o fac pentru ca stiu ca o fac degeaba. Il somez in schimb
public sa-si aduca aminte ca este presedintele Romaniei, sa inceteze bataia de joc la adresa cetatenilor
romani, sa renunte la rafuielile politice meschine, sa renunte la ambitia bolnava de a-si impune o vointa
contrara intereselor fundamentale ale Romaniei, sa inceteze sa mai tuteleze si sa impuna decizii conducerii
PNL care sa fie contrare interesului public si interesului de a depasi aceasta criza”.
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