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POKERUL SASULUI – Revolta deputatei PSD Laura Vicol: “Asistam la un joc politic de maxim cinism...
Presedintele a ajuns sa nominalizeze o persoana fara sprijin politic. Este un act de iresponsabilitate la cel mai
inalt nivel al statului... Ce face presedintele? Joaca poker cu Romania si romanii... Setea de putere este pentru
acesti oameni mai importanta chiar si decat viata si sanatatea romanilor. Iar acest lucru nu poate fi nici iertat,
nici uitat!”
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Presedintele Klaus Iohannis a dat dovada de un maxim cinism si de crunta iresponsabilitate atunci cand a ales sa il
desemneze pentru functia de prim-ministru pe liderul USR Dacian Ciolos, desi acesta nu se bucura decat de
sprijinul politic al partidului pe care il conduce. Constatarea ii apartine deputatei PSD si avocatei Laura Vicol
(foto).
Aceasta precizeaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook, de luni seara, 11 octombrie 2021, ca decizia lui
Iohannis dovedeste ca presedintele Romaniei nu a putut accepta nici macar in ultimul ceas ca singura solutie
viabila pentru a depasi actuala criza politica este instalarea unui guvern non-politic al carui principal obiectiv sa fie
gestionarea tarii pana la alegerile anticipate. A contat insa mai mult setea de putere a lui Klaus Iohannis, mai mult
chiar si decat viata si sanatatea romanilor.

Iata postarea deputatei PSD Laura Vicol:
“In timp ce romanii mor cu sutele, noi, cu totii, trebuie sa asistam la un joc politic de maxim cinism, ce va avea
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drept consecinta prelungirea crizei politice si a suferintei romanilor.
Nominalizarea lui Dacian Ciolos pentru functia de premier arata ca nici macar in ultimul ceas presedintele
nu a putut accepta solutia rationala pentru acest moment: un guvern non—politic pentru a gestiona tara
pana la alegerile anticipate, la randul lor absolut necesare.
Din motive greu de inteles de orice om rational din aceasta tara, presedintele a ajuns sa nominalizeze o persoana
fara sprijin politic. Aceasta nominalizare este un act de iresponsabilitate la cel mai inalt nivel al statului.
Romanii nu au timp si nu au dorinta de a sta sa analizeze jocurile presedintelui si care sunt mizele din spatele
gestului acesta.
Romania este devastata de valul 4 al pandemiei de coronavirus, val 4 nepregatit de guvernarea PNL-USR-UDMR
si despre care presedintele Klaus Iohannis si premierul demis Florin Citu au zis ca nu mai vine. Dar a venit.
Romanii tremura de frica facturilor din iarna, iar Guvernul demis a facut totul pentru a bloca plafonarea preturilor.
Si, in tot acest context, ce face presedintele?
Joaca poker cu Romania si romanii.
Asta a ajuns tara aceasta pentru Klaus Iohannis, Florin Citu si autointitulata echipa castigatoare – un teren
de joc pentru satisfacerea setei de putere. De ce alta dovada mai mare ca Romania este condusa de
oameni care nu au ce cauta in aceste functii mai avem nevoie?
Setea de putere este pentru acesti oameni mai importanta chiar si decat viata si sanatatea romanilor. Iar
acest lucru nu poate fi nici iertat, nici uitat!”
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