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SUSPENDAREA LUI IOHANNIS – Fostul viceprimar al Capitalei, avocatul Aurelian Badulescu, anunta conditiile
pentru declansarea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis: “Ipoteza de lucru
valida. Toate actiunile si deciziile lui Iohannis din ultimii ani, care au dus la deznodamantul tragic de astazi din
societate ar justifica o decizie de suspendare. PSD va sustine un astfel de demers doar daca va fi sustinut de
Orban si de USR”
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Declansarea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis (foto 1) este o ipoteza de lucru
valida. O spune chiar unul dintre liderii PSD. Ne referim la fostul viceprimar al Capitalei, actual consilier
general in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, avocatul Aurelian Badulescu (foto 2).
Acesta precizeaza ca o decizie de suspendare din functie a lui Iohannis este cat se poate de justificata avand in
vedere actiunile acestuia din ultimii ani, care au cauzat situatia dezastruoasa in care se regaseste Romania. Totusi,
Badulescu explica intr-o postare pe pagina sa de Facebook, de miercuri, 20 octombrie 2021, ca pentru a fi initiata
suspendarea din functie este nevoie de sustinerea gruparii Orban din PNL si a USR, caci doar asa PSD poate
strange numarul necesar de voturi.
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Redam comentariul fostului viceprimar al Capitalei Aurelian Badulescu:
“Suspendarea lui Iohannis – ipoteza de lucru valida
Toate actiunile si deciziile lui Iohannis din ultimii ani, care au dus la deznodamantul tragic, de astazi, din
societate ar justifica o decizie de suspendare. PSD va sustine un astfel de demers doar daca va fi sustinut
de Orban si de USR. Altfel ar fi un demers inutil, fara finalitate, pentru ca nu exista o majoritate. Ar fi la fel de
inutil ca incercarea lui Ciolos de a obtine votul in Parlament.
Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat in mai multe randuri ca Iohannis 'ar merita' suspendat pentru gravele
incalcari ale prerogativelor prezidentiale. Insa un astfel de demers nu poate fi declan?at decat in conditiile in care
ar exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru.
Iohannis ar merita cu varf si indesat o suspendare, nu are decat sustinerea aripei Citu din PNL, pe oameni
i-a pierdut demult”.
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