Iohannis: Moţiunea de cenzură a trecut, dar bătălia cu PSD nu s-a încheiat
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Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că adoptarea de către Parlament a moţiunii de
cenzură reprezintă o mare reuşită, însă a subliniat că "bătălia cu PSD nu s-a încheiat".
"Rezolvat! Astăzi a câştigat România! Astăzi, votul românilor dat pe 26 mai la referendum a fost
întru totul şi pe deplin respectat. Căderea Guvernului PSD este rezultatul firesc al reacţiei
întregii societăţi faţă de abuzurile şi incompetenţa acestui Guvern. Succesul moţiunii de cenzură
confirmă un proces care a început cu ceva vreme în urmă, odată cu votul din 26 mai, de la
referendum şi europarlamentare. Acest proces se numeşte intrarea în istorie a PSD. (...) Faptul
că moţiunea de cenzură a trecut reprezintă fără îndoială o mare reuşită, dar bătălia cu PSD nu
s-a încheiat aici. De aceea este esenţial ca românii să iasă în număr mare, cât mai mare, la vot,
pentru că, într-o democraţie, votul la prezidenţiale, la alegerile locale şi parlamentare este
singurul care poate hotărî în ce direcţie merge România", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.
El a felicitat PNL pentru iniţiativa moţiunii de cenzură şi celelalte partide de Opoziţie care au
contribuit la dărmarea Guvernului "eşuat şi derutat".
"Românii au cerut căderea Guvernului PSD. Românii au cerut oprirea distrugerii justiţiei şi
stoparea amnistiei şi graţierii. Românii au cerut, prin vot, să nu se producă îndepărtarea ţării
noastre de Uniunea Europeană. Bilanţul de astăzi vorbeşte de la sine: am reuşit să îndeplinim
toate aceste solicitări legitime şi să blocăm dezastrul PSD. Mă bucur că raţiunea a prevalat şi la
nivelul Parlamentului s-a conturat o Opoziţie care, în pofida viziunii şi orientărilor politice diferite,
s-a implicat şi a arătat că poate lucra împreună pentru a da jos acest Guvern dezastruos. Este
un semn de maturitate politică, pentru că orice zi cu Guvernul Dăncilă ar fi însemnat, pentru
România, încă o zi pierdută", a susţinut Iohannis. AGERPRES
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