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Agitație mare astăzi în Craiova. Este anunțată vizita Președintelui țării. Și nu vine des,
poate doar la câțiva ani... Uneori chiar în plină campanie electorală... Simplă coincidență.
Tot Serviciul Poliției Rutiere a fost scos în stradă, încă de la prânz, câte un echipaj
răsărind în fiecare intersecție.

Președintele României, Klaus Iohannis, a ajuns în cele din urmă la Craiova. În jurul orelor
16.00, acesta s-a oprit la Hotel Ramada Plaza, la întâlnirea cu autoritățile din regiune, acțiune
organizată departe de ochii și urechile presei. Ulterior, la ora 18.00, a mers la Filarminica
Oltenia pentru lansarea cărții sale.
Cea de-a treia carte a Președintelui Klaus Iohannis, „EU.RO - Un dialog deschis despre
Europa”, a fost lansată în prezența unui public numeros, dezbaterea fiind moderată de
jurnalistul Mihai Firică.
„Nu vreau să fie privită această carte ca un manifest al meu, dar în realitate eu sunt proEdiție Specială - Cotidianul online al Olteniei
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european, un român pro-european convins și sper să regăsiți acest spirit în această
carte. Nu este o carte de specialitate, se adresează oricărui om interesat de Europa. Am
ținut tonul, intenționat, aici, fiindcă am vrut să existe o carte care îi spune românului de
rând interesat cum sunt lucrurile în Europa noastră”, spune Președintele Klaus Iohannis.
Cartea Șefului Statului este structurată pe următoarele capitole: Europa istorică, Uniunea
Europeană, Un model de integrare economică, Europa viitorului, Europa valurilor, Europa
politică, Europa sub vremi. Problemele cu care se confruntă UE, Europa și criza migrației,
Viitorul Uniunii Europene. „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa” este o invitaţie la
dezbatere, la analiză şi cunoaștere ce poate fi achiziționată din foaierul Filarmonicii Oltenia la
prețul de 50 de lei, iar cu 70 de lei craiovenii pot cumpăra varianta tradusă în limba engleză.

„Hoții la pușcărie, nu în fruntea statului”
Profitând de momentul lansării de la Craiova, Președintele a abordat și subiecte politice. Klaus
Iohannis a ținut să menționeze că lupta anticorupție a fost înțeleasă perfect de români,
îndemnându-i să meargă la referendum și să taxeze corupția.
„Noi nu suntem un neam de hoți. Românii nu sunt un neam de hoți, românii sunt un
neam care vrea să arate că sunt în rând cu toți ceilalți. Și atunci trebuie să dăm un
semnal foarte clar. Dacă avem o justiție independentă, dacă avem o justiție dreaptă și o
politică penală înțeleaptă, adică hoții la pușcărie, nu în fruntea statului, atunci și restul
lucrurilor funcționează”, spune acesta.
”De multe ori, pare - atenție, pare! - că românii nu sunt interesați de lupta anticorupție.
Eroare! Românii sunt interesați, fiindcă au înțeles miza. Dacă nu scăpăm de corupți și de
hoți, o să plătim noi, fiecare, din buzunarul propriu”, adaugă Președintele Klaus Iohannis.

Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

