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Președintele Klaus Iohannis ține piept la încercările PSD de a rămâne la guvernare prin
orice preț și a lansat, miercuri, un nou atac la adresa premierului Dăncilă și PSD,
spunând că acesta nu a făcut nimic din ceea ce ar fi trebuit pentru ca un caz precum cel
de la Caracal să nu se mai întâmple.

Fără menajamente, șeful statului a cerut măsuri urgente pentru siguranța cetățeanului,
demonstrând că rămâne singurul care a oprit asaltul PSD asupra statului de drept. Iohannis a
spus că se impune, resetarea Statului, pentru că direcția în care a dus PSD țara în ultimii ani
este una pur și simplu greșită. Este o direcție greșită și românii o consideră greșită. Este nevoie
de o guvernare pro-europeană, preocupată de drepturile românilor, de siguranța românilor, de
prosperitatea românilor.
”Am cerut Guvernului ca până la finalul lunii august să adopte o serie de măsuri astfel încât, în
situații precum cea de la Caracal, să nu mai existe întârzieri criminale în acțiunea organelor
statului. Am și indicat Guvernului în ședința CSAT din 30 iulie ce măsuri esențiale ar trebui luate
cu prioritate. PSD, preocupat însă de soluționarea crizelor interne, continuă să ignore
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rezolvarea urgențelor care sunt importante pentru cetățeni și care au un impact direct asupra
vieții și siguranței lor de zi cu zi.
Am văzut doar câteva măsuri punctuale, luate la cald, sub presiunea publică, și grija de a muta
șefi de la o instituție la alta, fără să-i sancționeze pentru incompetența lor. Așa cum ne-a arătat
în nenumărate rânduri, PSD este specialist în a tărăgăna lucrurile, sperând ca oamenii să uite
cui îi revine, de fapt, responsabilitatea”, a spus șeful Statului.
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