Klaus Iohannis explicÄƒ de ce refuzÄƒ dezbaterea cu Vioric
DÄƒncilÄƒ
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UPDATE:

Printr-un mesaj postat, marÈ›i dupÄƒ amiazÄƒ, pe pagina de Facebook, preÈ™edintele Klaus Iohannis explicÄƒ de ce
o dezbatere publicÄƒ cu contracandidata sa din turul doi, la alegeri prezidenÈ›iale 2019, Viorica DÄƒncilÄƒ.

Mesajul lui Klaus Iohannis

Dragi români,
ÎmpreunÄƒ am reuÈ™it sÄƒ È›inem piept PSD, partidul care a asaltat toate instituÈ›iile statului. È˜i doar împreunÄƒ
sÄƒ câÈ™tigÄƒm definitiv aceastÄƒ luptÄƒ pentru România. Votul pe care mi l-aÈ›i acordat în primul tur al alegerilo
confirmare a încrederii pe care o aveÈ›i în mine. Dar PreÈ™edintele nu poate reconstrui singur o È›arÄƒ, de aceea est
nevoie de fiecare dintre voi, de implicarea voastrÄƒ. Vreau sÄƒ fie foarte clar: voi dialoga direct în perioada urmÄƒtoa
cu cetÄƒÈ›enii, cu jurnaliÈ™tii, cu societatea civilÄƒ, voi continua sÄƒ merg prin È›arÄƒ, sÄƒ mÄƒ întâlnesc cu oame
tuturor care este proiectul meu. România normalÄƒ devine realitate doar prin solidaritate È™i unitate, cu susÈ›inerea
majoritÄƒÈ›ii românilor.
Nu poate exista însÄƒ nicio dezbatere cu un candidat al unui partid care a guvernat împotriva românilor trei ani de zil
Nu poate fi niciun schimb de idei cu reprezentanta unui PSD nereformat, care a cÄƒlcat în picioare statul de drept,
care a vrut ca România sÄƒ deraieze de la parcursul sÄƒu european doar pentru beneficiul unei clici de infractori.
Vorbim de candidata unui partid care acum mimeazÄƒ democraÈ›ia, dupÄƒ ce a sfidat sistematic valorile È™i princip
democratice, care i-a umilit pe români, care s-a fÄƒcut scut în faÈ›a corupÈ›ilor È™i penalilor în toÈ›i aceÈ™ti ani. N
uitÄƒm nicio clipÄƒ cine este PSD È™i care este pericolul pe care îl reprezintÄƒ pentru viitorul României, oricât ar vr
sÄƒ fugÄƒ de responsabilitate È™i sÄƒ încerce sÄƒ ne dezbine prin tot soiul de tertipuri!

Dan Motreanu, È™eful de campanie al PNL pentru alegerile prezidenÈ›iale, a declarat luni searÄƒ, dupÄƒ o întâlnire cu preÈ
Klaus Iohannis, cÄƒ nu ar fi oportunÄƒ o dezbatere cu Viorica DÄƒncilÄƒ, în aÈ™teptarea turului secund din 24 noiembrie.
È™edinÈ›ei, È™eful statului a evitat sÄƒ dea un rÄƒspuns pe acelaÈ™i subiect, acuzând însÄƒ o ?manevrÄƒ? din partea PS

?Rezultate foarte bune È™i unde mai avem de muncit. Am fÄƒcut o analizÄƒ privind strategia de campanie pentru urmÄƒtoa
douÄƒ sÄƒptÄƒmâni. Pentru noi este foarte clar cÄƒ nu trebuie sÄƒ aibÄƒ loc dezbateri în turul al doilea, pentru cÄƒ din pun
vedere, democraÈ›ia înseamnÄƒ în primul rând întâlnirea cu cetÄƒÈ›eanul. Mergem pe întâlniri cu cetÄƒÈ›enii. Din momentu
începe campania vom avea întâlniri cu organizaÈ›iile È™i cetÄƒÈ›enii. Vom face È™i mitinguri. Nu cred cÄƒ vom avea mit

BucureÈ™ti. PreferÄƒm mai degrabÄƒ mitinguri în judeÈ›ele È›Äƒrii?, a afirmat Dan Motreanu, la finalul întâlnirii liberalilo
Iohannis, luni seara la sediul PNL.
CITEÈ˜TE È˜I
... Alegeri prezidenÈ›iale: Rezultatele oficiale în localitÄƒÈ›ile din ArgeÈ™

?Nicidecum, preÈ™edintele nu se teme de o confruntare. Din punctul nostru de vedere, credem cÄƒ cei doi candidaÈ›i sunt b
cunoscuÈ›i, au avut funcÈ›ii executive în ultimii ani în România, activitatea lor, punctele lor de vedere sunt cunoscute È™i cr
o confruntare nu îÈ™i are rostul în acest moment, în aceastÄƒ campanie, pentru cÄƒ nu aduce nimic în plus?, a rÄƒspuns el, î
reporteri dacÄƒ È™eful statului se teme de o dezbatere cu Viorica DÄƒncilÄƒ.

Acesta a adÄƒugat cÄƒ preÈ™edintele a cerut o mobilizare mai mare faÈ›Äƒ de primul tur al prezidenÈ›ialelor: ?Din 47 de ju
punând aici È™i sectoarele BucureÈ™tiului, am câÈ™tigat totuÈ™i 37. SperÄƒm cÄƒ vom câÈ™tiga cel puÈ›in 40?.

Motreanu a mai spus cÄƒ a sesizat ?o micÄƒ demobilizare a alegÄƒtorilor noÈ™tri, având în vedere cÄƒ domnul Klaus Iohan
într-o poziÈ›ie foarte bunÄƒ È™i din acest motiv mulÈ›i dintre alegÄƒtorii noÈ™tri au spus cÄƒ lucrurile sunt deja tranÈ™a
este aÈ™a?.

CITEÈ˜TE È˜I
... Update: Cum s-a votat în municipiile È™i în oraÈ™ele din ArgeÈ™

Întrebat dacÄƒ ?o Românie normalÄƒ? nu înseamnÄƒ inclusiv dezbateri între candidaÈ›i, Motreanu a rÄƒspuns cÄƒ ?democr
înseamnÄƒ în primul rând întâlnirea directÄƒ cu cetÄƒÈ›eanul?.

?Dezbaterea este È™i ea o formÄƒ a democraÈ›iei, face parte dintr-o campanie electoralÄƒ sau nu, sunt foarte multe state und
au loc dezbateri între candidaÈ›i. Punctul nostru de vedere a fost de a-i sugera candidatului nostru sÄƒ continue acelaÈ™i tip
campanie, întâlnirea directÄƒ cu cetÄƒÈ›enii?, a mai spus el.

Întrebat dacÄƒ preÈ™edintele Klaus Iohannis vrea sÄƒ participe la dezbatere, Dan Motreanu a rÄƒspuns: ?Nu. PreÈ™edintel
pÄƒrerea echipei de campanie È™i noi ne-am spus punctul de vedere?.
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