
Klaus Iohannis: \&quot;Presedintele Romaniei nu poate sa fie un om manevrat.  Presedintele Romaniei trebuie sa fie un om liber. Eu sunt un om liber! \&quot;
" Propun romanilor un lucru simplu si clar: sa nu mai avem niciodata politicieni care cred ca pot baga
mana in banul public. Sa nu mai avem niciodata partide care cred ca ce este al tuturor este mai ales al lor.
Sa nu avem niciodata un Guvern care crede ca poate sa ia tot.
  
  Este nevoie de mai multa ordine, este nevoie de mai multa disciplina si vreau sa va spun ceva: Este
nevoie de cinste!
  
  Cu totii stim ca se intampla lucruri ciudate. Cu totii stim ca se poarta modelul de galeata si sacosa, dar
cateodata preferam sa ne uitam in alta parte si sa spunem: Eh, asta e, la noi merge si asa. si va spun, nu
mai merge asa, trebuie sa schimbam aceste lucruri in mai bine!
  
  
  
  Am auzit cu totii si am vazut in ultimele zile multe discutii legate de chestiuni sensibile si va spun,
dragii mei, Victor Ponta este un om manevrat, este omul unui sistem. Presedintele Romaniei nu poate sa
fie un om manevrat.
  
  Presedintele Romaniei trebuie sa fie presedintele oamenilor. Presedintele Romaniei trebuie sa fie un om
liber. Eu sunt un om liber!
  
  
  
  A venit vremea sa schimbam lucrurile. A venit vremea sa le aratam ca Romania nu este a lor, ci
Romania este a oamenilor si va invit pe 2 noiembrie si pe 16 noiembrie sa facem schimbarea in Romania.

  
  Sa mergeti la vot si sa votati pentru Romania lucrului bine facut, pentru o Romanie normala.
  
  In acest moment vedem mai bine ca niciodata la ce catastrofa ne-au dus 25 de ani de politica de scandal,
galagie si coruptie.
  
  Ma intristeaza cand intalnesc oameni care imi spun ca nu-si gasesc un loc de munca, cand intalnesc
oameni care-mi spun ca pensia nu le ajunge de pe o luna pe alta, cand intalnesc oameni care-mi spun ca
abia asteapta sa le revina copiii din strainatate, si toate acestea in timp ce unii politicieni se imbogatesc.
  
  Este trist ce se intampla, dar noi, impreuna, noi avem solutia: Este vremea Romaniei lucrului bine facut!
Este vremea Romaniei normale!
  
  Romania lucrului bine facut, Romania normala este Romania noastra, este Romania oamenilor normali.
  
  Romania lucrului bine facut inseamna o tara cu o justitie independenta, inseamna Romania stat de drept,
inseamna Romania libera de coruptie, iar in calitatea mea de presedinte voi garanta in Romania statul de
drept si independenta justitiei.
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