
Klaus Iohannis: \&quot;Va astept pe toti, vineri, 31 octombrie, la 16.30, in Piata Mare pentru a arata ca ne dorim o altfel de Romanie! Haideti ca impreuna sa punem umarul la Romania lucrului bine facut! \&quot;
S-a spus deseori, cu toata dreptatea, ca un lider este cel care uneste oamenii. Eu vreau sa trezesc la viata
mostenirea Romaniei normale, sa facem impreuna lucruri bune, care sa dainuie, sa dureze peste generatii.
  
  Asa cum primarul ales al unei comunitati trebuie sa fie un model pentru comunitatea respectiva, tot asa,
presedintele tarii trebuie sa fie un model pentru oamenii din intreaga tara. Fara sa vorbeasca foarte mult,
presedintele trebuie sa comunice prin fapte si prin actiunea sa publica.
  
  Asadar, in oricare proiect pe care l-am facut pentru Sibiu m-am ghidat dupa principiul ca nimic nu se
rezolva batand din palme si mai ales ca nimic nu trebuie lasat la voia intamplarii. Urmand aceasta " reteta
" nu se poate ca lucrurile sa nu iasa bine, asa cum vor fi si dupa 16 noiembrie.
  
  in democratie, puterea se castiga prin vot. Un singur vot poate face diferenta intre lege si hotie, intre
fapte si vorbe, intre Romania lucrului bine facut si Romania coruptiei, minciunii si scandalului.
  
  in aceasta perioada am vrut o campanie pozitiva, dar am fost tinta unei campanii murdare. Romania
merita 10 ani de normalitate, fara cearta, minciuna si hotie.
  
  Mi-am construit campania prezidentiala avand convingerea ca dumneavoastra ma veti sustine si in
aceasta noua etapa care va readuce speranta in viata tuturor romanilor.
  
  Campania mea electorala se bazeaza pe un program de tara, pe un concept normal de a face politica
pentru cetateni, fara scandal si minciuna. Adversarii mei au ales sa transforme competitia electorala intr-o
mocirla politica. Nu asa se face campanie intr-o tara din secolul XXI! O astfel de campanie nu face decat
sa indeparteze si mai mult cetatenii de oamenii politici. Romania are nevoie de un presedinte care sa le
redea speranta si siguranta zilei de maine. Forta unui om politic vine, cred eu, din convingerile sale, din
felul in care stie sa transmita aceste convingeri si sa-si puna proiectele in practica. Faptul ca mi-ati dat in
repetate randuri votul si increderea, de patru ori pana acum, cu procente foarte mari, m-a facut sa-mi asum
acest rol, alaturi de dumneavoastra. Nu am simtit niciodata presiunea rolului de model, ci mi l-am asumat
pentru simplul fapt ca am crezut ca asa este normal.
  
  Sa fiti increzatori, dragii mei, ca in zilele care vin voi avea nevoie de incurajarile si de credinta voastra,
iar impreuna vom pasi pe drumul victoriei mult ravnite.
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