Deputatul Dumitrescu propune boicotarea activităţilor
parlamentare
Deputatul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, solicită parlamentarilor din opoziţie
să se retragă din toate structurile şi din toate activităţile parlamentare în semn de protest faţă
de modul „deplorabil“ în care a fost adoptat proiectul de Lege privind asistenţa socială.
„Cazul cel mai recent, care m-a condus la concluzia că pentru domniile lor concepte precum
«popor», «ţară», «lege», «corectitudine», «demnitate», «patriotism» reprezintă simple cuvinte
de campanie electorală şi de demagogie ieftină, este reprezentat de modul mai mult decât
deplorabil în care s-a procedat cu adoptarea, în plenul Camerei Deputaţilor, a proiectului de
Lege privind asistenţa socială. Coaliţia aflată la guvernare ne-a servit, pentru a nu ştiu câta
oară, încă o lecţie de aroganţă faţă de cetăţenii pe care pretinde că-i reprezintă, abordând un
proiect de o asemenea anvergură ca pe un act oarecare, lipsit de importanţă, votând articolele
acestuia la foc automat, într-un dispreţ total şi suveran faţă de orice lege, inclusiv faţă de cea a
bunului simţ“, a afirmat deputatul vrâncean.
Cristian Dumitrescu a precizat că pentru a-şi menţine „incompetentul şi nocivul
guvern în funcţie“, coaliţia aflată la guvernare procedează într-un mod absolut intolerabil,
tratând cu superficialitate şi cu dispreţ cele mai legitime interese ale celor care i-au votat,
acordându-le onoarea nemeritată de a deveni reprezentanţii aleşi ai poporului român. Acesta a
afirmat că încălcarea în mod repetat a celor mai importante principii de drept, a literei şi mai
ales, a spiritului legii de către actuala putere, îndreaptă ţara către dictatură, o dictatură pe care
poporul român a crezut că a scăpat definitiv acum 21 de ani. „Din aceste considerente şi din
respect pentru acest popor, tot mai greu încercat, soli-cit tuturor colegilor mei aflaţi în băncile
opoziţiei parlamentare să procedăm la o analiză foarte temeinică a tuturor samavolniciilor, a
tuturor actelor reprobabile care se petrec, în momentul de faţă, în Parlamentul ţării, astfel încât
să putem împiedica la timp tendinţa alunecării spre autocraţie, spre o nouă formă de
absolutism, apelând la toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziţie. Inclusiv, dacă se
va considera necesar, la retragerea din toate structurile şi implicit, din toate activităţile
parlamentare“, a încheiat deputatul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu.
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