Lucian Bode, presedintele PNL: Am votat la referendum pentru a spune stop abuzurilor asupra justiţie
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Vreau înainte de toate să adresez un mesaj tuturor românilor care au astăzi drept de vot. Mă
adresez în primul rând românilor care la

fiecare scrutin se prezintă la vot, să-i îndemn să facă la fel în această zi importantă pentru
destinul românilor. În al doilea rând mă adresez românilor care de doi ani şi jumătate şi-au
exprimat nemulţumirea, frustrarea, dezamăgirea faţă de cei pe care nu i-au votat în 2016, celor
care de doi ani şi jumătate au fost bătuţi şi gazaţi ca în 10 august 2018, jigniţi cu diverse ocazii,
de către cei care vremelnic îi conduc. Astăzi au posibilitatea să-şi spună opinia şi să voteze, nu
doar să comenteze. Am convingerea că foarte mulţi români se vor prezenta la vot astăzi, atât
pentru europarlamentare, cât şi pentru referendum.

Am votat astăzi pentru o Românie demnă, o Românie respectată în Uniunea Europeană, am
votat astăzi pentru că am convingerea că votul dat va conta pentru schimbarea în bine a
administrării acestei ţări. Votul, aşa cum l-am dat şi eu, cred că va fi majoritar şi va conta de
mâine în tot ce înseamnă administrarea României. Cred că românii, în marea lor majoritate, vor
vota pentru o Românie demnă, o Românie prosperă, o Românie educată, o Românie în care
vrem să trăim cu toţii, o Românie în care dorim să ne creştem copiii, o Românie în primul rând
în Uniunea Europeană. De asemenea, am votat la referendum pentru a spune stop abuzurilor
asupra justiţiei. Cred că un vot dat la referendum într-un procent covârşitor, şi am convingerea
că aşa va fi, va transmite un semnal foarte clar celor care de doi ani şi jumătate nu fac altceva
decât să încerce cu disperare să-şi subordoneze justiţia. Să dea Dumnezeu ca la sfârşitul
acestei zile să câştige românii!`
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