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Descriere foto: Iohannis, înaltă trădare. Mircea Drăghici, PSD: Mulți colegi vor face acest lucru

Urmează o vară fierbinte pe scena politică la cel mai înalt nivel.

DC News a intrat în posesia unui document care aruncă în aer scena politică și îl vizează pe Klaus Iohannis. Jurnaliștii
analizează autenticitatea documentului. După ce ziariștii vor încheia veriﬁcările din mai multe surse, DC News va p
documentul exploziv.

Rămâneți cu noi pentru a afla, în exclusivitate, despre ce este vorba!

UPDATE: Parlamentul României, în temeiul art. 96 alin. 2) din Constituția României, propune punerea sub acuzare a lui
Iohannis pentru înaltă trădare. Documentul este primit pe surse PSD. Acesta este asumat de către mai mulți lideri social-dem
sub rezerva anonimatului și, ca urmare, DC News îl supune atenției publice. Până la momentul publicării documentului, nimen
vrut să facă vreun comentariu oficial, dar, în urma verificărilor noastre, acesta este 100% autentic.
Documentul circulă printre social-democrați.
De ce este acuzat Klaus Iohannis

”Infractiunile pentru care se face Propunerea de punere sub acuzare a Presedintelui Klaus Werner Iohannis este art. 398 C. pe
trimitere la art. 397 alin. 2) C. penal, in toate formele de savarsire - autorat, instigare si complicitate, precum si actele pregat
dupa cum urmeaza: 1) sub forma actelor pregatitoare, acele actiuni sau inactiuni care, prin semniﬁcatia lor, preced si fac p
actiunile prevazute la art. 397 alin. 2 C. penal, actele pregatitoare reprezentand consumarea infractiunii;

2) sub forma autoratului, prin participarea la demonstratii de strada neautorizate, de revolta impotriva institutiilor care ex
puterea de stat, in scopul schimbarii ordinii constitutionale si al ingreunarii si impiedicarii exercitarii puterii de stat, ﬁind p
pericol securitatea nationala; o a doua fapta savarsita sub forma autoratului: ingreunarea si impiedicarea exercitarii puterii d
de catre Curtea Constitutionala, ale carei decizii sunt obligatorii si de imediata aplicare;

3) sub forma instigarii, prin mesaje agresive, standardizate si sistematice de incitare publica si chemare la revolta pentru schim
ordinii constitutionale si impotriva institutiilor care exercita puterea de stat, difuzate in mod deliberat in intreaga medie sc
vizuala, spatiu virtual, de la tribuna Administratiei Prezidentiale, a Parlamentului, a altor autoritati publice sau cu orice
publica, pe durata intregului mandat, in scopul vadit de a crea un impact public exorbitant si a tulbura echilibrul social si sta
sub forma complicitatii, prin ajutorul si protectia acordate grupurilor care destabilizeaza ordinea sociala si ordinea de stat, re
indeplinirea rolului obligatoriu de mediator, prescris restrictiv de art. 80 alin. 2 din Constitutia Romaniei”, se arată în docum
obținut de DC News.
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