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BANI PENTRU ARMAMENT IN VREMEA PANDEMIEI – Deputatul Liviu Plesoianu ii cere premierului Ludovic
Orban sa redistribuie catre Sanatate banii prevazuti in buget pentru achizitia de armament: „In UE, in 2020,
Romania este pe ultimul loc ca procent din PIB alocat Sanatatii, dar pe locul 7 ca procent din PIB alocat
Apararii. Nu mai bine ne aparam noi mai intai de coronavirus si de alti posibili carcalaci si abia pe urma ne
aparam si de extraterestrii mov si de reptilienii grena?”

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 23.03.2020 14:43

Premierul Ludovic Orban are ocazia sa dea dovada de responsabilitate politica, acordand un sprijin substantial
domeniului Sanatatii – cu atat mai mult acum, cand Romania a fost si ea lovita de pandemia de coronavirus.
Propunerea a fost lansata luni, 23 martie 2020, de catre deputatul PSD Liviu Plesoianu (foto), acesta
solicitandu-i prim-ministrului Orban sa realoce catre domeniul sanitar banii prevazuti pentru armament in bugetul
acestui an.

Plesoianu invoca in acest sens datele publicate pe 3 martie 2020 de catre Eurostat, care arata ca Romania este pe
locul al saptelea in UE in ceea ce priveste procentajul din PIB alocat cheltuielilor militare, dupa ce bugetul Apararii
a fost majorat cu 13% (de la 20 la 23 de miliarde de euro). Tehnica de lupta (adica armamentul si echipamentele)
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beneficiaza de 8 dintre cele 23 de miliarde de euro, noteaza Ziarul Financiar.

Prezentam mesajul de pe Facebook al lui Liviu Plesoianu:

„Orban? Ia banii pentru rachetute si bombite si muta-i urgent la Sanatate!

In UE, in 2020, Romania este pe ultimul loc ca procent din PIB alocat Sanatatii. In schimb, tot in 2020,
Romania e pe locul 7 ca procent din PIB alocat Apararii. Nu mai bine ne aparam noi mai intai de
coronavirus si de alti posibili carcalaci si abia pe urma ne aparam si de extraterestrii mov si de reptilienii
grena? Cred ca rachetutele si bombitele mai pot astepta... Daca tot si-a asumat raspunderea pe Legea
Bugetului pentru 2020, netrecand proiectul de buget prin Parlament pentru prima data in 30 de ani,
Guvernul lui Ludovic Autoizolatul are obligatia de a redistribui catre Sanatate banii alocati pentru
armament!”
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