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CIOLACU CERE INTERVENTIA
PROCURORILOR – Seful PSD Marcel
Ciolacu vrea anchete privind felul in
care guvernele PNL-USR ale lui
Ludovic Orban si Florin Citu au spart
sute de milioane de euro pe vaccinuri
inutile: „Au cumparat prima oara 65
milioane doze. Au expirat acum cateva
zile 2 milioane. Le-am aruncat... Au
mai facut un contract de 40 de
milioane doze de vaccin pentru 2022 si
2023. N-au venit inca... Au costat 730
milioane euro... Sa explice-n fata
procurorilor cum au facut comanda”
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Procurorii sunt obligati sa deschida dosare penale cu privire la felul in care guvernele PNL-USR conduse de
Ludovic Orban si Florin Citu au spart sute de milioane de euro pe doze inutile de vaccinuri impotriva COVID-19, a
cerut public presedintele PSD Marcel Ciolacu (foto) duminica, 17 aprilie 2022.

Prezent in emisiunea jurnalistului Razvan Dumitrescu de la Antena 3, Ciolacu a dat exemplul concret al comenzii
de 40 de milioane de doze de vaccin, care inca nu au ajuns in Romania, dar pentru care precedentele regimuri
PNL-USR au cheltuit 730 de milioane de euro. Ca si cum nu ar fi fost de ajuns, Romania are inca in stoc mai mult
de 60 de milioane de doze, dintre care doua au expirat recent, fiind nevoie ca autoritatile sa le arunce pur si simplu
la gunoi, a adaugat Marcel Ciolacu.

De aceea este nevoie de anchete penale in acest caz, a subliniat Ciolacu.

Prezentam principalele declaratii ale presedintelui PSD:

„Au comparat prima oara 65 de milioane de doze. Au expirat acum cateva zile vreo doua milioane de doze,
le-am aruncat. Noi avem o tinta de populatie pentru vaccinare de 15 milioane de romani. In mai anul trecut,
ministrul USR, mi se pare, de la Sanatate, a semnat un memorandum catre Guvern, a fost contrasemnat de
domnul Barna, pentru ca era vicepremierul cu atributii pe zona sanatate si mai sunt doi semnatari,
ministrul de Finante si prim-ministrul, dar toata procedura e plecat din zona de sanatate. Au mai facut un
contract de 40 de milioane doze de vaccin pentru anii 2022 si 2023, care nu au venit inca in Romania. Stiti
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care este costul acestor 40 de milioane de doze de vaccin? 730 de milioane de euro. Deci, Romania
cumpara peste 100 milioane doze de vaccin pentru 15 milioane de romani. Vreau si eu sa explice acesti
oameni, si in fata dumneavoastra si in fata procurorilor, cum au facut comanda de inca 40 de milioane de
doze de vaccin. (...)

E o incoerenta de logica (n.r. din partea fostilor premieri si ministri de Finante). (...) Ca oameni politici,
trebuie sa vii sa dai explicatii. Pe urma, daca ai avut interese sau nu ai avut interese, mi-e greu sa cred ca
nu ai avut interese la suma de 630 de milioane, avand in stoc vreo 40-50 de milioane”.
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