http://www.luju.ro/clanul-camatarilor-liberali-intra-romania-in-colaps-iata-amploarea-dezastruluispitalele-au-ramas-fara-bani-scolile-au-ramas-fara-bani-autoritatile-locale-au-ramas-fara-bani-lid
erul-psd-marcel-ciolacu-avertizeaza-romanii-trebuie-pus-stop-acestei-guvernari

CLANUL CAMATARILOR LIBERALI – Intra Romania in colaps? Iata amploarea dezastrului: “Spitalele au ramas
fara bani, scolile au ramas fara bani, autoritatile locale au ramas fara bani!”. Liderul PSD Marcel Ciolacu
avertizeaza romanii: “Trebuie pus stop acestei guvernari ticaloase si corupte! Iar cei care au ingropat tara in
datorii trebuie sa raspunda!”
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Clanul camatarilor liberali a pus mana pe tara si pe banii romanilor. Iar Romania se afla intr-o situatie
dezastruoasa din punct de vedere economic si social, totul din cauza unei guvernari ticaloase si corupte.
Semnalul de alarma este tras de presedintele PSD Marcel Ciolacu (foto).
Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, de joi, 19 noiembrie 2020, liderul PSD precizeaza ca noua rectificare
bugetara este cea care dovedeste faptul ca “banii tarii sunt azi pe mana Clanului Camatarilor liberali”. Tocmai de
aceea, arata Ciolacu, aceasta “guvernare ticaloasa si corupta” trebuie inlaturata la alegerile din 6 decembrie 2020,
urmand ca cei care au ingropat tara in datorii sa raspunda.
Altfel, in aceeasi postare Marcel Ciolacu ofera o serie de date si cifre care ar trebui sa faca orice roman sa se
intrebe daca nu cumva Romania a fost adusa in pragul colapsului de Guvernul Iohannis-Orban-PNL.
Redam postarea presedintelui PSD Marcel Ciolacu:
“Noua rectificare bugetara a guvernului Orban probeaza ca banii tarii sunt azi pe mana Clanului Camatarilor
liberali!
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Se confirma ceea ce am spus in decembrie anul trecut, cand PNL si-a angajat raspunderea pe Bugetul
pentru 2020: fondurile ajung doar pentru 9 luni! Spitalele au ramas fara bani, scolile au ramas fara bani,
autoritatile locale au ramas fara bani!
Rectificarea presupune taieri masive de la INVESTITII si FONDURI EUROPENE. Peste 4 miliarde de lei! Ca
prin minune, se gaseste insa un miliard de euro pentru primariile PNL si pentru pusculita electorala a lui
Orban - Fondul de Rezerva al Guvernului!
Deficitul bugetar va ajunge la 100miliarde lei la finele anului, un dezastruos record istoric. Asta, desi
Romania a avut cel mai mic pachet de stimulare a economiei din UE, de numai 2,5% din PIB!
Romania s-a imprumutat accelerat, cu peste 25miliarde EURO, dar nu sunt bani pentru firmele romanesti,
nici pentru pensionari si copii, nici pentru agricultura.
Datoria guvernamentala va depasi pragul de 100 miliarde EURO in decembrie 2020. Asta inseamna ca,
pentru imprumuturile facute acum, vom plati dobanzi in plus de cate 1 miliard de euro! In fiecare an din
urmatorii 10 ani.
Mai mult, din proiectia anuntata chiar de ei pentru 2021, vorbesc de scaderea deficitului cu 20 miliarde de
lei. De unde taie PNL 20 de miliarde? Ascund bugetul fiindca nu vor sa raspunda la urmatoarele intrebari
dure:
Mai cresc pensiile? Mai exista recalcularea lor in 2021?
Pensia minima ramane inghetata in 2021?
Cu cat se vor taia salariile bugetarilor in 2021?
Cat vor sa creasca TVA (incusiv la alimente, care va lovi napraznic nivelul de trai a peste 8 milioane de romani)?
Cu cat vor majora impozitele?
In 2020, PNL a urcat povara datoriei din spinarea fiecarui roman cu 1300 euro! Acesti bani vor fi platiti de
fiecare dintre noi prin masuri de austeritate, concedieri si cresteri de taxe si impozite. Acestea sunt
'lucrurile fantastice' facute de Citu, acest Sile Camataru al guvernarii liberale! De aceea nu vor sa arate
bugetul pe anul viitor!
Pe 6 decembrie, trebuie pus STOP acestei guvernari ticaloase si corupte! Iar cei care au ingropat tara in
datorii trebuie sa raspunda!
Romanii trebuie sa stie”
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