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FIRMELE ROMANESTI, FALIMENTATE INTENTIONAT – Victor Ponta desfiinteaza modul in care regimul
Iohannis gestioneaza criza coronavirusului: “Nu vor sa suspende plata ratelor la banci ca sa nu se supere
investitori din afara Romaniei! Nu vor sa ajute firmele romanesti ca sa le bage in faliment si sa fie cumparate
pe degeaba!... Fac sedinte politice fara Raed Arafat si alti specialisti ca sa nu le 'ia fata'! Acopera dezastrul de
la Spitalul Judetean Suceava pentru ca responsabil e Flutur de la PNL”
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Guvernul PNL condus de presedintele Klaus Iohannis prin interpusul Ludovic Orban nu suspenda plata ratelor la
banci pentru romani si societatile comerciale pentru a nu supara investitori din strainatate. Firmele romanesti nu
sunt ajutate in mod intentionat de acelasi regim Iohannis, pentru a fi bagate in faliment si apoi cumparate pe
degeaba. Semnalul de alarma, cat se poate de legitim credem noi, este tras de fostul premier Victor
Ponta (foto), presedinte al partidului Pro Romania.
Intr-o scurta analiza postata marti, 24 martie 2020, pe pagina sa de Facebook, Ponta acuza modul in care
Guvernul PNL a gestionat criza coronavirusului, precizand ca liberalii pun mai presus interesele de partid decat
supravietuirea Romaniei. Victor Ponta aminteste in acest sens cum in loc sa ia masuri pentru prevenirea efectelor
pandemiei de coronavirus, Guvernul Orban s-a ocupat de anticipate si de jocuri politice.
Totodata, liderul Pro Romania atrage atentia asupra modului in care decidentii politici de la PNL fac sedinte fara
participarea lui Raead Arafat si a altor specialisti, de teama ca nu cumva acestia sa ii eclipseze. Specialisti care au
fost ignorati cand au cerut impunerea anumitor masuri pentru stoparea raspandirii coronavirusului.
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Nu in ultimul rand, Victor Ponta acuza modul in care se incearca musamalizarea situatiei de la Spitalul Judetean
Suceava, unde peste 100 de medici, asistente si infiermiere au fost infectati cu coronavirus, doar pentru ca
unitatea medicala se afla in subordinea Consiliului Judetean Suceava, condus de liberalul Gheorghe Flutur.
Iata comentariul liderului Pro Romania Victor Ponta:
“E clar ca pentru PNL totul este doar interes politic de Partid - sunt atat de orbi incat nu inteleg ca acum nu mai
este vorba de interes de partid - ci de supravietuirea noastra ca natie!
In loc sa pregateasca sistemul sanitar pentru Epidemie ei se ocupau de Alegeri Anticipate! In loc sa
sprijine un Guvern de Uniune Nationala condus de un specialist cu autoritate - ei se ocupau sa il schimbe
pe Citu cu Orban (adica ciuma galbena cu holera galbena?)!
Fac sedinte politice fara Raed Arafat si alti specialisti ca sa nu le 'ia fata'!
Acopera dezastrul de la Spitalul Judetean Suceava pentru ca responsabil este Presedintele Consiliului
Judetean - Flutur de la PNL (daca era Presedinte de la alt Partid imediat luau masuri cu fanfara)!
Nu vor sa impuna restrictii dure (ca in Franta, Italia, Spania si alte tari) ca sa nu piarda voturile celor din
Diaspora veniti acasa - desi Arafat, Despescu si ceilalti specialisti au propus de vineri dimineata, liderii
PNL au amanat inca 5 zile! Putem calcula cat de mult am pierdut prin aceasta amanare?
Nu vor sa suspende plata ratelor la banci ca sa nu se supere niste investitori din afara Romaniei! Nu vor sa
ajute firmele romanesti ca sa le bage in faliment si sa fie cumparate pe degeaba!
Oamenii acestia chiar nu inteleg in ce lume traim! Si nu inteleg ca interesul lor meschin de Partid este impotriva
interesului Romaniei!”
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