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PIERZATORUL CITU SA SE IA DE MANA CU PIERZATORUL BARNA – Deputata Laura Vicol il pune la punct pe
presedintele Senatului Florin Citu: „S-a trezit, dupa un weekend agitat probabil, si a anuntat ca mai vrea o data
cu USR. Si de data asta este sigur ca 'o va face mai bine cu USR'. Nu stiu ce vrea sa faca mai bine cu USR, dar
stim cu totii cat de 'bine' a facut la prima tura... In calitate de pierzatori pe toata linia, cred ca domnii Citu si
Barna ar pune-o de-o alianta 'beton' pe persoana fizica”

Scris de V.B. | Data: 02.05.2022 17:52

In loc sa suspine dupa o noua alianta de guvernare PNL-USR, presedintele Senatului, Florin Citu, ar face mai bine
sa faca echipa cu fostul lider USR Dan Barna in lumea „pierzatorilor pe toata linia”.

Cea care i-a transmis mesajul de mai sus lui Citu este deputata PSD Laura Vicol (foto), presedinta Comisiei
juridice din Camera Deputatilor. Luni, 2 mai 2022, Vicol a reactionat la cateva ore dupa ce Citu, intr-un interviu la
Digi FM, si-a exprimat dorinta de a vedea reluata colaborarea dintre PNL si USR si a marturisit ca ii contactase pe
USR-isti pentru refacerea coalitiei.

Iata mai intai declaratia fostului lider PNL:
„Era complicat cu USR. Si eu, si USR am invatat cateva lucruri. Cred ca a doua oara o s-o facem mai bine
amandoi. Daca nu incerci si nu gresesti si nu ai puterea sa o iei din nou de la capat... Romanii au aratat,
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prin votul din 2020, ca doresc dreapta la putere. Acum e clar ca maturitatea politica poate - si la unii, si la
altii - nu era la cele mai inalte cote, dar am invatat din aceasta experienta. Eu am invatat foarte mult. M-am
dus la USR sa refac coalitia. Cred ca si USR a invatat. Poate in viitorul apropiat vom putea din nou.
Pentru mine, cu PSD a fost un compromis. Nu era ceva ce era natural si poate de aceea lucrurile nu au functionat
pana la urma si eu a trebuit sa fac un pas in lateral. Pentru mine aceasta coalitie nu e naturala. (...) Dupa ce am
corectat trei ani de masuri antieconomice si antiromani, putem acum sa stam la masa cu aceeasi oameni si sa
credem ca nu vor fi la fel?! Si deja am cateva exemple ca mergem in aceeasi directie. Dar este o decizie a PNL.
Sunt sigur ca isi vor asuma rezultatele, la final, pentru ca asa se face. Eu am considerat ca nu pot sa fiu in aceasta
coalitie cu PSD, pentru ca mi se parea ca orice masura venea din partea PNL nu era sustinuta. In ultimii 5 ani, PNL
a fost cel care a livrat crestere economica, venituri la buget si a eliminat taxe, nu PSD. Daca cineva avea
ascendent in modul in care administrezi o economie in criza era PNL si, totusi, in aceasta coalitie, orice masura
venea din partea PNL sau a mea era sabotata.
Daca romanii vor inflatie, dobanzi si poate si taxe, bineinteles ca nu o sa pot sa revin, pentru ca nu este un mediu
in care eu pot sa activez foarte bine. Daca romanii vor locuri de munca bine platite, sa nu aiba taxe si sa aiba
crestere economica si reforme (...), eu voi reveni la varf in politica. Voi reveni in Executiv la un moment dat (...). In
politica voi accepta orice pozitie in care pot sa-i ajut pe romani. De asta intri in politica, nu intri pentru tine, intri
pentru romani. Si aici, de la Senat, daca pot sa-i ajut pe romani reprezentandu-i in alte tari si ducand mai departe
agenda Romaniei, asta voi face. Voi fi in alta pozitie si de acolo ii voi reprezenta pe romani. Atat timp cat sunt in
politica, asta voi face. Ies din politica, bineinteles ca ma gandesc la mine”.

Redam postarea de pe Facebook a Laurei Vicol:
„Deci domnul Citu s-a trezit intr-o luni dimineata, dupa un weekend agitat probabil, si a anuntat ca mai vrea
o data cu USR. Si de data asta este sigur ca 'o va face mai bine cu USR'.
Nu stiu ce vrea domnul Citu sa faca mai bine cu USR, dar stim cu totii cat de 'bine' a facut la prima tura.
Sincer, nici nu inteleg ce mai asteapta pentru tura doi. In calitate de pierzatori pe toata linia, cred ca domnii
Citu si Barna ar pune-o de-o alianta 'beton'... pe persoana fizica”.
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