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PLANUL LUI CIOLACU – Presedintele PSD Marcel Ciolacu prezinta programul Partidului Social Democrat in 10
pasi dupa victoria impotriva guvernului Citu: „Plafonarea preturilor la energie, compensarea facturilor platite
de consumatorii casnici si IMM-uri, subventionarea gigacaloriei, aplicarea legii consumatorului vulnerabil,
cresterea alocatiilor, a salariului minim si a pensiilor, gestionarea pandemiei, PNRR si alocarea fondurilor la
nivel local”

Scris de L.J. | Data: 06.10.2021 12:46

Treaba nu s-a terminat odata cu victoria de la motiunea de cenzura, soldata cu debarcarea guvernului PNL condus
de Florin Citu. Greul pentru Partidul Social Democrat abia acum incepe. Iar formatiunea politica si-a schitat deja
principalele zece obiective din programul de guvernare.

Cei 10 pasi au fost prezentati de catre presedintele PSD Marcel Ciolacu (foto) marti, 5 octombrie 2021, in
emisiunea „Sinteza zilei” de la Antena 3.

Iata mai intai cele zece masuri urgente pe care PSD se angajeaza sa le ia
odata ajuns la guvernare:
1. Plafonarea preturilor la energie
2. Compensarea facturilor platite de consumatorii casnici si IMM-uri
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3. Subventionarea gigacaloriei
4. Aplicarea legii consumatorului vulnerabil
5. Cresterea alocatiilor pentru copii
6. Cresterea salariului minim
7. Cresterea pensiilor
8. Gestionarea pandemiei (vaccinare + testare)
9. Planul National de Redresare si Rezilienta
10. Alocarea fondurilor la nivel local
Totusi, Ciolacu a insistat ca PSD nu vrea sa intre la guvernare acum, ci doar in urma unor alegeri anticipate, alta
varianta fiind refacerea „aliantei perdantilor” PNL+USR-PLUS, care sa se rupa din nou peste doua-trei luni.

Redam explicatiile sefului PSD:
„Am demonstrat inca o data capacitatea PSD de a veni cu o motiune de a rasturna Guvernul Citu. Aceasta victorie
este importanta pentru romani. Nu puteam merge mai departe cu acest guvern cinic, care nu a avut capacitatea sa
gestioneze cele mai mari crize ale Romaniei, dupa Al Doilea Razboi Mondial, multe dintre ele provocate de ei.
L-am vazut si pe presedintele Klaus Iohannis. Dintr-o data a aflat ca sunt patru crize in Romania. Ce ma bucur ca
am venit cu un text al PSD, unde am aratat exact pe toti cei care au facut parte din aceasta alianta, inclusiv cei de
la USR PLUS, ca si-au votat sa cada propriul guvern din care au facut parte.
Optiunea noastra este foarte clara: ori refac alianta perdantilor, care nu va dura, pentru ca se vor certa din
nou peste 2- 3 luni ori alegeri anticipate. Nu exista alta solutie. Nu negociem cu PNL. (...) Nu mai putem
crea o majoritate functionala politic si eficienta in Romania. Aceasta alianta a distrus credibilitatea statului
roman. (...) Suntem in pragul unei pandemii. Facem o intelegere politica creionand o majoritate
parlamentara care isi doreste sa mearga la anticipate. Respectam Constitutia.
Presedintele ia act de aceasta majoritate. Punem un guvern de specialisti pana cel tarziu in luna martie,
daca vom gasi sa cream aceasta majoritare vom crea si un calendar flexibil. Vorbim de oameni
profesionisti si de un program pe termen scurt pana facem alegeri anticipate. Vreau sa existe principiu si
pe urma venim fiecare cu specialistii nostri. Diferenta dintre PSD si ei este ca ei doar invoca fara stim cum
ii chema. O sa venim cu specialisti pe fiecare domenii si vom alege pe cei mai buni pentru aceasta
perioada critica a romaniei. Stam pe o bomba sociala. Nu realizeaza, pica tot capitalul Romanesc. Este o
abrambureala. Solutiile sunt in interiorul Romaniei”.
Pe de alta parte, Marcel Ciolacu a comentat si posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Amintim ca
tema suspendarii a fost lansata de catre co-presedintele AUR George Simion, in cazul in care Werner il va propune
din nou premier pe Citu.

Astfel, confruntat cu declaratia lui Simion, Ciolacu a replicat:
„Exista vreo majoritate in acest sens? Exista o prioritate a romanilor acum suspendarea domnului Iohannis?
Momentan, Partidul Social Democrat este cea mai stabila forta politica din Romania si cea mai responsabila. Nu
cred ca prioritatea romanilor este acum suspendarea.
Aici facem diferenta intre partidele care castiga alegeri si partide care incearca de la un scor mic sa vina cu lucruri
fantastice - ca l-am vazut si pe domnul Citu cum a venit cu lucruri extraordinare - care sa schimbe agenda. Nu cred
ca agenda publica este suspendarea domnului Iohannis.
Nu ca nu ar trebui suspendat domnul Iohannis. L-am auzit pe domnul Orban care a spus pentru prima oara
ca domnul Iohannis a incalcat Constitutia. Am auzit si eu la televizor ca domnul Orban are 41 de
parlamentari. Ca sa suspenzi un presedinte iti trebuie o majoritate in Parlament. Sa vorbim de un demers
fara sa ai o majoritate - momentan nu exista o majoritate de a pune un guvern, nu de a suspenda un
presedinte - mie mi se pare ca este tema falsa in acest moment”.
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