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PNL SE INSPIRA DE LA DICTATURI – Deputatul PSD Marius Budai acuza mascarada liberala: „PNL incearca a
numi un premier contrar votului popular... Pe modelul patentat de marile dictaturi, considera ca poporul va
accepta un guvern de dreapta daca numele de pe usa biroului de premier se schimba. Iohannis a intrat in jocul
scaderii de capete guvernamentale... In loc sa numere cu oroare decesele COVID si sa propuna masuri,
liberalii numara mandate... Oamenii se tem ca intra intr-o criza fara solutie”
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In ciuda faptului ca au pierdut evident alegerile parlamentare, liberalii se incapataneaza sa le impuna romanilor un
guvern in jurul PNL, dupa modelul patentat deja de marile dictaturi.

Acuzatia a fost lansata joi, 10 decembrie 2020, de catre deputatul PSD Marius Budai (foto) – fost ministru al
Muncii –, in contextul in care Partidul National Liberal insista sa propuna premier din randurile sale, desi
social-democratii au obtinut un scor electoral mai mare.
Ca si cum nu ar fi fost de ajuns, premierul Ludovic Orban s-a spalat pe maini de responsabilitate, demisionand
pentru a-i amagi pe romani ca noul guvern va fi diferit cu alt prim-ministru in frunte. In tot acest timp, oamenii
continua sa moara de COVID-19, iar Romania continua sa se afunde in criza economica, avertizeaza Budai.
Redam comunicatul parlamentarului PSD:
„Liberalii invata sa numere, tara se adanceste in criza
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Dupa pierderea, fara drept de apel, a alegerilor parlamentare, liberalii s-au dedicat efortului de a numara,
scaun cu scaun, fiecare loc din Parlament, in incercarea, deja patentata de domniile lor, de a numi un
premier contrar votului popular. Acest efort sustinut a presupus deja discutii, in afara celor oficiale, cu
varii partide politice, chemate alaturi de liberali, pentru a ascunde rusinea guvernarii Orban. Fostul premier
a facut un pas in spate, in speranta ca aceasta decizie va mai reduce din ura populara si va permite
liberalilor instalarea fortata a unui guvern ilegitim. Pe modelul patentat de marile dictaturi, liberalii
considera ca poporul va accepta un guvern de dreapta daca numele de pe usa biroului de Prim Ministru se
schimba. Klaus Iohannis a intrat in acest joc al numaratorii, al adunarilor de mandate si scaderii de capete
guvernamentale actuale. La Cotroceni, au fost puse pe masa numere special interpretate si trase de par
spre a demonstra ca votul romanilor ar fi fost, de fapt, altul si ca dinamica asteptarilor populare ar fi cu
totul alta.
Insa toate aceste manevre care au la baza numaratoarea de gradinita fac abstractie totala de nevoile reale
ale oamenilor. Sunt calcule politice, meschine si marunte, aruncate in fata pentru a demonstra puterea
simulata a unui PNL care nu mai serveste de mult interesul public. Cum altfel am putea explica faptul ca
Ludovic Orban a demisionat acum, din motive politice, cand Romania ar fi avut nevoie de un premier cu
drepturi depline, capabil sa administreze pandemia? Cum altfel am putea explica faptul ca, in loc sa
numere cu oroare decesele inregistrate din cauza COVID si sa propuna masurile aferente, liberalii s-au
multumit sa numere mandate la Camera si la Senat? Cum altfel am putea interpreta decizia presedintelui de
a face o numaratoare istoric-electorala, in loc sa se concentreze pe starea precara a economiei si sa
forteze demararea un proiect amplu de relansare economica?
In timpul in care fata liberalilor se intoarce din ce in ce mai mult de la popor, continuand trendul
ingrijorator al ultimului an de guvernare, oamenii se tem din ce in ce mai tare ca intra in era unei crize fara
solutie. Parasiti de ramura lor executiva, alegatorii privesc cu spaima momentul in care pana si sensul
alegerii lor va fi deturnat definitiv, prin masinatiuni parlamentare clasice si prin manipulari grosolane de
mandate.
Solutii pentru revenirea la o politica destinata oamenilor exista. Toate au fost trecute in programul de
guvernare al PSD, un program de guvernare care a suscitat sprijinul majoritatii romanilor prin votul
exprimat duminica. Sunt solutii de management a pandemiei gandite de experti si o viziune clara de
relansare a pietei muncii prin stimulente si programe dedicate de insertie a somerilor in industriile si
afacerile romanesti. Sunt solutii clare pentru absorbtia fondurilor europene, pentru agricultura si pentru
redeschiderea scolilor. Toate aceste solutii gandite de experti si legitimate prin vot sunt ignorate de
liberali, care prefera sa se dedice unui efort de numaratoare total paralela a vointei romanilor.
In mijlocul acestui joc cinic nu vor fi prinsi nici oamenii lui Ciolos, care s-au pregatit sa-si ocupe
ministerele dupa o performanta electorala de doar 15%, nici oamenii lui Iohannis, care se lupta sa
perpetueze regimul de clientelisme corupte pus pe picioare in ultimul an de guvernare liberala. In mijlocul
acestui joc sinistru sunt prinsi romanii care vad, o data in plus, ca democratia le scapa printre degete si ca,
odata cu ea, dispare si sansa unei administrari coerente a Romaniei in plina pandemie. Dupa ce ignora
toate semnalele venite de la oameni, dupa ce le ignora alegerea si optiunile politice, liberalii se mira ca
prezenta la urne este scazuta. De ce ar fi crescuta daca, indiferent de ceea ce se voteaza, laboratoarele
palatelor Cotroceni si Victoria produc, oricum, formule guvernamentale contrare votului?
PSD ramane hotarat si determinat in decizia de a aplica cele mai bune solutii pentru romani. Noi nu negociem nici
scaune, nici portofolii. Vrem sa negociem masuri clare pe care viitorul Executiv le va lua. Este normal ca aceste
masuri clare sa fie aplicate imediat de specialistii care le-au formulat si le stapanesc, de Alexandru Rafila si de toti
cei care s-au alaturat noua pentru a ajuta la scoaterea Romaniei din criza galbena a ignorantei. Vom lupta, in
continuare, pentru a nu permite denaturarea unui vot clar exprimat de romani”.
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