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Orban: PSD a bagat România în faliment; au generat cheltuieli de 6,3 % din PIB
prin amendamentele la rectificare
Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, acuza PSD ca "a bagat România în faliment", prin adoptarea
în comisiile parlamentare a unor amendamente la rectificarea bugetara care ar genera cheltuieli de peste
6,3% din PIB.
"Astazi PSD (...) a bagat România în faliment. În comisiile de buget-finante, o majoritate PSD de 20 de oameni
care sunt aflati în delir, dupa parerea mea, au generat cheltuieli de 6,3% din PIB prin amendamentele depuse la
rectificarea bugetului si, în acelasi timp, la propunerea marelui finantist Orlando, au adoptat un alt amendament
prin care România nu se mai poate împrumuta, pentru ca au redus de la 47% la 40% din PIB nivelul maxim al
datoriei publice", a declarat Orban miercuri, la Pitesti.
Premierul a afirmat ca, daca amendamentele vor fi adoptate de Parlament, ele vor avea consecinte atât asupra
credibilitatii României pe pietele financiare internationale, cât si asupra veniturilor cetatenilor.
"Ăstia au bagat România în faliment astazi. Daca nu se trezeste Parlamentul si nu blocheaza acest raport de-a
dreptul imbecil, care este împotriva României, România risca sa fie retrogradata de toate agentiile de rating,
România risca sa nu mai aiba capacitate sa faca fata platilor, România risca sa iasa de pe harta economiilor,
societatilor civilizate. Asta vrea PSD, sa nu mai aiba Guvernul bani de salarii, de pensii, de investitii, de ajutoare
sociale (...), asta vrea PSD, sa-i lase pe români saraci, fara bani si România în afara lumii civilizate. Un astfel de
partid nu mai merita votat de niciun român", a mai spus presedintele PNL.
El a prezentat, ulterior, pasii pe care îi are în vedere Guvernul pentru blocarea amendamentelor.
"Ne vom lupta sa nu fie adoptat raportul în plen. Le multumesc partenerilor din USR-PLUS, PMP, UDMR,
Grupul minoritatilor, care nu au participat la acest masacru al finantelor publice românesti, care s-a petrecut
astazi în Comisia de buget. Ne vom lupta în Plen sa respingem acest raport, vom solicita retrimiterea la comisie
pentru refacerea raportului, în cazul în care va fi adoptat, îl vom ataca la Curtea Constitutionala si vom modifica
aceste prevederi care, repet, arunca România în faliment. (...) România nu are nevoie de dusmani externi, pentru
ca are cel mai periculos dusman intern, care este PSD", a adaugat premierul.
În opinia sa, amendamentele adoptate miercuri sunt "aberatii economice" care contravin intereselor României,
precizând ca, daca vor trece de Parlament, are în vedere inclusiv o noua rectificare prin care sa le anuleze.
Ludovic Orban a participat, miercuri, la prezentarea programelor candidatilor liberali pentru Consiliul Judetean
Arges si Primaria Pitesti.
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