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Cea mai mare MINCIUNA produsa de Orban si
propagata de Iohannis
'Toamna se numara bobocii! Este o vorba din batrani, iar Romania se
incadreaza, mai bine ca oricand, in expresie. In aceasta toamna, PSD a ramas
fara putere. Viorica Dancila a fost demisa, Ludovic Orban, presedintele PNL,
a ajuns premier, iar candidatul sustinut de liberali la prezidentiale, Klaus
Iohannis, a administrat cea mai dureroasa infrangere celor de la PSD din toata
istoria partidului. PNL inca mai numara bobocii, dupa ce a inceput inlocuirea
oamenilor din PSD cu liberali in fruntea tuturor institutiilor publice.
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Dar, tot toamna se numara si minciunile. PNL pare sa vrea sa detina suprematia in domeniu.
”Pentru pensii pur si simplu nu au fost prevazuti bani.”, a spus, pe 26 noiembrie, Klaus Iohannis,
dupa discutiile cu premierul Ludovic Orban si Florin Citu, ministrul Finantelor. Ultimii doi ne
spuneau, tot la finalul lui noiembrie, in mai multe zile, ca PSD nu a prevazut bani pentru plata
pensiilor pe ultimele doua luni ale anului, adica pe noiembrie si decembrie.
Atentie, declaratiile presedintelui sunt din urma cu 6 zile, dar, la 11 zile dupa ce pensionarii isi
primisera pensiile pe luna noiembrie si cu doua zile inainte de sedinta de guvern in care urma sa
se faca rectificarea bugetara. Asadar, presedintele, premierul si ministrul de Finante declarau ca
nu sunt bani de pensii pe noiembrie, in conditiile in care acestea fusesera deja platite! Pentru cei
care nu stiu, plata pensiilor incepe pe 1 ale lunii si se incheie, de obicei, pe 15 ale lunii. Deci, la 1,

fie ca e noiembrie, fie ca e ianuarie, postasii trebuie sa aiba banii fizici, in multe cazuri, sau banii
sa fie in conturile pensionarilor programati a primi pensiile in acea zi.
Pe 28 noiembrie, joia trecuta, Guvernul a facut rectificarea mult asteptata. Valoarea totala lunara
a pensiilor din Romania platite de la buget este de minimum 6,4 miliarde de lei. Daca este sa ne
luam dupa Iohannis, Orban si Citu, la rectificare, pentru ca PSD nu a prins pensiile in buget, ar fi
trebuit sa fie alocata suma de bani necesara, adica 6,4 miliarde de lei. Culmea, in documentele
semnate de Guvern aflam ca Ministerul Muncii a primit suma de aproape 4 miliarde de lei, din
care, atentie!, se platesc salarii, alocatii, pensii, indemnizatii de concediu, de handicap, s.a.m.d.
insa, din aceste aproape 4 miliarde, la pensii au fost date numai 625 de milioane de lei, adica sub
10% din suma presupusa a lipsi, conform spuselor presedintelui si premierului. in realitate, din
cele 6,4 miliarde, PSD nu a prevazut suma data de Orban, adica 625 de milioane de lei.
Guvernul Viorica Dancila a platit integral pensiile pe noiembrie, contrar celor declarate de
Iohannis, iar pentru decembrie a alocat 90% din necesar, adica peste 5,8 miliarde de lei.'
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