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PSD, replica rapida pentru premier: Domnule
Orban, opriti-va!
PSD reactioneaza rapid la acuzatiile lui Ludovic Orban legate de stocurile de
materiale sanitare necesare combaterii epidemiei de coronavirus. Dupa ce
premierul a acuzat guvernele PSD ca au lasat rezervele goale, PSD aminteste
ca guvernul liberal avea timp sa ia masuri, insa a tratat cu superficialitate
situatia pana in ultimul moment, relateaza stiripesurse.ro.

PSD7.jpg

"Pentru memoria domnului Orban:
1. #4NOIEMBRIE2019 a avut loc investirea Guvernului Orban1.
2.In #IANUARIE2020 deja se stia ca avem de a face cu o criza majora pentru ca in China se luau
deja masuri extreme.
3. Tot in #IANUARIE2020, Institutul Bals face o lista de materiale sanitare si medicamente
necesare in cazul epidemiei provocata de COVID-19.
4. Tot in #IANUARIE2020 OMS deja atentiona ca toate statele trebuie sa ia masuri pentru a
preveni epidemia.
Asadar, din #IANUARIE2020, Guvernul trebuia sa faca stocuri specifice de teste, medicamente si
echipamente de protectie SPECIFICE NOULUI VIRUS.

PNL si Iohannis au fost mai preocupati de anticipate pana la retragerea lui Citu pe #12MARTIE.
Chiar presedintele le spunea romanilor pe #27FEBRUARIE, printr-o postare pe Facebook, ca
noul virus ce se extindea in lume este doar "orice raceala", lasand de inteles ca nu sunt necesare
achizitii masive de teste si de echipamente de protectie.
Abia pe #19MARTIE, Iohannis admitea ca „situatia e grava”!
Domnule Orban, opriti-va! in aceste momente, treaba Guvernului este sa gaseasca si sa aplice
cele mai bune solutii pentru a proteja viata si sanatatea cetatenilor! Nu sa cautati vinovati
imaginari. Sunteti la carma tarii, conduceti-o!", transmite PSD printr-o postare pe Facebook.
"Ar fi trebuit sa existe stocuri pentru a face fata unei astfel de epidemii. La momentul la care am
preluat guvernarea, stocurile erau zero", a declarat Orban, in prima conferinta de presa de la
iesirea din izolare.
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