Scris de newsreporter pe 23 septembrie 2021, 10:35

Dragnea trage sirena: Iohannis si Citu au dat
dispozitie ca CEC sa fie vanduta
„Guvernantii au decis vanzarea Romaniei pentru a face rost de bani pentru
dezmatul lor. Iohannis si Citu au dat dispozitie ca CEC Bank sa fie vanduta!
La fel ca Hidroelectrica si alte companii pe care le mai detine statul roman”
scrie pe Facebook fostul lider pesedist Liviu Dragnea, potrivit Inpolitics.
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”CEC Bank vine din istorie. Istoria pe care ei vor sa o stearga! Este banca la care pensionarii
romani isi pastreaza economiile de-o viata, stranse banut cu banut, cu sacrificii si multe renuntari.
si ei vor sa o vanda!
Premierul Citu confirma, prin ordinul dat, ca singurul lui scop este sa vanda Romania bucata cu
bucata.
Cum sa indraznesti sa gandesti, macar, ca in plina criza economica, sa vinzi actiuni la cele mai
valoroase companii cu capital romanesc?
Listarea CEC Bank este un atac clar la securitatea economica a Romaniei! Este un
comportament anti-romanesc si impotriva interesului national!
Guvernele, pe care le copiaza Citu si hoarda lui de ministri, isi securizeaza resursele si rezervele
nationale! Premierul Romaniei, insa, are nevoie de bani! Romania a ajuns la un grad de
indatorare de 50% din PIB! Citu si Orban au imprumutat in ultimii 2 ani cat toate guvernele postdecembriste la un loc, iar acum este din ce in ce mai greu sa ne imprumutam, iar dobanzile pe
care le platim sunt cele mai mari din Uniunea Europeana.
Legea 173/2020, care proteja companiile statului roman de astfel de intentii impotriva romanilor,
a fost abrogata. Citu a confirmat! Romania trebuie vanduta, rapid, pana se trezesc romanii,

bucata cu bucata.
Motivele pentru care vor privatizarea CEC Bank sunt foarte clare:
• Opresc finantarea companiilor cu capital romanesc si a creditelor de dezvoltare pentru domeniul
agricol si industrial;
• Emisiunile de obligatiuni vor fi inghitite de catre fonduri externe.
• Fondurile de pensii, care sunt dirijate extern si care opereaza inclusiv pe pietele de capital, vor fi
intarite tot in favoarea lor.
• Asa vor arata ca nimic din ceea ce e romanesc nu se mai afla sub controlul statului roman.
Vanzarea ultimelor redute valoroase ale statului roman este o actiune anti romaneasca, anti
economica, impotriva a tot ceea ce inseamna economia functionala de piata.
Daca vor fi lasati, vom ajunge sclavi in tara noastra!” mai scrie Dragnea. (B.I.)
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