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Marcel Ciolacu, raspuns sarcastic pentru liderul
PNL: Inseamna ca cei de la CE gresesc
Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la sediul partidului,
despre afirmatiile presedintelui PNL Florin Citu, ca PNRR nu poate fi
negociat sau schimbat, ca ”inseamna ca cei de la Comisia Europeana gresesc si
domnul Citu are dreptate”, relateaza stiripesurse.
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intrebat cum comenteaza faptul ca Florin Citu a afirmat ca PNRR-ul nu se poate modifica, Marcel
Ciolacu a raspuns: ”inseamna ca cei de la Comisia Europeana gresesc si domnul Citu are
dreptate. Ma asteptam, de altfel”.
Presedintele PSD nu a dorit sa comenteze afirmatiile facute de Florin Citu intr-o emisiune, joi
seara, la Digi 24, despre o eventual rupere a coalitiei daca nu sunt respectare reformele din
PNRR. „ii urez succes domnului Citu”, a fost replica lui Ciolacu.
Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, atunci, ca liberalii nu au facut o alianta cu PSD, ci o
coalitie de guvernare, un compromis, care urmareste realizarea reformelor promise de liberali.
Citu a afirmat ca in momentul in care isi va da seama ca mersul reformelor este afectat, va cere
sfatul colegilor liberali, insa PNL nu se va retrage de la guvernare, deoarece are premierul.
Presedintele PNL i-a raspuns si actualului ministru al Finantelor, Adrian Caciu, care a afirmat ca
banii imprumutati de guvernele liberale s-au dus pe risipa si ca nu mai sunt fonduri pentru plata

salariilor la primarii si asigurari sociale.
„imi aduce aminte de Liviu Dragnea cand a vorbit de o gaura imaginara prin nu stiu ce buget, prin
2015. Partea cu auditul, pot sa faca, nu asta e problema. Ce deranjeaza sunt insinuarile venite
de la presedintele PSD, cand vorbeste despre aceste lucruri”, a declarat Florin Citu, la Digi24,
dupa ce a fost intrebat cum comenteaza afirmatiile ministrului Finantelor, Adrian Caciu.
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