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Prim-ministru demis 
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Ședința Camerei Deputaților din data de 11.10.2021 

Obiectivul interpelării: Sume destinate județului Bihor din Fondul de Rezervă 

 

 

 Domnule prim-ministru demis, 

  

 Guvernul criminal și iresponsabil pe care îl conduceți a fost demis în data de 5 

octombrie prin votul covârșitor al Parlamentului României. A fost, pentru cei care au avut 

bunul simț de a-l auzi, cel mai puternic mesaj DEMOCRATIC și CONSTITUȚIONAL, în forul 

cel mai reprezentativ al țării, împotriva modului în care ați înțeles să conduceți, cinic, 

iresponsabil și abuziv țara. Se pare că ați refuzat să auziți mesajul Parlamentului! Probabil, e 

vremea să fie auzit în Justiție.  

 Spun asta pentru că, la numai o zi distanță, noaptea, ca hoții, ați decis să aruncați, pur 

și simplu, în aer, fondul de rezervă de care dispune Guvernul pentru situații de 

CATASTROFĂ! Ați decis să îi aruncați, pe românește, către primarii peneliști sau udemeriști, 

în vreme ce primarii altor partide, precum PSD, au fost umiliți și batjocoriți, alături de 

comunitățile lor, primind în medie de opt ori mai puțini bani decât peneliștii, asta atunci când 

au primit pentru că, așa cum este cazul și în județul Bihor, unor comune nu le-a fost alocat 

niciun ban! 

 În acest context și în condițiile în care Ministerul Dezvoltării a transmis presei un 

comunicat care susține că banii au fost alocați indiferent de culoarea politică a primarilor, vă 

solicit să îmi comunicați  

- pe ce baze au fost stabilite atât sumele respective, cât și  

- lista comunelor excluse și cum 

- s-a verificat faptul că toate primăriile din țară au fost solicitate să-și exprime punctul de 

vedere cu privire la nevoile reale pe care le au.  

Solicit răspuns scris. 

 

  

 Ioan Mang 

 Deputat PSD 
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