
Costul campaniei PSD - peste un miliard de dolari
Liderii PSD nu vor putea aplica niciodata promisiunile populiste lansate la Consiliul National al
partidului, deoarece costul lor se ridica la fabuloasa suma de 40. 000 de miliarde de lei, a declarat ieri
presedintele PD, Traian Basescu. "Frauda electorala prin minciuna", "Romania �beneficiaza� de cel mai
incompetent premier postdecembrist si e cel mai lipsit de moralitate politician produs al PDSR, chiar mai
lipsit de moralitate ca Ion Iliescu. Fiind un discipol al acestuia, premierul l-a intrecut pe profesor", au fost
acuzatiile aduse de Basescu presedintelui PSD, Adrian Nastase. Basescu a prezentat ieri un calcul anual,
pentru majorarea pensiilor agricultorilor si pentru recorelarea pensiilor ar fi nevoie de 11. 000 miliarde
lei, iar pentru cele 2 milioane lei promise de PSD pentru un ha arabil ar fi nevoie de 19. 600 miliarde lei.
Lor li se adauga banii necesari acoperirii tichetelor pentru caldura, plus cei oferiti maririi alocatiilor
pentru copiii din familiile sarace. "De unde bani, care e sursa de finantare?", a intrebat Basescu. Tot el a
raspuns "De la Banca Comerciala Romana (BCR, banca de stat - n. r.), pe care Guvernul o foloseste ca pe
o pusculita de bani pentru rezolvarea problemelor economice. Dupa modelul distrugerii Bancorex, PSD
aplica aceeasi reteta si la BCR", a spus Basescu. El a amintit ca in fosta guvernare PDSR din 1992-1996,
au fost folosite ca "pusculite cu bani pentru partid" alte trei banci care au dat faliment Bancorex,
Bankcoop si Banca Agricola, pierderile lor fiind suportate de populatia tarii. "Nu poti gasi peste noapte
40.000 miliarde lei, ei se pot gasi doar daca premierul isi vinde tablourile si foloseste si banii din
conturile sale, ale ministrului Popescu si ale ministrului Mitrea din strainatate. Astept ca ei sa contrazica
declaratia mea", a spus Basescu. 
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