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Biroul de Coordonare Județean al Pro România - Dolj s-a întâlnit ieri cu Nicolae Bancioiu,
prim-vicepreședinte al partidului, pentru o evaluare a situației din teritoriu.

“Foarte importantă este prezența noastră în teritoriu și comunicarea cu alegătorii din mediul
rural. Trebuie să vorbim cu oamenii și să nu ne mai asocieze cu PSD. Important este să afle că
Victor Ponta reprezintă Pro România. (...) Mitingul de la Craiova a fost o greșeală enormă
pentru PSD. Nu le-a adus electorat, ci le-a arătat realitatea. Aceste mitinguri ale PSD sunt
fatale, cred că îngroapă de tot partidul. Faptul că au renunțat la miting, înseamnă că și ei
conștientizează dezastrul. PSD a pierdut intelectualitatea, a pierdut și clasa mijlocie. Ei
au pierdut enorm în mediul urban. Oamenii serioși au plecat din PSD, acum PSD-ul lui
Dragnea nu mai are pe ce se baza”, avea să declare Nicolae Băncioiu.
Fost ministru al Sănătății, Nicolae Băncioiu a făcut o sinteză a problemelor din Sănătate, acolo
unde posturile au fost blocate, iar, ieri, chiar s-a închis un spital în Timiș.
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Problemele de la Spitalul Județean Craiova, cel mai mare spital din regiune, par să nu
mai intereseze pe nimeni. Generatorul de la Radioterapie nu funcționează, Clinica de
Cardiologie Intervențională nu funcționează, iar la Oncologie lipsește cisplatinul,
singurul medicament care le poate prelungi viața bolnavilor de cancer. Și guvernanților
nu le pasă. Mai mult decât atât, demararea lucrărilor la spitalul regional și renovarea
spitalului Nr.1 s-au dovedit a fi de fiecare dată doar propagandă electorală.
“Colapsul e previzibil. Toți indicii arată mai rău ca în 2009. E clar că PSD nu și-a făcut planuri
nici măcar pentru 2020”, a încheiat Băncioiu. În contextual în care datoria României se
adâncește alarmant, viitorul pare sumbru. Datoria externă totală a României a crescut în
primele trei luni ale anului cu 397 milioane euro, la 99,8 miliarde euro, din care 67,6% reprezintă
datorii pe termen lung, în sumă de 67 miliarde euro, cu 0,8% sub nivelul de la finele lui 2018.

Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

