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1.PNL ori dublează alocațiile copiilor de la 1 August ori pleacă!  

Mesaj: PSD e decis să depună moțiune de cenzură, indiferent că va fi 
ori nu stare de alertă, după ce CCR a respins tentativa liberalilor de a 
bloca aplicarea legii. 

o Președintele Iohannis nu mai poate amâna dublarea alocațiilor pentru 
copii. Trebuie să promulge legea în regim de urgență iar guvernul Orban 
s-o aplice rapid. 

o Pentru milioane de românii cu copii această măsură initiată de PSD este 
o mare gură de oxigen pentru bugetul lunar al familiei.  

o Faptul că premierul Orban, prin refuzul de a dubla alocațiile(AICI)  
continuă să sfideze legea chiar și după decizia CCR, și implicit calcă-n 
picioare statul de drept întărește hotărârea PSD privind moțiunea de 
cenzură.   

o Alocațiile copiilor au o sursă de finanțare extrem de bine definită – 
bugetul de stat.    

o Ludovic Orban nu înțelege nici la mai mult de 6 luni de la numire că rolul 
unui premier nu este acela de a certa cetățenii, ci acela de a găsi soluții 
pentru a distribui și redistribui resursele.  

o În acest moment, după decizia CCR, Ludovic Orban ar fi trebui să își 
ceară scuze românilor și să anunțe că măsura dublării alocatiilor se 
aplică de mâine. Din păcate, premierul Orban continuă să se comporte 
nu ca un administrator, ceea ce este, ci ca un proprietar, ceea ce nu 
este.  

o Românii care se simt nedreptățiți, astazi, de decizia Guvernului ar trebui 
să se îndrepte în instanță împotriva Guvernului și să primească și 
penalități pentru perioada în care masura nu s-a aplicat. Orice cetățean 
care întârzie cu plata taxelor sau nu achită o amendă prevazută de o 
lege platește și penalități. De ce Guvernul ar fi scutit de acest lucru? 

https://www.stiripesurse.ro/alerta-ludovic-orban-nu-vom-dubla-alocatiile_1486017.html


o Sa nu uitam ca nu domnul Orban, nu domnul Iohannis si nu Guvernul 
României legifereaza in aceasta tara. PARLAMENTUL legifereaza, iar 
Guvernul pune în aplicare legislația! 

Faptele sunt clare: 

o Parlamentul a decis ca alocațiile copiilor să fie dublate de la 1 
ianuarie 2020. 

o Guvernul a dat o OUG prin care a amânat dublarea până la 1 
august, ceea ce înseamnă că după 1 August guvernul Orban ar fi 
trebuit să prevadă bani în buget pentru plata dublată a 
alocațiilor. 

o Parlamentul a anulat OUG. 

o PNL a contestat la CCR decizia Parlamentului de anulare a OUG. 

o CCR a respins contestația PNL. 

o În acest moment guvernul PNL are obligația legală și constituțională să 
plătească alocații duble copiilor. Lipsa banilor, invocată de Orban, nu poate 
fi temei pentru încălcarea legii.   

o Dacă n-ar fi guvernat dezastruos, dacă n-ar fi făcut cadouri fiscal de 
miliarde de lei amicilor politici, dacă n-ar fi făcut plăți nejustificate, în 
avans, de sute de milioane de lei, dacă n-ar fi permis jaful banilor publici 
prin contracte dirijate, la prețuri superumflate, la adăpostul pandemiei, 
guvernul PNL ar fi avut bani pentru copii. 

o PSD nu poate tolera prostia și reaua-credință a guvernării PNL. Orban ori 
mărește alocațiile, ori pleacă de la palatul Victoria! 

o O guvernare care se opune cu toate forțele creșterii veniturilor a milioane 
de copii nu poate construi vreun viitor pentru România! 

 



2. Legea carantinei și izolării. 

Mesaj: PSD a înlăturat abuzurile din legea trimisă, cu mare întârziere 
de către Guvernul PNL. Dintr-o lege proastă, cu instrumente opresive 
puse la dispoziția autorităților, PSD a realizat o lege care pune 
accentul pe protejarea drepturilor cetățenești, în egală măsură cu 
protejarea sănătății publice. În timp ce guvernul a vrut să sporească 
puterea statului, PSD a urmărit apărarea drepturilor cetățenești, 
pentru prevenirea abuzurilor unei puteri discreționare. În acest sens 
parlamentarii PSD au introdus în lege garanțiile corespunzătoare.  

 

Prevederi importante ale legii 

o S-a eliminat posibilitatea ca statul să poată confisca sau distruge 
bunurile pe motiv de pandemie.  

o S-a eliminat izolarea în spital doar pe suspiciunea unui simplu strănut. 
Temeiul îl reprezintă examenele clinice care demostrează existența 
contaminării. Înainte de izolarea în spital se cere consimțământul 
persoanei vizate. Izolarea poate fi și la domiciliu dacă riscul transmiterii 
este scăzut. Tratamentul se administrează doar cu acordul pacientului.  

o Carantina nu se aplică doar pentru suspiciuni ale cuiva, ci este dispusă 
doar pentru cei care vin din focare de infecție sau care au fost contacți 
ai unei persoane infectate. Statul nu mai poate impune carantina 
arbitrar, unde vrea el, sau pe termen nelimitat. Persoana vizată are 
dreptul să stea  în carantină la domiciliu sau la o altă reședință și doar pe 
durata de incubație a bolii. 

o În cazul infectării ambilor părinți, statul nu poate lua copilul în 
supraveghere fără acordul părinților; pot opta să-l lase în grija rudelor 
sau apropiaților. Abia în ultimă instanță copilul poate ajunge în grija 
statului.  

o Extrem de important!  În urma dialogului cu CSM, parlamentarii PSD au 
prevăzut  o procedură judiciară prin care cetățenii pot ataca în justiție 
oricare din măsurile dispuse în baza legii carantinei.  



o Trebuie să ne apărăm sănătatea dar și democrația!  PSD demostrează că 
se poate!   

Întrebări – Răspunsuri. 

o De ce era imperios necesară această lege?  

Pentru că drepturi și libertăți fundamentale nu pot fi restrânse, nici 
măcar temporar, prin HG, OUG, Ordine de Ministru sau orice alt tip de 
decizie, cu DOAR PRIN LEGE. Este clar și fără echivoc, prin decizii 
succesive ale CCR. 

o Putea PSD să n-o voteze?  

NU, nu putea, pentru că e vorba de sănătatea și de viața tuturor. PSD 
refuză să arunce țara-n haos, hazard medical și vid legislativ, așa cum a 
făcut-o PNL. Fără această lege nu există temei legal pentru carantinarea 
și izolarea celor infectați cu COVID. 

o Putea PSD să n-o modifice și să aprobe rapid varianta guvernului?  

NU, nu putea, pentru că ar fi înseamnat să lase cale liberă abuzurilor și 
încălcărilor flagrante de drepturi și libertăți; în plus, legea, în varianta 
Guvernului, ar fi fost declarată neconstituțională, ceea ce ar fi condus la 
un nou vid legislativ cu consecințe rele pentru noi toți.  

3. Banii pentru plata asistenței sociale.  

Mesaj: NU MAI SUNT BANI PENTRU ASISTENTA SOCIALĂ ÎN ȚARĂ. 
Guvernul PNL are bani pentru tot felul de hoții și combinații dar vrea 
să nu plătească stimulentul pentru angajații asistenței sociale – 2500 
lei timp de două luni /persoană, implicati și expusi infecției COVID. 
 

Info suplimentar: 

https://www.stiripesurse.ro/situatie-disperata-in-tara-asistenta-sociala-a-ramas-

fara-bani_1485622.html 

https://www.dcnews.ro/violeta-alexandru-acuza-psd-arunca-bugetul-in-aer-

avertisment-despre-falimentul-autoritatilor-locale_759826.html 

https://www.stiripesurse.ro/situatie-disperata-in-tara-asistenta-sociala-a-ramas-fara-bani_1485622.html
https://www.stiripesurse.ro/situatie-disperata-in-tara-asistenta-sociala-a-ramas-fara-bani_1485622.html
https://www.dcnews.ro/violeta-alexandru-acuza-psd-arunca-bugetul-in-aer-avertisment-despre-falimentul-autoritatilor-locale_759826.html
https://www.dcnews.ro/violeta-alexandru-acuza-psd-arunca-bugetul-in-aer-avertisment-despre-falimentul-autoritatilor-locale_759826.html


De arătat care este situația la nivel județean/local. Câte persoane din sistemul 
asistenței sociale ar trebui să primească bonficații COVID, dacă au primit banii ori 
nu, care este starea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială județeană, 

care sunt soluțiile. 
 

4.PSD apără consolidarea proprietății naționale asupra  
terenurile agricole 

Mesaj: PSD reușește încă odată să apere interesul național și să 
sprijine consolidarea/dezvoltarea agriculturii românești    

o CCR a decis că legea PSD privind tranzacțiile cu terenuri agricole este 
constituțională. AICI 

o Practic se pune capăt speculei cu terenurile agricole și se consolidează 
proprietatea naționale. 

o Prietenii PNL care intermediau vanzarea terenurilor agricole către străini 
vor trebui să se reorienteze către alte afaceri.  

o PSD luptă pentru un stat social just, în timp ce liberalii sunt preocupați 
doar să-și sporească propriile averi. 

Ce prevede legea  

o Clarifică și stabilește ordinea de preemțiune și se consacră dreptul firesc 
al coproprietarilor, rudelor de gradul întâi, soților, rudelor și afinilor, de 
a fi primii care să poată cumpăra terenurile agricole extravilane 
disponibile la vânzare. 

o Dacă titularii dreptului de preemțiune refuză, au prioritate la cumpărare 
persoanele fizice care:  

o au domiciliul/reședința  pe teritoriul național pe o perioada de cel 

puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare; 

o desfășoară activități agricole pe teritoriul național de cel puțin 5 

ani, anterior  datei ofertei de vânzare ; 

o este înregistrată de autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani 

anteriori înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole 

situate în extravilan;  

o au studii în domeniul agricol. 

https://www.g4media.ro/legea-psd-privind-interdictiile-si-impozitele-uriase-pentru-tranzactiile-cu-terenuri-agricole-este-constitutionala-a-decis-ccr-fermierii-actuali-vor-avea-monopol-pe-terenurile-agricole-din-romania.html


o Achizițiile de teren agricol de către entități străine sunt permise și 
posibile doar după ce se epuizează ordinea de preemțiune precizată în 
lege.  

o Se înființează un Registru Unic Special al Tranzacțiilor 

o Prin consolidarea proprietății națională asupra terenurilor agricole sunt 
încurajați și susținuți tinerii fermieri, mai ales cei care vor să inițieze și 
dezvolte o exploatație agricolă și se asigură dezvoltarea durabilă a 
agriculturii românești. 

o Consolidarea proprietății naționale asupra terenurilor agricole, prin 
legea care stabilește ordinea de întâietate a achizițiilor, este în deplin 
acord cu directivele europene; nu diferă, în esență, de reglementări 
similare privind tranzacțiile agricole din țările din vestul Europei. 

Reglementarea vânzărilor de terenuri agricole evidențiează încă odată 

schizofrenia politică și inconsecvența PNL 

o În 2014, la votul final al Legii 17, PNL a votat alături de PSD în favoarea 
proiectului – 67 de voturi PNL pentru, din 81 de parlamentari PNL 
prezenți -aici 

o Proiectul de actualizare al Legii 17/2014, adoptat final în Camera 
Deputaților grație PSD, a avut amendamente consistente propuse și 
susținute de parlamentari ai PNL; de altfel forma finală include 
amendamente venite de la toate forțele politice. 

o În pofida acestor evidențe și a interesului național în privința achizițiilor 
de teren agricol, guvernul Orban a transmis oficial că NU susține 
inițiativa legislativă AICI 

  

 

http://www.cdep.ro/pls/steno/eVot.Nominal?idv=11494
http://www.cdep.ro/proiecte/2018/300/30/6/pvg2293.pdf

