Pro RomÃ¢nia ArgeÈ™: Trebuie pregÄƒtitÄƒ populaÈ›ia
ceea ce Ã®nseamnÄƒ carantinÄƒ!
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Biroul NaÈ›ional al PRO România a decis luni, 9 martie a.c., sÄƒ solicite partidelor politice, prim-ministrului È™i preÈ™edi
adoptarea unui set de mÄƒsuri pentru combaterea efectelor epidemiei de coronavirus.

?Cer tuturor partidelor sÄƒ renunÈ›e la luptele pentru putere, sÄƒ punÄƒ înainte de interesele meschine de
partid, interesul naÈ›ional. Cer tuturor politicienilor sÄƒ acÈ›ioneze responsabil, sÄƒ nu uite cÄƒ sunt aleÈ™
pentru a lucra în interesul societÄƒÈ›ii, iar prioritatea zero este acum siguranÈ›a È™i sÄƒnÄƒtatea oamenilo
nu cine ce sinecurÄƒ mai primeÈ™te, nu împÄƒrÈ›itul de avantaje între politicieni. ROMÂNIA È™i implici
ArgeÈ™ul au nevoie de responsabilitate, prin urmare propun ca, de urgenÈ›Äƒ, factorii locali
responsabili sÄƒ ia în considerare È™i sÄƒ aplice mÄƒsurile necesare propuse la punctele la care au
competenÈ›Äƒ. Sunt PRO România È™i È›in cu România!?, a declarat liderul PRO România ArgeÈ™, Bogd
Ivan.

1. Este absolut necesar sÄƒ avem un guvern cu drepturi depline - care sÄƒ aibÄƒ ca mandat combaterea È™i limitarea efectel
acestei crize. România are nevoie de un guvern întreg la muncÄƒ;
2. Toate mÄƒsurile de limitare a drepturilor fundamentale sunt necesare, dar potrivit art. 53 din ConstituÈ›ie, se realizeazÄƒ
DOAR prin lege ;
3. È˜colile sÄƒ-È™i suspende cursurile pânÄƒ la finalul lunii martie. Nu este normal sÄƒ-i trimitem la È™coalÄƒ cu gândul
bolnavi È™i stÄƒm cu fricÄƒ;
4. SÄƒ stabilim regimul legal prin care unul dintre pÄƒrinÈ›i are dreptul sÄƒ stea acasÄƒ - prin OUG sau prin proiect de lege

5. Strategie pentru transportul în comun - va fi imposibil sÄƒ combatem epidemia când avem sute de mii de bucureÈ™teni
înghesuiÈ›i în metrouri È™i alte mijloace de transport în comun. Cerem Guvernului È™i autoritÄƒÈ›ilor locale sÄƒ vinÄƒ cu
limitare drasticÄƒ a transportului comun pentru aceastÄƒ perioadÄƒ;
6. Adoptarea rapidÄƒ a unei legi cu facilitÄƒÈ›i fiscale pentru domeniile afectate (turism, export import, transporturi
internaÈ›ionale) - Guvernul trebuie sÄƒ sprijine companiile din aceste domenii;
7. Telemunca - pentru domeniile în care se poate aplica, în sensul limitÄƒrii deplasÄƒrilor angajaÈ›ilor;
8. Interzicerea exportului de medicamente - este vorba despre sÄƒnÄƒtatea românilor È™i nu ne permitem sÄƒ mai exportÄƒ
medicamente;
9. Cerem Guvernului sÄƒ aloce buget suplimentar pentru ministerul sÄƒnÄƒtÄƒÈ›ii - aplicând astfel recomandarea CE - toate
cheltuielile pe sÄƒnÄƒtate vor fi deduse din calculele pentru deficit;
10. Proiect de lege pentru amânarea alegerilor locale È™i organziarea acestora odatÄƒ cu parlamentarele în luna septembrie.
SÄƒnÄƒtatea È™i economia sunt mai importante.

Liderul PRO România ArgeÈ™ face apel la toÈ›i reprezentanÈ›ii politici È™i instituÈ›ionali sÄƒ contribuie la completarea È
implementarea acestor mÄƒsuri.

"Trebuie pregÄƒtitÄƒ populaÈ›ia pentru ceea ce înseamnÄƒ carantinÄƒ, incusiv cu privire la procedurile
care se aplicÄƒ într-o astfel de situaÈ›ie! Trebuie luatÄƒ în discuÈ›ie urgent oprirea È™colilor È™i a
transportului în comun. Trebuie analizatÄƒ situatia privind capacitatea de ventilaÈ›ie artificialÄƒ, ce
mÄƒsuri trebuie luate în secÈ›iile de ATI pentru a nu ajunge È™i noi în aceeaÈ™i situaÈ›ie dramaticÄƒ în c
se gÄƒseÈ™te, de exemplu, Italia ", mai spune Bogdan Ivan.

Mesajul liderului PRO România ArgeÈ™ vine sÄƒ întÄƒreascÄƒ semnalul de alarmÄƒ tras de preÈ™edintele partidului, Vic
?Suntem în mijlocul unei crize, poate cea mai gravÄƒ din 1989 pânÄƒ acum. Este vorba despre români,
despre România, despre ceea ce trebuie sÄƒ facem acum, nu mai târziu. Cele 10 mÄƒsuri propuse de
PRO România trebuie implementate imediat?, a declarat preÈ™edintele PRO România, Victor Ponta.

