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Curtea ConstituÈ›ionalÄƒ a decis, miercuri, cÄƒ alocaÈ›iile copiilor trebuie dublate de la data de 1 august,
respingând astfel sesizarea Guvernului.
Decizia este definitivÄƒ È™i general obligatorie.
Guvernul ar putea fi dat în judecatÄƒ de pÄƒrinÈ›i retroactiv pentru toate aceste luni în care dublarea alocaÈ
a fost suspendatÄƒ.
Întrebat însÄƒ când se vor dubla alocaÈ›iile, premierul Ludovic Orban a avut un rÄƒspuns halucinant.

?Nu existÄƒ resursele financiare pentru a dubla alocaÈ›iile?
?ÎmpreunÄƒ cu Ministerul Muncii, cu Ministerul FinanÈ›elor, analizÄƒm variantele pe care le avem la
dispoziÈ›ie È™i vom adopta o variantÄƒ care sÄƒ ducÄƒ la creÈ™terea alocaÈ›iilor, dar sigur nu la dublar
pentru cÄƒ, sigur, nu existÄƒ resursele financiare necesare pentru a dubla alocaÈ›iile. Avem maximum douÄ
sÄƒpÄƒmâni sÄƒ adoptÄƒm aceastÄƒ situaÈ›ie? a declarat Ludovic Orban.

AlocaÅ£iile ar fi trebuit mÄƒrite de ÅŸapte luni, când nu era încÄƒ vorba de o crizÄƒ economicÄƒ sau san
reiese din decizia datÄƒ ieri de CCR, care a declarat neconstituÅ£ionalÄƒ ordonanÅ£a prin care Guvernul
amânase termenul de majorare pentru 1 august.

SpecialiÅŸtii spun cÄƒ Guvernul trebuie acum sÄƒ plÄƒteascÄƒ alocaÅ£iile mÄƒrite retroactiv, în caz con
pot da Executivul în judecatÄƒ.
?Trebuie sÄƒ spunem cÄƒ în prezent cuantumul alocat este de 300 de lei pentru copiii sub doi ani, cu
dizabilitÄƒÈ›i pâna la 3 ani, 150 lei pentru copiii între 2-18 ani, tinerii care depÄƒÈ™esc 18 ani È™i îÈ™i
studiile într-o unitate de profesionalÄƒ, pânÄƒ la terminarea acestuia.

Oricum alocatiile ar trebui sÄƒ fie în cuantum dublat, acum cred eu cÄƒ va face partid de guvernÄƒmânt pe
aceasta.?, a spus Doina PârcÄƒlabu, coordonatorul departamentului de MuncÄƒ ÅŸi ProtecÅ£ie SocialÄƒ P

Economia României, revenire doar prin consum
?AceastÄƒ obligativitate existÄƒ din 1 ianuarie 2020, statul e obligat sÄƒ plÄƒteascÄƒ aceastÄƒ sumÄƒ, es
plÄƒteascÄƒ din urmÄƒ. DacÄƒ plÄƒtim taxe impozite, sÄƒnÄƒtate trebuie ca toatÄƒ populaÈ›ia sÄƒ prim
le asigurÄƒm noi din plata acesor taxe.

Guvernul are de unde sÄƒ dea aceÈ™ti bani, 80 miliarde de lei, nimeni nu È™tie ce a fÄƒcut CîÈ›u cu aceÈ
Este extrem de important pentru economia României, criza cÄƒ banii aceÈ™tia sÄƒ intre în circulatÈ›e cu t
alocaÈ›ii, pensii. Economia Românei nu poate sÄƒ revinÄƒ decât prin consum?, a spus Gheorghe Piperea.
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