Dumitrescu şi Mitrea, susţinuţi şi de locuitorii
comunei Vârteşcoiu
3

Parlamentarii Cristian Dumitrescu (candidatul USL pentru Colegiul 2 Senat) şi Miron Mitrea
(candidatul USL în Colegiul 4 Odobeşti pentru Camera Deputaţilor) s-au întâlnit, ieri, cu locuitorii
comunei Vîrteşcoiu. Mărirea pensiilor, subvenţii pentru agricultură, promovarea şi susţinerea
produselor vitivinicole vrâncene, crearea de noi locuri de muncă au fost principalele probleme
reclamate de oameni celor doi candidaţi ai USL. „Viitorul guvern va veni cu soluţii concrete la
aceste probleme. Deja, unele dintre aspectele reclamate aici au fost sau sunt în curs de
rezolvare prin reîntregirea salariilor, pensiilor, a indemnizaţiilor, ceea ce arată
seriozitatea noastră. Nu promitem mai mult decât putem face“, a spus Miron Mitrea.
Candidatul USL în Colegiul 4 Odobeşti pentru Camera Deputaţilor le-a spus oamenilor că
este foarte important proiectul de modernizare a sistemului de educaţie din România. Mitrea a
arătat că în ultimii opt ani de zile s-a creat o mare prăpastie între săraci şi bogaţi, situaţie care îi
îndepărtează tot mai mult pe tinerii din familiile sărace de educaţie. Miron Mitrea a spus că marea
problemă pentru România este creşterea calităţii vieţii oamenilor, care se poate realiza prin
crearea de noi locuri de muncă. Mitrea a arătat că este foarte important ce tip de investiţii sunt
preferate deoarece există investiţii în care numărul locurilor de muncă, directe şi indirecte, este
foarte mare.
Candidatul USL în Colegiul 4 Odobeşti pentru Camera Deputaţilor , Miron Mitrea, le-a spus
oamenilor că va susţine toate proiectele de modernizare a infrastructurilor locale. „Am făcut
drumuri, dar mai sunt lucruri de făcut la acestea. O să rezolvăm şi problema cu
alimentarea cu apă, după care vine canalizarea. Tot timpul vom avea ceva de făcut
pentru dumneavoastră şi vom face. Când am fost la guvernare, împreună cu preşedintele
Marian Oprişan am adus bani mulţi pentru investiţii în Vrancea şi am rezolvat multe
probleme. Au urmat 8 ani în care pedeleul nu a alocat nimic administraţiilor locale
conduse de PSD, iar această situaţie trebuie să se schimbe. Cu ajutorul dumneavoastră,

pe 9 decembrie, USL va câştiga alegerile parlamentare pentru şi în interesul vrâncenilor
şi românilor“, a spus Miron Mitrea.
Oprişan a obţinut finanţare pentru regularizarea râurilor din Vrancea
Deputatul Cristian Dumitrescu, candidatul USL pentru Colegiul 2 Senat, le-a spus
oamenilor că prin demersurile preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, multe
din problemele lor, cauzate de intemperii, vor fi rezolvate definitiv. „În urma demersurilor
făcute de preşedintele Marian Oprişan, Guvernul Ponta a alocat 46 de milioane de lei
pentru efectuarea lucrărilor de regularizare şi recalibrare a albiilor râurilor din bazinul
hidrografic Vrancea. O mare parte din aceşti bani vor fi alocaţi pentru executarea
lucrărilor de amenajare hidrografică a râului Milcov. Vor fi executate acele lucrări care
vor face ca pe viitor apa să nu mai distrugă case, gospodării şi drumuri“, a afirmat Cristian
Dumitrescu.
Candidatul USL pentru Colegiul 2 Senat s-a referit, apoi, şi la programele pe care le va
avea în vedere în mandatul său de senator. El a ţinut să anunţe că, printre priorităţi, se numără
continuarea lucrărilor la Canalul Siret-Bărăgan, obiectiv pentru care preşedintele Marian Oprişan a
făcut, deja, demersuri importante la Guvern.
Cristian Dumitrescu le-a explicat oamenilor că a vota candidaţii USL înseamnă să votezi
pentru reîntregirea salariilor, pensiilor, a indemnizaţiilor sociale pe care guvernările dezastruoase
ale PDL le-au tăiat fără nicio logică.
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