Victor Roman: USL va asigura protecţia socială a
pensionarilor

Victor Roman, candidatul social democrat la Camera Deputaţilor în Colegiul 6 şi Cristian
Dumitrescu, candidatul la Senatul României în Colegiul 2, s-au întâlnit din nou, ieri, cu adjudenii.
Printre subiectele discutate s-au aflat problemele curente ale cetăţenilor, ale oamenilor de rând,
ale micilor întreprinzători locali, aflaţi la târgul din Adjud, dar şi ale pensionarilor, care i-au
interpelat în mai multe rânduri pe cei doi.„Aşa cum am explicat pensionarilor din Adjud şi
localităţile vecine, Guvernul Uniunii Social Liberale se ţine de cuvânt şi va asigura
bugetarea pensiilor, astfel încât să nu existe probleme. Mai mult decât atât pensiile vor
fi indexate în funcţie de rata inflaţiei pentru ca această categorie vulnerabilă de cetăţeni
să nu sufere de pe urma inflaţiei. Pentru a veni în sprijinul pensionarilor, dacă aceştia
vor vota USL pe 9 decembrie, noul Guvern condus de Victor Ponta va elabora un set de
legi de protecţie socială, de care vor beneficia pensionarii, elevii şi studenţii. În cazul
pensionarilor cu pensii sub 1000 de lei, compensarea medicamentelor va merge până la
90%, iar pentru elevii din clasele primare vom introduce programul «Masă Caldă»,
pentru ca fiecare elev să aibă o masă caldă la prânz“, a precizat Victor Roman.

„Vom scădea TVA-ul şi CAS-ul“
Dacă pensionarii i-au asaltat pe cei doi candidaţi cu întrebări privind politicile sociale ale
Uniunii Social Liberale, alte categorii de populaţie, cum ar fi micii întreprinzători au dorit să afle de
la Victor Roman şi Cristian Dumitrescu ce va face noul Guvern USL după 9 decembrie, întrucât
legislaţia făcută de guvernele Boc i-a adus în stare de faliment. „Sunt bucuros să constat că
cetăţenii au ales deja ca pe 9 decembrie să voteze cu USL. Taxele şi impozitele mărite de
guvernele care au condus România în ultimii ani, precum şi legislaţia prin care firmele au
fost supraimpozitate cu un aberant impozit forfetar şi aduse în faliment i-au convins pe
cetăţeni că o bună guvernare nu poate să o dea decât Uniunea Social Liberală. Pentru
relansarea economiei, programul de guvernare al USL prevede ca la capătul celor 4 ani
de guvernare, CAS să fie redus la angajator cu 5 procente, TVA-ul la producătorii agricoli
să fie redus de la 24% la 9%, iar firmele care investesc dividendele în utilaje,
echipamente şi cercetare să fie scutite de impozite pe 5 ani“, a spus Cristian Dumitrescu,
candidatul la Senatul României în Colegiul 2.

