Dumitrescu şi Mitrea, susţinuţi de locuitorii
comunelor Cîrligele şi Goleşti

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 comunelor Cîrligele şi Goleşti. Cei doi au declarat că susţin
toate proiectele de investiţii din cele două localităţi şi au precizat că problemele
reclamate de oameni vor sta la baza unor viitoare iniţiative legislative. Mărirea pensiilor,
subvenţii pentru agricultură, eliminarea sau diminuarea accizelor la motorina folosită în
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.
Miron Mitrea (candidatul USL în Colegiul 4 Odobeşti pentru Camera Deputaţilor) le-a spus,
ieri, 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. „Chiar
dacă unii dintre oamenii cu venituri mici nu au sărăcit, cei bogaţi s-au îmbogăţit şi mai
mult, iar diferenţele sunt şi mai mari între cei cu bani şi familiile cu venituri modeste.
Aceste situaţii creează probleme pentru educaţie. Azi, în România doar 7 la sută dintre
copiii care provin din familii sărace merg la facultate, deşi copiii din familiile mai puţin
avute au mai multă foame de carte“, a afirmat Miron Mitrea. Acesta a dat ca exemplu statul
Israel care are puţin peste 6,5 milioane de locuitori pentru care a înfiinţat 5.900 de facultăţi şi
lumea arabă din jur care însumează 1,4 miliarde locuitori pentru care au fost înfiinţate 500 de
facultăţi. „Educaţia este principala armă a unui popor pentru dezvoltare“, a afirmat Miron
Mitrea.
Candidatul USL în Colegiul 4 Odobeşti pentru Camera Deputaţilor le-a mai spus oamenilor
că, mai nou, pedeliştii ascunşi sub sigla ARD susţin că este posibil ca în România să fie introdus un

impozit unic de 16 la sută, însă acest lucru va duce şi mai mult la creşterea polarizării
populaţiei. „PDL ajută tot bogaţii cu introducerea acestei taxe unice. Cu cât ai un venit
mai mic cu atât plăteşti mai mult la stat, impozite şi taxe“, a afirmat Miron Mitrea.
Acesta a dat ca exemplu cazurile băieţilor deştepţi din energie care au făcut averi colosale
pe spinarea poporului român. „Am văzut cu toţii cum se fac scurgerile de bani. Am văzut
acest lucru cel mai bine în cazul băieţilor deştepţi din energie care cumpără ieftin şi
vând scump. Toate aceste scurgeri le plăteşte poporul român pentru că statul nu are
bani. Banii sunt colectaţi de la poporul român“, a mai spus Miron Mitrea.
Candidatul USL 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 numai prin
votul dat în proporţie covârşitoare, USL va putea să impună un prim ministru şi un guvern care să
lucreze pentru poporul român.„De aceea, vă rog ca pe 9 decembrie să ieşiţi cu toţii la vot,
să votaţi candidaţii USL pentru a avea un prim ministru în persoana lui Victor Ponta şi un
guvern care să lucreze pentru şi în interesul românilor“, a încheiat Miron Mitrea.
„Cu o majoritate puternică în Parlament vom putea rezolva problemele pe care
vrâncenii le reclamă“
Deputatul Cristian Dumitrescu (candidatul USL pentru Colegiul 2 Senat) 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 nici o logică. „Noi
nu le tăiem pensiile şi salariile oamenilor, noi le dăm înapoi ceea ce li s-a luat de către
PDL. Oamenii ştiu că USL nu închide spitalele şi şcolile, ci le redeschide, acolo unde se
poate. Vrem să asigurăm oamenilor sănătate, educaţie, un trai decent şi locuri de
muncă, să reducem taxele şi impozitele, să asigurăm o economie competitivă”, a spus
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 Consiliului
Judeţean, Marian Oprişan a făcut, deja, demersuri importante la Guvern. Totodată, Cristian
Dumitrescu a promis sprijin pentru toate oraşele vrâncene, în vederea continuării proiectelor
începute de edili, dar şi pentru alte proiecte noi, pentru dezvoltarea culturii şi a educaţiei, sector
greu încercat de tăierile salariale practicate de regimul PDL. „Cu o majoritate puternică în
Parlament vom putea rezolva toate problemele pe care vrâncenii în special şi românii în
general le reclamă“, a spus Cristian Dumitrescu.
Primarii, mulţumiţi de parlamentarii USL
Primarii localităţilor Cîrligele şi Goleşti le-au spus oamenilor că numai votând în data de 9
decembrie candidaţii USL vor reuşi să implementeze toate proiectele care vizează îmbunătăţirea
condiţiilor de trai.„Miron Mitrea şi Cristian Dumitrescu sunt oameni deosebiţi, care m-au
sprijinit pe mine şi ne-au sprijinit pe toţi locuitorii comunei. Vrem să obţinem ca rezultat
la vot cel puţin 90 la sută pentru USL, deoarece avem nevoie de sprijin pentru
demararea lucrărilor la alt proiect important, respectiv introducerea canalizării în toată
comuna Cîrligele“, a spus primarul Ştefan Moscu.
Primarul comunei Goleşti, Alexandru Zar spune că numai votând echipa USL, proiectele de
investiţii locale vor deveni realitate. „Locuitorii din Goleşti trebuie să știe că doar votând
echipa USL, respectiv deputatul Miron Mitrea și senatorul Cristian Dumitrescu vom putea
face din Goleşti cea mai frumoasă localitate din judeţul Vrancea“, a mai spus primarul
Alexandru Zar.

