
Conservatorii, intre putere si opozitie
Sunt alaturi de PSD, dar critica puterea. Parlamentarii lor voteaza propunerile PD-L si PSD, dar critica
masurile guvernului.

 Vicepresedintele PC Sibiu, Ioan Mot, recunoaste ca partidul se afla intr-o situatie delicata, intre putere si
opozitie. Spera intr-o revenire la alegeri, insa atat la europarlamentare, cat si la prezidentiale, candideaza
alaturi de PSD. Asteapta alegerile locale din 2012, cand vor putea candida din nou pe listele proprii.
„Alianta cu PSD nu a incetat, dar din punct de vedere al pozitionarii in functii administrative, noi,
conservatorii, nu suntem la guvernare. Noi doar constatam ca nu sunt programe si ca nu au fost gasite
solutii la problemele economice ", a declarat vicepresedintele PC. in opinia sibianului, atat Romania, cat
si judetul Sibiu vor intra in colaps financiar daca nu se intervine cu solutii pentru ajutarea mediului de
afaceri. „Parerea noastra este ca adevarata problema este ca incasarile la buget au scazut dupa calculele
noastre cu 32, 34 procente. Este evident ca administratia cauta surse de compensare, insa aceasta
incercare de colectare se restrange tot asupra persoanelor care au platit si pana acum. Cine nu a platit, nu
va plati nici in continuare ", spune Mot.

 Conservatorul sustine ca la nivel local, se vor reflecta problemele economice pe care le are Romania. „La
nivel local este o translatare a acestor probleme. Nu credem ca judetul nostru este altfel decat restul tarii,
poate este si mai rau, pentru ca aici sunt concentrate cateva companii care tin de domeniul constructiilor
de masini: Continental, Takata, Compa si Siemens ", spune  Ioan Mot.

 Vicepresedintele PC insista asupra faptului ca Primaria Sibiu nu trebuie sa se imprumute pentru a porni
proiectul Ştrandului Municipal. „A lua imprumut nu este benefic pentru nimeni. Ar trebui sa economisim
si sa fim mai cumpatati, nu cred ca este oportun sa luam un credit ", a mai spus Mot.

 PC Sibiu solicita Ministerului de Finante sa isi asume trei prioritati pentru politica fiscala:
 1. Aplicarea neimpozitarii profitului reinvestit incepand cu trimestrul II al anului 2009;
 2. Achitarea urgenta a tuturor datoriilor statului fata de companii;
 3. Reducerea contributiilor la bugetul de stat cu 50% pentru fiecare loc de munca nou creat.
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