
Ioan Cindrea: \&quot;De la anul vor creste pensiile si salariul minim pe economie \&quot;
"Un subiect care nu s-a discutat este pensia minima garantata in plata. in prezent este de 350 lei si de la
anul aceasta va ajunge la minim 400 de lei. Exista studii si analize de oportunitate de o crestere de pana la
450 lei a pensiei minime. La acest scenariu lucreaza Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii si va fi
definitivat cat se poate de repede pentru a se da un raspuns. Minim 400 lei va fi pensia minima garantata
in plata, de la inceputul anului viitor si care, de asemenea, aduce o crestere substantiala a veniturilor in
zona pensionarilor si scaderea dependentei de ajutoare sociale", a declarat Ioan Cindrea. Presedintele PSD
Sibiu a aratat ca din 2015 salariul minim va fi majorat de la 900 lei, cat este in prezent, la 975 lei,
obiectivul final, pana in 2016, fiind acela ca salariul minim sa ajunga pana la 1.200 lei. 
  
  "Un obiectiv extrem de important al programului de guvernare este reducerea saraciei si a dependentei
de ajutoare sociale printr-o politica a salariului minim si a pensiei in Romania. in primul rand, salariul
minim este considerat un factor important de distributie echitabila a cresterii economice si catre cei care
dau de lucru - angajatorii - si catre cei care lucreaza - salariatii. in ultimii doi ani si jumatate a fost cea
mai mare crestere din ultimii 25 de ani a salariului minim in Romania.", a mai declarat Ioan Cindrea.
  
  Subiectul taxelor si impozitelor
  
   Liderul social democrat a abordat si subiectul majorarii taxelor si impozitelor despre care Klaus
Iohannis a vorbit zilele trecute. "Vreau sa prezint ceea ce a prezentat si ministrul Finantelor, ca in ultimii
ani nu au fost introduse impozite si taxe noi, ba din contra, s-a redus TVA-ul la paine, la 5 la suta. Este o
masura de care beneficiaza milioane de romani. S-a redus CAS-ul la angajator cu cinci puncte
procentuale, si s-au comasat aproximativ o suta de taxe si de tarife parafiscale. Eu cred ca aceasta este
realitatea si nu alta (...) Eu il rog public sa stopeze acest stil de a face politica si de a face acuzatii
nefundamentate", a conchis Ioan Cindrea.
  
  Agricultura si gaze naturale
  
  De la conferinta de presa nu au lipsit nici Constantin Sofronie, presedintele PC Sibiu, care a vorbit
despre masurile ce s-au luat si urmeaza sa fie luate in Agricultura, si Florin Staicu, prim-vicepresedinte al
UNPR Sibiu. "Unul dintre motivele principale pentru care UNPR sustine candidatura lui Victor Ponta la
presedintia Romaniei este independenta energetica a Romaniei (...) Noi consideram ca Romania poate
redeveni un lider in Europa, chiar si in ceea ce priveste productia si distributia de gaze naturale, inclusiv
la export", a declarat Florin Staicu, facand referire, in acest sens, la ultimele descoperiri de zacaminte de
gaze naturale din platoul continental al Marii Negre.
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