
Ioan Cindrea vrea Romania corecta
Deputatul PSD de Sibiu, Ioan Cindrea, a dat publicitatii o declaratie politica in care critica dur Guvernul
Boc pentru masurile privind reducerea pensiilor si salariilor bugetarilor. "Partidul Social Democrat nu
poate asista impasibil si complice la batjocorirea si umilirea celor decenti, defavorizati, nemultumiti si
amenintati cu genocidul social de masurile anti-criza anuntate de presedintele Basescu si Guvernul Boc.
Toate masurile gandite de aceasta Putere tradeaza un profund dispret fata de cetatenii tarii, o violenta si
salbaticie a actului de guvernare, o politica represiva impotriva oamenilor cu nevoi care asteapta ajutor si
solidaritate sociala, un cult al inechitatii economice si diviziunii sociale. in criza anilor '30, guvernele
Romaniei au impus populatiei mai putine sacrificii decat cele impuse cu brutalitate si nesimtire (un
termen atat de drag LOR) de aceasta napasta care a lovit tara si care se numeste Guvernul Basescu.
Ipocrit si demagog, incompetent si sarlatan, macinat de coruptie si clientelism, Guvernul Boc a inventat
un nou impozit: solidaritatea. Ca si cand cei supusi abuzurilor, hotiei si imoralitatii trebuie sa se
solidarizeze cu "nefericitii " de la Putere. Este sfidator de INCORECT sa chemi sa scoata Romania din
criza pe cei ce-si duc viata de pe o zi pe alta", sustine Ioan Cindrea.
  
  Presedintele PSD Sibiu afirma in continuare ca in loc sa taie din salarii si pensii, Guvernul ar trebui sa
lupte impotriva evaziunii fiscale si contrabandei, astfel incat sa fie aduse fonduri la bugetul de stat. "Nici
astazi, Romania nu stie care este solutia guvernamentala de relansare economica. Contrabanda si
evaziunea fiscala, cheltuielile si achizitiile publice desantate, salarizarea indecenta din companiile si
societatile de stat, multiplicarea aparatului prezidential si guvernamental, clientelismul politic
institutionalizat, "privatizarea " fondurilor publice constituie domenii si capitole tabu ale Guvernarii PDL
& interesatii privilegiati. Acest Guvern, aceasta Putere a pierdut increderea populatiei. Dintr-o minima
demnitate si spirit democratic ar trebui sa plece. Totul trebuie schimbat. Partidul Social Democrat nu va
precupeti nicio activitate politica viguroasa si intransigenta pentru inlaturarea acestei Puteri oportuniste si
lacome, care a adus Romania in pragul disperarii. Proiectul nostru, "ROMaNIA CORECTĂ ",
sincronizeaza un program politic coerent, cu principii si proiecte clare si eficiente, care se adreseaza atat
zonei bugetare, cat si mediului privat. Cel mai clar si evident principiu este impozitarea diferentiata. Vom
fi pavaza si adapost pentru cei defavorizati, discriminati si umiliti in aceste momente grele pentru toti.
Consideram ca principiul impozitarii diferentiate este cel mai corect, in conditiile crizei profunde din
Romania si care ii protejeaza pe cei cu venituri scazute". (C.P.)
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