
Mitea: \&quot;Ce au PSD-istii? Sunt leprosi?\&quot;
Presedintele PNL Sibiu sare in apararea social-democratilor, acuzati de PDL ca ar unelti o alianta secreta
cu liberalii
  
  Raspunsul social-democratii vine impotriva liberalilor, nemultumiti ca masurile de protectie sociala au
fost „ciuntite " de guvernul Tariceanu. „Şi anul trecut si anul acesta, incontinuu suntem acuzati ca avem o
intelegere cu PSD. Nu stiu de ce. Şi chiar daca ar fi existat o intelegere? Ce au acei oameni? Au o
problema? Sunt leprosi? Nu fac parte din electoratul romanesc? ", s-a intrebat presedintele PNL. Eugen
Mitea si-a continuat discursul explicand cum au fost impartite fondurile. „S-a discutat ca s-au dat foarte
multi bani la primarii PSD. Nu s-au dat bani la primarii PSD, s-au dat bani comunitatii. Nu cred ca
primarul acela a luat bani si i-a dus acasa. in comunitate existau si membrii PSD si PNL si PDL. Banii au
fost acordati de guvern si au ajuns la comunitati si cu acesti bani s-au rezolvat probleme de infrastructura,
de apa, de canal, scoli, lacasuri de scoli. Sunt 38 de primarii cu primari PSD. Este foarte greu sa-i
ocolesti ", a spus Mitea.
  Presedintele PSD, Ioan Cindrea, si-a exprimat ieri dezamagirea fata de guvernul liberal, care a ignorat
masurile sociale propuse de social-democrati. „Ne indreptam spre o criza politica in Romania. O criza
politica din care vor decurge un lant de probleme sociale. Criza politica va afecta cresterea economica si
ne vom afunda intr-o criza similara cu cea din anii 33 ", a declarat Cindrea. A fost completat de
presedintele Forumului Pensionarilor Social Democrati, Ioan Sassu „Guvernul nu s-a tinut de cuvant. A
realizat un plafon pentru pensia de urmas. Daca un pensionar are 364 de lei pensie, nu va mai primi
pensia dupa sotul decedat. La fel au procedat cu biletele de calatorie. Indiferent ca mergi sau nu, biletele
vor ramane acolo. Numarul biletelor de tratament nu s-a majorat deloc. Alocatiile de stat pentru copii au
fost ciuntite. Prin Ordonanta 7 din 2007, alocatiile de stat se dau pana la implinirea varstei de 18 ani,
indiferent daca mai este in scoala ", a enumerat Sassu problemele guvernului Tariceanu.
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