
S`pt`m@na trecut`, au
fost publicate [n Monitorul O-
ficial al Rom@niei normele de
aplicare pentru acordarea nor-
mei de hran` Poli\i]tilor Lo-
cali, iar din aceast` cauz` pri-
m`ria muncipiului R@mnicu
V@lcea a [nt@rziat punerea [n
aplicare sa.

Conform celor declarate
de Vasile Coco], viceprimarul
R@mnicului, acest` [nt@rziere
a fost cauzat` ]i de faptul c`

"noi aveam unele semnale c`
s-ar putea modifica at@t nivelul
normei de hran` c@t ]i condi-
\iile de acordare. 

Chiar la finele s`pt`m@nii
trecute a ap`rut [n Monitorul
Oficial normele de aplicare
ale Hot`r@rii de Guvern 171
din 11 martie, [n care normele
de hran` r`m@n la acelea]i
valori care au fost aprobate ]i
de noi [n Consiliul Local. Ba
mai mult, acest norm` de
hran` se acord` la [ntreg

personalul care lucreaz` la
Poli\ia Local`, nu numai po-
li\i]tilor locali. Singura noas-
tr` team` este aceea ca suma
repartizat` de noi prin buget
s` nu ajung` pentru luna de-
cembrie a acestui an, pentru
c` [n HG se spune c` norma
de hran` trebuie s` fie [n limita
bugetului, iar bugetul este de
900.000 de lei [n 2015. 

Dar, [n urma discu\iei
purtate cu ]eful Poli\iei Loca-
le domnul S@ia, ca urmare a

unor posturi vacante ]i a unor
economii, este posibil s` se [n-
cadreze ]i cu luna decembrie.
Oricum era nevoie de aceast`
norm` de hran` pentru c` au
salarii foarte mici", ne-a de-
clarat viceprimarul munici-
piului R@mnicu V@lcea,
Vasile Coco].

Norma de hran` acordat`
lunar acordat` de Prim`ria
R@mnicului Poli\i]tilor Locali
este [n medie de 700 lei.
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Joi, 26 martie, în sala mare
a Consiliului Jude\ean V@lcea
a avut  loc o [nt@lnire a conduce-
rii centrale a Uniunii Na\ionale
pentru Progresul României cu
reprezentan\ii acestei forma\i-
uni politice din Regiunea de
Dezvoltare 4 Sud-Vest Oltenia
Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea). 

Al`turi de cei aproximativ
40 de delega\i din regiune au
participat Gabriel Oprea, vice-
prim - ministru al României,
ministru de Interne, senatorul
Ion Toma, secretarul general
adjunct al UNPR, coordonator
Regiunea IV Sud Vest; depu-
tatul Eugen Nicolicea,  ministru
delegat pentru Rela\ia cu Parla-
mentul ]i vicepre]edinte UNPR,
Gheorghe Bica, vicepre]edinte
Dolj ]i Gheorghe Cocin`, de la
organiza\ia Gorj.  

Vâlcea a fost reprezentat`
de deputatul Constantin Mazilu,
vicepre]edinte UNPR, ]i toto-
dat` pre]edinte UNPR Vâlcea.

Întâlnirea cu presa a fost pur
informal` ]i a durat foarte pu-
\in, vorbitorii s-au axat pe reda-
rea unor puncte din statutul
partidului ]i din proiectele de
viitor. 

Gabriel Oprea a mul\umit
celor care au onorat cu prezen-
\a, amintindu-i pe participan\ii
la scurta întâlnire cu presa, dup`
care a punctat câteva chestiuni
generale. 

"La 1 mai s`rb`torim 5 ani
de la înfiin\area partidului. Noi
suntem partidul care am adus
stabilitate economic`, social`

]i politic` în România ]i îl spri-
jinim pe pre]edintele României
în special în problemele de se-
curitate na\ional`. Avem mai
multe proiecte foarte serioase,
proiecte de c`p`tâi, le-a] putea
zice, unul din ele este taxarea
marilor averi. Un sondaj de o-
pinie relev` c` 85% din români
î]i doresc acest lucru. Sper s`
avem majoritatea parlamentar`
ca s` putem trece acest proiect.
Mai avem pe agend` un pro-
iect legat de votul la 16 ani,
propus de senatorul Ion Toma,
dac` tinerii tot sunt taxa\i când
muncesc, atunci s` poat` avea
]ansa de a decide asupra viito-
rului lor ]i al \`rii. Un alt pro-

iect pe tapet este proiectul pri-
mului loc de munc`. (...) Ne do-
rim un milion de membri la ni-
vel de \ar`. In momentul aces-
ta avem peste 50 de parlamen-
tari, iar ca partid, suntem al
treilea pe \ar`. Dac` PSD are
500 ]i ceva de mii de membri,
noi avem 350.000, înregistra\i
cu acte la Tribunal. Mesajul pen-
tru Vâlcea este c`, cine dore]te
securitate, siguran\` ]i stabili-
tate, s` vin` la noi, la UNPR".

Senatorul Ion Toma a com-
pletat c` UNPR este unul din
cele mai serioase ]i stabile par-
tide ]i c` este într-o etap` de
cre]tere datorit` seriozit`\ii de
care dau dovad` membrii ]i con-

ducerea. "Punem binele cet`\e-
nilor \`rii înaintea binelui nos-
tru personal".

Deputatul Eugen Nicolicea
a opinat c`, dac` s-ar pune în a-
plicare taxarea marilor averi,
supranumit` ]i taxa de solidari-
tate, s-ar câ]tiga aproximativ 3
miliarde de euro pe an, bani su-
ficien\i pentru cre]terea pensiilor.

Gheorghe Bica, de la Dolj,
a spus c` sondajele de opinie îl
indic` pe Gabriel Oprea drept
"cel mai bun ministru de dup`
1989".

La rândul s`u, deputatul vâl-
cean Constantin Mazilu a pre-
cizat c` a început campania de

recrutare de noi membri, acum
se desf`]oar` ]edin\e pentru
reconfirmarea pre]edin\ilor or-
ganiza\iilor vâlcene, sper` c`
pân` la finele anului vor fi or-
ganiza\ii în toate localit`\ile ju-
de\ului. "UNPR a devenit rapid
cu seriozitatea ]i rapiditatea,
suntem un partid de oameni
care ne respect`m cuvântul". 

La finalul scurtelor inter-
ven\ii, vorbitorii s-au ridicat
subit ]i au p`r`sit sala, Gabriel
Oprea motivând c` deja a f`cut
declara\iile de pres` promise,
lucru care a l`sat o bun` parte a
presei cu buzele umflate. 

K.R.

Gabriel Oprea crede c` prin seriozitatea ]i stabilitatea dovedit`

UNPR va ajunge la 1 milion 
de membri
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