Alocații copii. Mara Togănel (PNL), apel după votul din Senat: Este inacceptabil!
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Descriere foto:

Liderul PNL Mureș, Mara Togănel, transmite un mesaj după ce Senatul a respins un proiect de lege privind alocația pen
copii.

Consilier județean și președinte al Organizației Femeilor Liberale (OFL) Mureș, Mara Togănel a făcut un apel după respingere
privind majorarea alocației la 200 de lei.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, aceasta amintește că în prezent România are cea mai mică alocație din Un
Europeană, undeva la aproximativ 18 euro. În acest context Mara Togănel cere Coaliției PSD-ALDE ca proiectul să ﬁe vo
Camera Deputaților.

„Senatorii PNL au propus indexarea alocației pentru copii cu rata inﬂației și majorarea acesteia la 200 de lei. PSD, ALDE și ali
au respins propunerea noastră. Până la votul decizional din Camera Deputaților, România rămâne cu cea mai mică alocație p
copii, din Uniunea Europeană!
Este inacceptabil cinismul prin care, aﬂați vremelnic la putere, îi tratați pe cei care își numără ﬁecare bănuț și ai căror copii
din alocația ce pentru voi înseamnă bani de buzunar pentru o cafea prin aeroporturi.

Ați avut grijă ca odraslele voastre să aibă viitorul asigurat în școli de bază, dar uitați că cei câțiva leuți în plus pe care i-am pro
intre în bugetul românilor care au copii, erau bani pentru o pereche în plus de pantoﬁ, pentru manuale a căror gratuitate
asigurați, sau chiar pentru vaccinuri pe care părinții sunt obligați să le cumpere, ele negăsindu-se în tristele spitale românești.

Rămânem, în continuare, cu 84 de lei pe lună, bani din care presupuneți că un copil poate ﬁ întreținut. Cea mai mică alocație
copiii din Uniunea Europeană este de 100 de euro. La noi sunt 18 euro. Recunoașteți că ați băut o cafea de 18 euro, măcar în
din vacanțele la schi?

Dacă aveți o remușcare cât de mică, votați în Camera Deputaților pentru proiectul PNL de majorare a alocației copiilor la 2
lei!”, a transmis Mara Togănel pe pagina personală de Facebook.

