NEICA CALEA

Ion Câlea, președintele PSD Vâlcea: „Ineficiența ministrului Flutur a
dus la dezastru agricultura românească . Deși acest sector de activitate era în
plină dezvoltare la finele anului 2004, guvernanții au reușit sădistrugătot ceea ce
s-a construit în mandatul PSD.”
Comentarii:
Așa-zisa „ineficiență” a ministrului Gheorghe Flutur, pe care o tot clameazăNeica
Câlea laolaltăcu restul casandrelor PSD-iste, a dus la absorbirea integralăa
fondurilor SAPARD alocate României o performațăgreu de imaginat la finalul multlăudatei guvernări PSD. Programul „Fermierul”, despre care același Ion Câlea zicea,
mai deunăzi, că ar fi un eșec, a adus României peste 9 milioane de euro
nerambursabili, alocați de Uniunea Europeană . În 2004, cu toate strădaniile
guvernului Adrian Năstase, numai 6 din cele 15 milioane de euro de la SAPARD
reușiserăsăfie absorbite prin proiecte acceptate de UE. Gheorghe Flutur a izbutit
săaducă , doar în primele luni din 2006, o datăși jumătate mai mult decât
predecesorii săi pesediști în toți cei 4 ani ai

„înțeleptei” lor ocârmuiri…

Cei 2.000 de lei vechi subvenție pe litrul de lapte, acordați țăranilor de
guvernarea Năstase, ajungeau, de fapt, în buzunarele… fabricanților de cașcaval.
Aceștia le-au impus producă torilor un preț de achiziție mai mic fix cu 2.000 de lei
pe litru, pe motiv că „banii ăștia oricum văvin de la stat”. Flutur, în schimb,
subvenționeazănu litrul de lapte, ci vaca cu vițel: jumătate de subvenție la fătare,
cealaltăjumătate când împlinește vițelul vârsta de 6 luni, plus o subvenție
suplimentarăcând vițelul ajunge la o anumităgreutate și poate fi livrat la abator.
În acest fel se încurajeazăși producția de lapte (vaca lehuză), și creșterea
șeptelului (nu se mai taie vițelul fraged), și producția de carne (vițelul ajuns la
maturitate).
Poate ne spune Neica Câlea câți PSD-iști de marcă din România sunt proprietari de
fabrici de cașcaval. În acest fel, va deveni clar pentru toată lumea de ce PSD
denigreazăsistemul de subvenții impus de Flutur și se constituie într-un zgomotos
grup de presiune care militeazăpentru demiterea actualului ministru al agriculturii,
acuzat de chipurile ineficiență…

