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facilitează investiţiile din România. 
Miliarde de euro vor intra în economia 
românească, în proiecte de infrastructură 
şi de dezvoltare locală. Sunt zeci de 
investitori de mare calibru care vor să 
facă investiţii în economia românească şi 
care aveau nevoie de această clarificare 
legislativă privind parteneriatul-public-
privat. Comisia Naţională de Strategie şi 
Prognoză este instituţia care va 
implementa la nivel central toate PPP, iar 
la nivel local, decizia va aparţine 
consiliilor locale şi judeţene.”

Principalele beneficii ale modificării 
legislaţiei PPP sunt: reducerea termenelor 
privind implementarea proiectelor, 
eliminarea zecilor de avize şi aprobari 
obligatorii în vechea legislaţie, eliminarea, 
în premieră, a normelor de aplicare a legii 
PPP, comprimarea/diminuarea drastică a 
duratei de realizarea a investiţiilor.  
Oamenii vor să vadă vadă că şantierele se 
deschid şi că se lucrează efectiv, nu că 
stăm şi ne încurcăm în hârtii şi în 
contestaţii, extinderea ariei de 
aplicabilitate, inclusiv în zona serviciilor 

De asemenea, ordonanţa reglementează Guvernul a adoptat, în şedinţa publice, cum ar fi de exemplu, 
posibilitatea de a se realiza în parteneriat 

administrarea unor spitale. desfăşurată pe 10 mai, o 
public - privat şi proiecte care presupun 

ordonanţă de urgenţă care exclusiv operarea unui serviciu public. “Unul dintre elemente esenţiale ale PPP 
reglementează încheierea şi este durata contractului de cel puţin 5 ani “Modificarea legislaţiei parteneriatului 
derularea parteneriatului public- astfel încât orice proiect să fie viabil şi public-privat ( PPP) reprezintă încă un 

deci atractiv pentru partenerul privat, privat. angajament respectat! Acela de a avea 
adică: să facă posibilă finanţarea legi clare, uşor de înţeles, fără norme de 
proiectului, să permită recuperarea Potrivit actului normativ, parteneriatul aplicare sau acte subsecvente  care să nu 
investiţiei şi realizarea unui profit public-privat are ca obiect realizarea sau, necesite legislaţie subsecventă, care să 
rezonabil şi să distribuie echitabil riscurile după caz, reabilitarea şi/sau extinderea faciliteze dezvoltarea şi bunăstarea.” 
între partenerul public şi partenerul unui bun sau a unor bunuri care vor declară preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian 
privat.” a conchis liderul social – aparţine patrimoniului partenerului Pandea care a mai adăugat că “Noua 
democraţilor călărăşeni.public. formă a legii PPP înlătură blocajele şi 

pentru că pensionarii își 
drămuiesc leu cu leu fiecare zi 
a lunii, iar întârzierile pot 
cauza situaţii dramatice.” a 
mai susţinut Pandea.

Reglementarea va intra în Reunită la începutul pensiilor, iar toți pensionarii întâmplat săptămânile 
vigoare de la 1 iulie, odată cu săptămânii trecute în cadrul vor ști când își primesc banii. trecute, din cauza Poștei 
majorarea punctului de pensie Biroului Permanent Naţional, S-a stabilit în şedinţa de Române, unde premierul a 
care va ajunge la 1.100 de lei, conducerea PSD a decis să Guvern ce a avut loc la trimis corpul de control la 
față de 1.000 de lei, cât este schimbe data la care se face mijlocul săptămânii trecute Sibiu și în celelalte judeţe în 
valoarea lui actuală.plata pensiilor. Dacă până în ca toate pensiile din România care au fost semnalate 

prezent pensiile sunt virate în să fie plătite până cel târziu în întârzieri la plata pensiilor. Potrivit Legii pensiilor nr. 
perioada 9-28 a fiecărei luni, ziua de 15 a fiecărei luni.” a “Vinovaţii trebuie să 263/2010, pensile trebuie să 
s-a hotărât ca acestea să fie spus liderul PSD Călăraşi, răspundă penal. Deși crească anual, valoarea 
livrate până la data de 15 a Ciprian Pandea care este şi guvernul a transferat la timp, punctului de pensie fiind 
fiecărei luni, începând din secretar de stat în cadrul ca un ceasornic, banii din majorată, în fiecare an, cu 
iulie. “Guvernul pune capăt Secretariatului General al Trezorerie, pensiile au ajuns 100% din rata medie anuală a 
astfel debandadei din plata Guvernului. cu întârziere la pensionari. inflaţiei, la care se adaugă 50% 
pensiilor. De acum încolo nu Este inacceptabil să apară din creşterea reală a câştigului Astfel, nu vor mai exista 
vor mai fi întârzieri la plata astfel de întârzieri în teritoriu, salarial mediu brut realizat.întârzieri, așa cum s-a 

În primele 3 luni ale anului, 
exporturile României au fost de 
16,9 miliarde de euro, în creştere cu 
9,8 faţă de aceiaşi perioadă a anului 
trecut, potrivit informaţiilor 
furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică. 

76% din exporturile ţării se fac în UE. 
Cea mai mare ( 80%) parte reprezintă 
maşini, echipamente şi produse 
manufacturare, adică mărfuri care 
înglobează plus-valoare – forţă de 
muncă şi procese tehnologice - şi prin 
urmare arată că economia ţării este 
performantă.
Tot în aceeaşi perioadă, importurile s-au 
ridicat la 19,7 miliarde de euro, cu 10,8% 
mai mult decât anul trecut. 67,6% din 
importuri – adică peste 2/3 – reprezintă depăşind PIB-ul Greciei care a fost de consecutivă în care şomajul a ajuns la cel 
maşini, echipamente şi produse 177,7 miliarde euro. Urmează Cehia (192 mai scăzut nivel de la Revoluţie, fiind de 
destinate utilizării în procese de mld. de euro) şi Portugalia (193 mld. 3,81%. Acest record îl depăşeşte pe cel 
producţie – adică reprezintă practic Euro). “După primul an de guvernare, stabilit în luna precedentă, în februarie, 
investiţii. “Economia naţională PSD-ALDE ridică România înaintea când şomajul era 3,94%.
performează sustenabil. Exporturile Greciei. România urcă în clasamentul “Cel mai mic şomaj de după Revoluţie continuă să crească susţinut, în special ţărilor dezvoltate din UE.” menţionează se înregistrează în Guvernarea PSD. în relaţia cu Uniunea Europeană. parlamentarul călărăşean, Roxana Acest lucru demonstrează că PSD este Importurile sunt făcute preponderent Paţurcă. cu adevărat un partid al salariaţilor din pentru susţinerea producţiei şi 

După devansarea Greciei, România a România, al forţei active care contribuie investiţiilor, deci deficitul commercial, 
devenit a 16-a economie din UE, din la dezvoltarea acestei ţări. De la venirea de 2,8 miliarde de euro, este acoperit 
total actual de 28 (incluzând şi Marea la guvernare a PSD, când şomajul era din surse calitative.” susţine senatorul 
Britanie). După depăşirea Cehiei şi 4,77% (decembrie 2016) rata şomajului PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al 
Portugaliei şi în contextul BREXIT, a scăzut cu mai mult de un sfert, Comisiei de buget – finanţe.
România va ajunge pe locul 13. 

respectiv cu 25,2%. Aceste rezultate 
contrazic în mod direct declaraţiile România, a 16-a 

Cel mai scăzut şomaj de critice ale preşedintelui Iohannis care economie din UE susţinea că economia nu ar merge după Revoluţie
bine.” precizează senatorul social – În 2017, Produsul Intern Brut al 
democrat, Roxana Paţurcă.României a fost de 187,8 miliarde euro Potrivit INS, luna martie este a doua lună 

Tot personalul din sectorul public, dar şi din companiile în 
care statul este acţionar unic sau majoritar, va beneficia de 
vouchere de vacanţă acordate în conformitate cu OUG 46 / 
30 iunie 2017, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, 
precizează Ministerul Turismului.
Voucherele de vacanţă pot fi utilizate inclusiv la agenţiile de 
turism afiliate; asta înseamnă practic, acces la orice unitate 
turistică naţională pe care o vinde respectiva agenţie. 
„Voucherele de vacanţă reprezintă o măsură care 
conturează poziţia PSD de partid al salariaţilor: nu doar 
majorări de salarii, ci îmbunătăţirea în general a vieţii 
celor care muncesc şi contribuie la dezvoltarea ţării. “ 
susţine senatorul PSD, Roxana Paţurcă, membru al Comisiei 
de buget – finanţe care mai adaugă “O familie formată din 
doi angajaţi la stat beneficiază, prin voucherele de 
vacanţă de un sprijin de 2.900 de lei (1450 lei este 
valoarea unui voucher). Este o sumă importantă, de real 
ajutor pentru efectuarea unei sejur turistic în România.”
De voucherele de vacanţă a cărora valoare în acest an este 
de circa 400 de milioane de euro, vor beneficia peste 1,2 
milioane de angajaţi de la stat.
Voucherele nu pot fi tranzacţionate şi nici pot fi vândute. 
Sunt nominale, pentru că reprezintă un beneficiu pentru 
fiecare angajat. “Voucherele de vacanţă au acelaşi regim 
ca şi tichetele de masă: se impozitează doar cu 10% - aşa 
cum se impozitează orice tip de venit;  reprezintă un 
beneficiu în plus şi e normal să fie impozabil. Acordarea şi 
utilizarea voucherelor de vacanţă înseamnă un sprijin 
extraordinar pentru turismul românesc dar şi un beneficiu 
pentru milioane de angajaţi.” a mai susţinut parlamentarul 
călărăşean.

În cifre, programul "vouchere de vacanţă" înseamnă:
- Beneficiari direcţi - 1.200.000 de angajaţi de stat.
- Valoare totală vouchere de vacanţă acordate în 2018 - 
aprox 400 de milioane de euro.
- Beneficiari afiliaţi - peste 10 000 de locaţii/unităţi turistice 
din toată ţara - hoteluri, restaurante, unităţi de tratament 
balnear, pensiuni, chiar şi persoane fizice autorizate care s-
au înregistrat ca prestatori de servicii turistice şi s-au afiliat.
- Valoare brută voucher - 1450 lei/brut cu valabilitate 1 an.
- Voucherele de vacanţă pot fi în format print sau 
electronic, pe un CARD dedicat.

Camera Deputaţilor, în calitate corupţiei, iniţiat de numeroşi zonele rurale, care deţin terenuri, incompatibilitate, de conflict de 
deputaţi PSD, prevede faptul că mici ferme sau mici afaceri cu interese şi la termenele de de for decizional, a adoptat 
primarii şi viceprimarii, primarul ajutorul cărora îşi completează prescriere ale acestora. Astfel, miercuri, 16 mai, cu votul 
general şi viceprimarii municipiului veniturile, ei fiind nevoiţi să renunţe conform noului act normativ, starea Grupului parlamentar al PSD, un 
Bucureşti pot exercita funcţii în alte la activităţile respective în momentul de incompatibilitate durează până la 

proiect de lege important pentru domenii de activitate din sectorul în care ocupă funcţia de aleşi locali. data încetării de drept a mandatului 
primarii şi viceprimarii din privat, care nu sunt în legătură Însă, pentru a avea o administraţie în care alesul local a exercitat o 
România, în special pentru cei directă cu atribuţiile pe care le eficientă şi corectă este nevoie de funcţie sau o calitate incompatibilă 

exercită ca aleşi locali.” a declarat oameni motivaţi, care îşi permit un cu aceasta sau până la data la care a din mediul rural.
deputatul PSD Călăraşi, Sorin trai decent. Această lege vine ca o încetat funcţia sau calitatea care a 

“Proiectul de Lege pentru Vrăjitoru care a mai adăugat “Până în reparaţie legală şi morală faţă de determinat starea de 
modificarea şi completarea Legii prezent, primarii şi viceprimarii primarii din întreaga ţară, munca şi incompatibilitate. În ceea ce priveşte incompatibilitate, acestea se 
nr.161/2003 privind unele măsuri puteau să deţină funcţii sau să aibă energia pe care o pun în slujba faptele săvârşite de persoanele prescriu în termen de 3 ani de la 
pentru asigurarea transparenţei în activităţi doar în domeniul didactic, comunităţii fiind esenţiale pentru aflate în exercitarea demnităţilor data săvârşirii lor, în conformitate cu 
exercitarea demnităţilor publice, a al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei dezvoltarea României.” publice sau funcţiilor publice ce art.2517 din Legea nr.287/2009 
funcţiilor publice şi în mediul de literar artistice. Această limitare determină existenţa conflictului de privind Codul civil, republicată, cu Alte modificări importante aduse de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea afectează în special primarii din interese sau a stării de modificările ulterioare.noua lege se referă la situaţiile de 

La finele primului trimestru al acestui an, 
deficitul bugetar a fost de 4,4 miliarde lei 
si este rezultatul majorării cheltuielilor 
cu investiţiile care au fost de 4,9 mld lei. 

În ultima evaluare a economiei româneşti, Comisia 
Europeana arată că ritmul de creştere a 
consumului va scădea anul acesta la aproximativ 
4,9% iar ritmul de creştere al investiţiilor din PIB 
va fi de 7,4%. “Deficitul înregistrat în primul 
trimestru este un deficit sănătos, realizat integral 
din investiţii. Din punct de vedere economic este 
mult mai bine să realizezi investiţii consistente şi 
să ai deficit în limite rezonabile, decât să ai 
excedent şi să nu faci investiţii. Daca nu erau 
investiţiile, aveam un excedent de 500 de 
milioane de lei.” susţine liderul PSD Călăraşi, 
Ciprian Pandea care a continuat “Efortul 
guvernului se va îndrepta, până la sfârşitul anului 
anul acesta, către demararea de noi investiţii si 
spre atragerea  fondurilor UE. Pe de altă parte, 
domnul preşedinte Iohannis dovedeşte că nu 
înţelege nimic din modul în care funcţionează 
economia, atunci când spune ca au crescut 
cheltuielile cu 22%, ceea ce ar demonstra o 
evoluţie nesănătoasă. Da, au crescut dar au 
crescut cheltuielile de personal cu 18% pe seama 
transferului de contribuţii de la angajator la 
angajat (creştere de aproape 20% ) au crescut 
cheltuielile cu investiţiile care au fost de aproape 
de trei ori mai mari fata de aceeaşi perioada a 
anului trecut.”

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică (INS), Producţia industrială a crescut cu 
10,3%, în martie faţă de februarie. Cele mai 
consistente creşteri sunt în industria prelucrătoare 
(+11,5%) şi în cea extractivă (+9,4%). Comenzile 
noi în industrie sunt mai mari cu 15,8% în primul 
trimestru al anului faţă de 2017. Cea mai mare 
creştere este cea a bunurilor de capital din 
industria prelucrătoare (+18,9%), adică a 
investiţiilor în procese direct productive, ceea ce 
constituie temei al eficienţei economice şi al 
dezvoltării. “Politica fiscal-economică a guvernării 
PSD îşi arată roadele. Industria ţării continuă să 
performeze, fapt care anticipează o creştere 
economică solidă şi sustenabilă şi în acest an.” 
precizează preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian 
Pandea, secretar de stat în cadrul SGG.

În primul trimestru al anului 2018, cifra de afaceri 
din industrie a crescut cu 13,7%. Cel mai mult a 
crescut cifra de afaceri din industria bunurilor de 
capital (+17,6%), efect direct şi firesc care  se 
corelează puternic cu numărul ridicat comenzi noi.

Producţia industrială îşi 
continuă creşterea!

„Deficitul înregistrat 
în primul trimestru 
este unul sănătos, 

realizat integral din 
investiţii“

Plata pensiilor se va face până 
la data de 15 ale fiecărei luni

C. Pandea: Modificarea legislaţiei 
parteneriatului public-privat ( PPP) 

reprezintă încă un angajament respectat!

Senatorul PSD Roxana Paţurcă a a fost prezentă sâmbătă dimineaţă la 
Târgul ofertelor educaţionale, eveniment organizat de Inspoectoratul 
ŞCOLAR Judeţean Călăraşi, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) şi Casa Corpului Didactic, declarând pe 
contul personal de facebook că a fost impresionată de preocuparea 
profesorilor faţă de desfăşurarea în condiţii optime acestui târg. “Astăzi 
am fost din nou în mijlocul profesorilor şi al elevilor participând la o 
nouă ediţie, a XXI-a a “Târgului ofertelor educaţionale”, eveniment 
organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi în colaborare cu 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) şi Casa 
Corpului Didactic, gazdă fiind şi în acest an Şcoala Nicolae Titulescu din 
municipiul nostru. Am fost impresionată de modul în care reprezentanţii 
liceelor şi grupurilor şcolare din Călăraşi au prezentat elevilor din clasa a 
VIII-a oferta lor educaţională pentru anul şcolar 2018-2019. Am văzut 
preocupare din partea profesorilor şi sunt convinsă că toţi cei prezenţi şi 
mă refer desigur la elevi, prezenţi în număr mare, vor alege ce este mai 
bun în funcţie de aptitudinile dar şi aspiraţiile lor. Pentru ei urmează o 
altă etapă importantă în formarea lor umană dar şi profesională şi din 
acest punct de vedere trebuie sprijiniţi. Oferta este bogată, variată, 
astfel încât fiecare elev are posibilitatea să-şi aleagă în mod corect 
drumul în viaţă. Le transmit încă o dată felicitări organizatorilor, 
profesorilor dar şi mult succes elevilor.” a scris Roxana Paţurcă pe 
Facebook.

Senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, 
vicelider al grupului PSD din Camera Superioară 
a Parlamentului României, a participat la 
lucrările Reţelei Transatlantice a Tinerilor 
Parlamentari – TU40, reuniune organizată de 
Reţeaua Tinerilor Parlamentari din Parlamentul 
European – EU40 şi Biroul de legătură al 
Parlamentului European cu Congresul SUA, în 
perioada 6-9 mai, în Statele Unite ale Americii, 
la Washington DC. 

Într-un mesaj postat pe pagina personală de facebook 
senatorul Roxana Paţurcă susţine că scopul acţiunii a 
fost acela de a contribui la întărirea relaţiilor 
transatlantice dintre tinerii membri ai Parlamentului (shadow) pentru Districtul Columbia, cu reprezentanţi 
European, ai parlamentelor naţionale ale statelor ai Departamentului de Stat al SUA, cu domnul 
membre ale Uniunii Europene şi ai Congresului SUA. Ambasador David O'Sullivan, şeful Delegaţiei UE în 
„În perioada 6 - 9 mai 2018, la Washington DC, Statele SUA, cu domnul Antoine Ripoll, directorul Biroului de 
Unite ale Americii, a avut loc reuniunea Reţelei legătură al Parlamentului European cu Congresul SUA, 
Transatlantice a Tinerilor Parlamentari – TU40, cu doamnele Marjorie Chorlins şi Catherine Feingold, 
organizată de Reţeaua Tinerilor Parlamentari din vicepreşedinte al Camerei de Comerţ a SUA, şi, 
Parlamentul European – EU40 şi Biroul de legătură al respectiv, director, International Department – 
Parlamentului European cu Congresul SUA. Din partea American Federation of Labour and Congress of 
Senatului, la reuniune, am participat alături de colegii Industrial Organisations, cu domnul John Fortier, 
senatori: Ionuţ Sibinescu (ALDE), George- Edward director, Programul Democraţie – Bipartisan Policy 
Dircă ( USR), Vasile Cristian Lungu (PMP) şi Lorand Center, cu domnul Caroll Doherty, director de 
Turos ( UDMR). cercetare politică – Pew Reserch Centre etc.
Acţiunea a reunit tineri membri din Parlamentul Pe parcursul discuţiilor, a fost subliniată intenţia de a 
European, din parlamente ale statelor membre ale continua şi de a întări eforturile si legăturile 
Uniunii Europene şi din Congresului Statelor Unite ale transatlantice, fondate pe valori şi principii comune. 
Americii, cu scopul de a contribui la întărirea relaţiilor Temele abordate în cadrul întâlnirilor au vizat ultimele 
transatlantice. evoluţii ale relaţiilor transatlantice, perspectivele 
În programul reuniunii Reţelei Transatlantice a cooperării transatlantice în domeniile comerţ şi 
Tinerilor Parlamentari – TU40, au avut loc întâlniri şi economie, ultimele evoluţii în politica SUA, contextul 
dialoguri, în cadrul unor instituţii, ONG-uri şi think economic şi social, reforma fiscală, evoluţiile la nivelul 
thank-uri de profil, cu domnii Trey Hollingsworth şi opiniei publice în SUA, în raport cu principalele 
Will Hurd, membri ai Camerei Reprezentanţilor a SUA, partide politice, campaniile electorale în sistemul 
cu domnii Bart Gordon şi Cliff Stearns, foşti membri ai american etc.” a fost mesajul transmis de 
Congresului SUA, cu domnul Paul Stauss, senator parlamentarul călărăşean.

R. Paţurcă: Acţiunea a reunit tineri 
parlamentari cu scopul de a contribui la 

întărirea relaţiilor transatlantice

Roxana Paţurcă: Am văzut 
preocupare din partea profesorilor

Roxana Paţurcă: Vacanţe 
mai accesibile românilor prin 

voucherele de vacanţă
R. Paţurcă: Economia naţională 

performează sustenabil

S. Vrăjitoru: În Camera Deputaţilor, s-a adoptat un proiect de lege important 
pentru primarii şi viceprimarii din România, în special pentru cei din mediul rural
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facilitează investiţiile din România. 
Miliarde de euro vor intra în economia 
românească, în proiecte de infrastructură 
şi de dezvoltare locală. Sunt zeci de 
investitori de mare calibru care vor să 
facă investiţii în economia românească şi 
care aveau nevoie de această clarificare 
legislativă privind parteneriatul-public-
privat. Comisia Naţională de Strategie şi 
Prognoză este instituţia care va 
implementa la nivel central toate PPP, iar 
la nivel local, decizia va aparţine 
consiliilor locale şi judeţene.”

Principalele beneficii ale modificării 
legislaţiei PPP sunt: reducerea termenelor 
privind implementarea proiectelor, 
eliminarea zecilor de avize şi aprobari 
obligatorii în vechea legislaţie, eliminarea, 
în premieră, a normelor de aplicare a legii 
PPP, comprimarea/diminuarea drastică a 
duratei de realizarea a investiţiilor.  
Oamenii vor să vadă vadă că şantierele se 
deschid şi că se lucrează efectiv, nu că 
stăm şi ne încurcăm în hârtii şi în 
contestaţii, extinderea ariei de 
aplicabilitate, inclusiv în zona serviciilor 

De asemenea, ordonanţa reglementează Guvernul a adoptat, în şedinţa publice, cum ar fi de exemplu, 
posibilitatea de a se realiza în parteneriat 

administrarea unor spitale. desfăşurată pe 10 mai, o 
public - privat şi proiecte care presupun 

ordonanţă de urgenţă care exclusiv operarea unui serviciu public. “Unul dintre elemente esenţiale ale PPP 
reglementează încheierea şi este durata contractului de cel puţin 5 ani “Modificarea legislaţiei parteneriatului 
derularea parteneriatului public- astfel încât orice proiect să fie viabil şi public-privat ( PPP) reprezintă încă un 

deci atractiv pentru partenerul privat, privat. angajament respectat! Acela de a avea 
adică: să facă posibilă finanţarea legi clare, uşor de înţeles, fără norme de 
proiectului, să permită recuperarea Potrivit actului normativ, parteneriatul aplicare sau acte subsecvente  care să nu 
investiţiei şi realizarea unui profit public-privat are ca obiect realizarea sau, necesite legislaţie subsecventă, care să 
rezonabil şi să distribuie echitabil riscurile după caz, reabilitarea şi/sau extinderea faciliteze dezvoltarea şi bunăstarea.” 
între partenerul public şi partenerul unui bun sau a unor bunuri care vor declară preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian 
privat.” a conchis liderul social – aparţine patrimoniului partenerului Pandea care a mai adăugat că “Noua 
democraţilor călărăşeni.public. formă a legii PPP înlătură blocajele şi 

pentru că pensionarii își 
drămuiesc leu cu leu fiecare zi 
a lunii, iar întârzierile pot 
cauza situaţii dramatice.” a 
mai susţinut Pandea.

Reglementarea va intra în Reunită la începutul pensiilor, iar toți pensionarii întâmplat săptămânile 
vigoare de la 1 iulie, odată cu săptămânii trecute în cadrul vor ști când își primesc banii. trecute, din cauza Poștei 
majorarea punctului de pensie Biroului Permanent Naţional, S-a stabilit în şedinţa de Române, unde premierul a 
care va ajunge la 1.100 de lei, conducerea PSD a decis să Guvern ce a avut loc la trimis corpul de control la 
față de 1.000 de lei, cât este schimbe data la care se face mijlocul săptămânii trecute Sibiu și în celelalte judeţe în 
valoarea lui actuală.plata pensiilor. Dacă până în ca toate pensiile din România care au fost semnalate 

prezent pensiile sunt virate în să fie plătite până cel târziu în întârzieri la plata pensiilor. Potrivit Legii pensiilor nr. 
perioada 9-28 a fiecărei luni, ziua de 15 a fiecărei luni.” a “Vinovaţii trebuie să 263/2010, pensile trebuie să 
s-a hotărât ca acestea să fie spus liderul PSD Călăraşi, răspundă penal. Deși crească anual, valoarea 
livrate până la data de 15 a Ciprian Pandea care este şi guvernul a transferat la timp, punctului de pensie fiind 
fiecărei luni, începând din secretar de stat în cadrul ca un ceasornic, banii din majorată, în fiecare an, cu 
iulie. “Guvernul pune capăt Secretariatului General al Trezorerie, pensiile au ajuns 100% din rata medie anuală a 
astfel debandadei din plata Guvernului. cu întârziere la pensionari. inflaţiei, la care se adaugă 50% 
pensiilor. De acum încolo nu Este inacceptabil să apară din creşterea reală a câştigului Astfel, nu vor mai exista 
vor mai fi întârzieri la plata astfel de întârzieri în teritoriu, salarial mediu brut realizat.întârzieri, așa cum s-a 

În primele 3 luni ale anului, 
exporturile României au fost de 
16,9 miliarde de euro, în creştere cu 
9,8 faţă de aceiaşi perioadă a anului 
trecut, potrivit informaţiilor 
furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică. 

76% din exporturile ţării se fac în UE. 
Cea mai mare ( 80%) parte reprezintă 
maşini, echipamente şi produse 
manufacturare, adică mărfuri care 
înglobează plus-valoare – forţă de 
muncă şi procese tehnologice - şi prin 
urmare arată că economia ţării este 
performantă.
Tot în aceeaşi perioadă, importurile s-au 
ridicat la 19,7 miliarde de euro, cu 10,8% 
mai mult decât anul trecut. 67,6% din 
importuri – adică peste 2/3 – reprezintă depăşind PIB-ul Greciei care a fost de consecutivă în care şomajul a ajuns la cel 
maşini, echipamente şi produse 177,7 miliarde euro. Urmează Cehia (192 mai scăzut nivel de la Revoluţie, fiind de 
destinate utilizării în procese de mld. de euro) şi Portugalia (193 mld. 3,81%. Acest record îl depăşeşte pe cel 
producţie – adică reprezintă practic Euro). “După primul an de guvernare, stabilit în luna precedentă, în februarie, 
investiţii. “Economia naţională PSD-ALDE ridică România înaintea când şomajul era 3,94%.
performează sustenabil. Exporturile Greciei. România urcă în clasamentul “Cel mai mic şomaj de după Revoluţie continuă să crească susţinut, în special ţărilor dezvoltate din UE.” menţionează se înregistrează în Guvernarea PSD. în relaţia cu Uniunea Europeană. parlamentarul călărăşean, Roxana Acest lucru demonstrează că PSD este Importurile sunt făcute preponderent Paţurcă. cu adevărat un partid al salariaţilor din pentru susţinerea producţiei şi 

După devansarea Greciei, România a România, al forţei active care contribuie investiţiilor, deci deficitul commercial, 
devenit a 16-a economie din UE, din la dezvoltarea acestei ţări. De la venirea de 2,8 miliarde de euro, este acoperit 
total actual de 28 (incluzând şi Marea la guvernare a PSD, când şomajul era din surse calitative.” susţine senatorul 
Britanie). După depăşirea Cehiei şi 4,77% (decembrie 2016) rata şomajului PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al 
Portugaliei şi în contextul BREXIT, a scăzut cu mai mult de un sfert, Comisiei de buget – finanţe.
România va ajunge pe locul 13. 

respectiv cu 25,2%. Aceste rezultate 
contrazic în mod direct declaraţiile România, a 16-a 

Cel mai scăzut şomaj de critice ale preşedintelui Iohannis care economie din UE susţinea că economia nu ar merge după Revoluţie
bine.” precizează senatorul social – În 2017, Produsul Intern Brut al 
democrat, Roxana Paţurcă.României a fost de 187,8 miliarde euro Potrivit INS, luna martie este a doua lună 

Tot personalul din sectorul public, dar şi din companiile în 
care statul este acţionar unic sau majoritar, va beneficia de 
vouchere de vacanţă acordate în conformitate cu OUG 46 / 
30 iunie 2017, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, 
precizează Ministerul Turismului.
Voucherele de vacanţă pot fi utilizate inclusiv la agenţiile de 
turism afiliate; asta înseamnă practic, acces la orice unitate 
turistică naţională pe care o vinde respectiva agenţie. 
„Voucherele de vacanţă reprezintă o măsură care 
conturează poziţia PSD de partid al salariaţilor: nu doar 
majorări de salarii, ci îmbunătăţirea în general a vieţii 
celor care muncesc şi contribuie la dezvoltarea ţării. “ 
susţine senatorul PSD, Roxana Paţurcă, membru al Comisiei 
de buget – finanţe care mai adaugă “O familie formată din 
doi angajaţi la stat beneficiază, prin voucherele de 
vacanţă de un sprijin de 2.900 de lei (1450 lei este 
valoarea unui voucher). Este o sumă importantă, de real 
ajutor pentru efectuarea unei sejur turistic în România.”
De voucherele de vacanţă a cărora valoare în acest an este 
de circa 400 de milioane de euro, vor beneficia peste 1,2 
milioane de angajaţi de la stat.
Voucherele nu pot fi tranzacţionate şi nici pot fi vândute. 
Sunt nominale, pentru că reprezintă un beneficiu pentru 
fiecare angajat. “Voucherele de vacanţă au acelaşi regim 
ca şi tichetele de masă: se impozitează doar cu 10% - aşa 
cum se impozitează orice tip de venit;  reprezintă un 
beneficiu în plus şi e normal să fie impozabil. Acordarea şi 
utilizarea voucherelor de vacanţă înseamnă un sprijin 
extraordinar pentru turismul românesc dar şi un beneficiu 
pentru milioane de angajaţi.” a mai susţinut parlamentarul 
călărăşean.

În cifre, programul "vouchere de vacanţă" înseamnă:
- Beneficiari direcţi - 1.200.000 de angajaţi de stat.
- Valoare totală vouchere de vacanţă acordate în 2018 - 
aprox 400 de milioane de euro.
- Beneficiari afiliaţi - peste 10 000 de locaţii/unităţi turistice 
din toată ţara - hoteluri, restaurante, unităţi de tratament 
balnear, pensiuni, chiar şi persoane fizice autorizate care s-
au înregistrat ca prestatori de servicii turistice şi s-au afiliat.
- Valoare brută voucher - 1450 lei/brut cu valabilitate 1 an.
- Voucherele de vacanţă pot fi în format print sau 
electronic, pe un CARD dedicat.

Camera Deputaţilor, în calitate corupţiei, iniţiat de numeroşi zonele rurale, care deţin terenuri, incompatibilitate, de conflict de 
deputaţi PSD, prevede faptul că mici ferme sau mici afaceri cu interese şi la termenele de de for decizional, a adoptat 
primarii şi viceprimarii, primarul ajutorul cărora îşi completează prescriere ale acestora. Astfel, miercuri, 16 mai, cu votul 
general şi viceprimarii municipiului veniturile, ei fiind nevoiţi să renunţe conform noului act normativ, starea Grupului parlamentar al PSD, un 
Bucureşti pot exercita funcţii în alte la activităţile respective în momentul de incompatibilitate durează până la 

proiect de lege important pentru domenii de activitate din sectorul în care ocupă funcţia de aleşi locali. data încetării de drept a mandatului 
primarii şi viceprimarii din privat, care nu sunt în legătură Însă, pentru a avea o administraţie în care alesul local a exercitat o 
România, în special pentru cei directă cu atribuţiile pe care le eficientă şi corectă este nevoie de funcţie sau o calitate incompatibilă 

exercită ca aleşi locali.” a declarat oameni motivaţi, care îşi permit un cu aceasta sau până la data la care a din mediul rural.
deputatul PSD Călăraşi, Sorin trai decent. Această lege vine ca o încetat funcţia sau calitatea care a 

“Proiectul de Lege pentru Vrăjitoru care a mai adăugat “Până în reparaţie legală şi morală faţă de determinat starea de 
modificarea şi completarea Legii prezent, primarii şi viceprimarii primarii din întreaga ţară, munca şi incompatibilitate. În ceea ce priveşte incompatibilitate, acestea se 
nr.161/2003 privind unele măsuri puteau să deţină funcţii sau să aibă energia pe care o pun în slujba faptele săvârşite de persoanele prescriu în termen de 3 ani de la 
pentru asigurarea transparenţei în activităţi doar în domeniul didactic, comunităţii fiind esenţiale pentru aflate în exercitarea demnităţilor data săvârşirii lor, în conformitate cu 
exercitarea demnităţilor publice, a al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei dezvoltarea României.” publice sau funcţiilor publice ce art.2517 din Legea nr.287/2009 
funcţiilor publice şi în mediul de literar artistice. Această limitare determină existenţa conflictului de privind Codul civil, republicată, cu Alte modificări importante aduse de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea afectează în special primarii din interese sau a stării de modificările ulterioare.noua lege se referă la situaţiile de 

La finele primului trimestru al acestui an, 
deficitul bugetar a fost de 4,4 miliarde lei 
si este rezultatul majorării cheltuielilor 
cu investiţiile care au fost de 4,9 mld lei. 

În ultima evaluare a economiei româneşti, Comisia 
Europeana arată că ritmul de creştere a 
consumului va scădea anul acesta la aproximativ 
4,9% iar ritmul de creştere al investiţiilor din PIB 
va fi de 7,4%. “Deficitul înregistrat în primul 
trimestru este un deficit sănătos, realizat integral 
din investiţii. Din punct de vedere economic este 
mult mai bine să realizezi investiţii consistente şi 
să ai deficit în limite rezonabile, decât să ai 
excedent şi să nu faci investiţii. Daca nu erau 
investiţiile, aveam un excedent de 500 de 
milioane de lei.” susţine liderul PSD Călăraşi, 
Ciprian Pandea care a continuat “Efortul 
guvernului se va îndrepta, până la sfârşitul anului 
anul acesta, către demararea de noi investiţii si 
spre atragerea  fondurilor UE. Pe de altă parte, 
domnul preşedinte Iohannis dovedeşte că nu 
înţelege nimic din modul în care funcţionează 
economia, atunci când spune ca au crescut 
cheltuielile cu 22%, ceea ce ar demonstra o 
evoluţie nesănătoasă. Da, au crescut dar au 
crescut cheltuielile de personal cu 18% pe seama 
transferului de contribuţii de la angajator la 
angajat (creştere de aproape 20% ) au crescut 
cheltuielile cu investiţiile care au fost de aproape 
de trei ori mai mari fata de aceeaşi perioada a 
anului trecut.”

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică (INS), Producţia industrială a crescut cu 
10,3%, în martie faţă de februarie. Cele mai 
consistente creşteri sunt în industria prelucrătoare 
(+11,5%) şi în cea extractivă (+9,4%). Comenzile 
noi în industrie sunt mai mari cu 15,8% în primul 
trimestru al anului faţă de 2017. Cea mai mare 
creştere este cea a bunurilor de capital din 
industria prelucrătoare (+18,9%), adică a 
investiţiilor în procese direct productive, ceea ce 
constituie temei al eficienţei economice şi al 
dezvoltării. “Politica fiscal-economică a guvernării 
PSD îşi arată roadele. Industria ţării continuă să 
performeze, fapt care anticipează o creştere 
economică solidă şi sustenabilă şi în acest an.” 
precizează preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian 
Pandea, secretar de stat în cadrul SGG.

În primul trimestru al anului 2018, cifra de afaceri 
din industrie a crescut cu 13,7%. Cel mai mult a 
crescut cifra de afaceri din industria bunurilor de 
capital (+17,6%), efect direct şi firesc care  se 
corelează puternic cu numărul ridicat comenzi noi.

Producţia industrială îşi 
continuă creşterea!

„Deficitul înregistrat 
în primul trimestru 
este unul sănătos, 

realizat integral din 
investiţii“

Plata pensiilor se va face până 
la data de 15 ale fiecărei luni

C. Pandea: Modificarea legislaţiei 
parteneriatului public-privat ( PPP) 

reprezintă încă un angajament respectat!

Senatorul PSD Roxana Paţurcă a a fost prezentă sâmbătă dimineaţă la 
Târgul ofertelor educaţionale, eveniment organizat de Inspoectoratul 
ŞCOLAR Judeţean Călăraşi, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) şi Casa Corpului Didactic, declarând pe 
contul personal de facebook că a fost impresionată de preocuparea 
profesorilor faţă de desfăşurarea în condiţii optime acestui târg. “Astăzi 
am fost din nou în mijlocul profesorilor şi al elevilor participând la o 
nouă ediţie, a XXI-a a “Târgului ofertelor educaţionale”, eveniment 
organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi în colaborare cu 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) şi Casa 
Corpului Didactic, gazdă fiind şi în acest an Şcoala Nicolae Titulescu din 
municipiul nostru. Am fost impresionată de modul în care reprezentanţii 
liceelor şi grupurilor şcolare din Călăraşi au prezentat elevilor din clasa a 
VIII-a oferta lor educaţională pentru anul şcolar 2018-2019. Am văzut 
preocupare din partea profesorilor şi sunt convinsă că toţi cei prezenţi şi 
mă refer desigur la elevi, prezenţi în număr mare, vor alege ce este mai 
bun în funcţie de aptitudinile dar şi aspiraţiile lor. Pentru ei urmează o 
altă etapă importantă în formarea lor umană dar şi profesională şi din 
acest punct de vedere trebuie sprijiniţi. Oferta este bogată, variată, 
astfel încât fiecare elev are posibilitatea să-şi aleagă în mod corect 
drumul în viaţă. Le transmit încă o dată felicitări organizatorilor, 
profesorilor dar şi mult succes elevilor.” a scris Roxana Paţurcă pe 
Facebook.

Senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, 
vicelider al grupului PSD din Camera Superioară 
a Parlamentului României, a participat la 
lucrările Reţelei Transatlantice a Tinerilor 
Parlamentari – TU40, reuniune organizată de 
Reţeaua Tinerilor Parlamentari din Parlamentul 
European – EU40 şi Biroul de legătură al 
Parlamentului European cu Congresul SUA, în 
perioada 6-9 mai, în Statele Unite ale Americii, 
la Washington DC. 

Într-un mesaj postat pe pagina personală de facebook 
senatorul Roxana Paţurcă susţine că scopul acţiunii a 
fost acela de a contribui la întărirea relaţiilor 
transatlantice dintre tinerii membri ai Parlamentului (shadow) pentru Districtul Columbia, cu reprezentanţi 
European, ai parlamentelor naţionale ale statelor ai Departamentului de Stat al SUA, cu domnul 
membre ale Uniunii Europene şi ai Congresului SUA. Ambasador David O'Sullivan, şeful Delegaţiei UE în 
„În perioada 6 - 9 mai 2018, la Washington DC, Statele SUA, cu domnul Antoine Ripoll, directorul Biroului de 
Unite ale Americii, a avut loc reuniunea Reţelei legătură al Parlamentului European cu Congresul SUA, 
Transatlantice a Tinerilor Parlamentari – TU40, cu doamnele Marjorie Chorlins şi Catherine Feingold, 
organizată de Reţeaua Tinerilor Parlamentari din vicepreşedinte al Camerei de Comerţ a SUA, şi, 
Parlamentul European – EU40 şi Biroul de legătură al respectiv, director, International Department – 
Parlamentului European cu Congresul SUA. Din partea American Federation of Labour and Congress of 
Senatului, la reuniune, am participat alături de colegii Industrial Organisations, cu domnul John Fortier, 
senatori: Ionuţ Sibinescu (ALDE), George- Edward director, Programul Democraţie – Bipartisan Policy 
Dircă ( USR), Vasile Cristian Lungu (PMP) şi Lorand Center, cu domnul Caroll Doherty, director de 
Turos ( UDMR). cercetare politică – Pew Reserch Centre etc.
Acţiunea a reunit tineri membri din Parlamentul Pe parcursul discuţiilor, a fost subliniată intenţia de a 
European, din parlamente ale statelor membre ale continua şi de a întări eforturile si legăturile 
Uniunii Europene şi din Congresului Statelor Unite ale transatlantice, fondate pe valori şi principii comune. 
Americii, cu scopul de a contribui la întărirea relaţiilor Temele abordate în cadrul întâlnirilor au vizat ultimele 
transatlantice. evoluţii ale relaţiilor transatlantice, perspectivele 
În programul reuniunii Reţelei Transatlantice a cooperării transatlantice în domeniile comerţ şi 
Tinerilor Parlamentari – TU40, au avut loc întâlniri şi economie, ultimele evoluţii în politica SUA, contextul 
dialoguri, în cadrul unor instituţii, ONG-uri şi think economic şi social, reforma fiscală, evoluţiile la nivelul 
thank-uri de profil, cu domnii Trey Hollingsworth şi opiniei publice în SUA, în raport cu principalele 
Will Hurd, membri ai Camerei Reprezentanţilor a SUA, partide politice, campaniile electorale în sistemul 
cu domnii Bart Gordon şi Cliff Stearns, foşti membri ai american etc.” a fost mesajul transmis de 
Congresului SUA, cu domnul Paul Stauss, senator parlamentarul călărăşean.

R. Paţurcă: Acţiunea a reunit tineri 
parlamentari cu scopul de a contribui la 

întărirea relaţiilor transatlantice

Roxana Paţurcă: Am văzut 
preocupare din partea profesorilor

Roxana Paţurcă: Vacanţe 
mai accesibile românilor prin 

voucherele de vacanţă
R. Paţurcă: Economia naţională 

performează sustenabil

S. Vrăjitoru: În Camera Deputaţilor, s-a adoptat un proiect de lege important 
pentru primarii şi viceprimarii din România, în special pentru cei din mediul rural
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