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Mai bine de 5000 de social – cum acelaşi instrument de 
democraţi călărăşeni au propagandă atunci când 
participat sâmbătă seară la prezenta imaginea 
mitingul organizat de PSD în protestelor# rezist de anul 
Piaţa Victoriei. “PSD a făcut trecut anunţa un număr de 
dovada forţei sale. Au fost 250 000 de participanţi, 
peste 230.000 de mii în piaţă, pentru ca acum, la mitingul 
dar ca ei sunt milioane, în PSD să înjumătăţească fără 
toată ţara. Numărul uriaş, fără jenă (130 000) numărul 
precedent din anii 90, al celor protestatarilor, deşi apar 
care au răspuns la chemarea consistent mai mulţi în 
politică pentru miting, este imaginea care prezinţă 
răspunsul clar, fără echivoc la aceeaşi suprafaţă din  Piaţa 
provocările şi ameninţările Victoria”. (foto jos).
continue la adresa partidului 

Ciprian Pandea a mai precizat care a câştigat alegerile. 
că după miting, PSD a asigurat Oamenii s-au săturat şi nu mai 
curăţenia în piaţă. “Este o acceptă ca votul şi voinţa lor 
manipulare grosolană că să fie batjocorite şi subminate 
Primăria Generală ar fi de interese obscure, ilegitime. 
suportat costurile de Nimeni nu mai poate 
salubritate după mitingul pretinde, nici în ţară şi nici în 
organizat de PSD. Această afara ţării că PSD guvernează 
acţiune a fost asigurată de împotriva voinţei străzii, aşa 
firma de salubritate care a cum a tot încercat să 
avut un contract legal cu PSD, transmită propaganda prin 
în calitate de organizator. Este ultramediatizarea şi umflarea 
de asemenea o mare protestelor #rezist..” a 
manipularea comparaţia între declarat liderul organizaţiei 
participanţii la mitingul PSD şi judeţene, Ciprian Pandea care aruncare-n derizoriu a prin exacerbarea unor 
cei de la mitingul #rezist. a continuat “În egală măsură mitingului prin manipulari elemente absolut 
Simpatizanţii PSD au venit de s-a demonstrat din nou ordinare în privinţa nesemnificative – de exemplu 
peste tot din ţară şi aveau spaima instrumentelor de participării, prin etichetarea gunoiul rămas după miting, ca 
nevoie să ia o gustare şi să propagandă faţă de anvergura nazistă ca sub-oameni (inculţi, şi când ar fi posibil ca după o 

suportului popular pentru bea apă după ore întregi de săraci, proşti, ştirbi, urâţi, astfel de manifestare, de sute 
PSD; nu încetează eforturile drum.” a conchis liderul PSD bătrâni,pleava socieţăţii etc) a de mii de oameni, să nu 
de compromitere, de Călăraşi.sutelor de mii de participanţi, rămână resturi. Este sugestiv 

care continuă “Inflaţia de 5,41% este o Chiar dacă preţurile vor rămâne Rata anuală a inflaţiei a urcat la 5,41% 
inflaţie falsă, pentru că reprezintă neschimbate de acum încolo, această în mai 2018, de la 5,2% în luna 
diferenţa de preţuri dintre mai 2018, faţă raportare falsă a inflaţiei va indica precedentă, pe fondul scumpirii 
de mai 2017; asta nu înseamnă că procente între 4-5% mai mari faţă de mărfurilor alimentare cu 3,93%, a 
preţurile au crescut în ultima lună, ci doar lunile corespondente de anul trecut.”

celor nealimentare cu 7,75% şi a că reflectă/conţin majorările de la finalul 
serviciilor cu 2,72%, potrivit datelor Cine e responsabil de anului trecut, determinate de influenţa 
anunţate marţi de Institutul Naţional unor factori externi cum ar fi: creșterea creșterea inflaţieide Statistică (INS). preţului internaţional al petrolului, inflaţia 

din Euro, criza unor alimente pe plan Evoluţia inflaţiei depinde mai mult de alte 
O rată mai mare a inflaţiei anuale a fost european (unt, ouă, legume-fructe), instituţii, decât de Guvern. “Principalul 
consemnată în luna februarie 2013, când liberalizarea pieţei de energie. Influenţa responsabil este BNR care are ca sarcină 
preţurile de consum au urcat cu 5,65%. principală controlul asupra inflaţiei. BNR acţiunii guvernamentale (revenirea accizei 
„Inflaţia reală în luna mai a fost de doar admite că în acest an nu își poate îndeplini la nivelul din 2016) a fost de doar 0,3 
0,4%. Altfel spus, un produs care costa in sarcina de a ţine inflaţia sub 2,5%. Apoi puncte procentuale.”
aprilie 100 de lei, în mai a fost doar cu 40 este Consiliul Concurenţei care trebuie să 
de bani mai mult. Acesta este efectul real Pandea consideră că “în realitate multe se asigure că firmele din piaţă nu cresc 
resimţit de populaţie în ultima lună. preţuri nu s-au schimbat sau chiar au artificial preţurile pe baza unor înţelegeri 
Nicidecum cel sugerat că inflaţia ar ajuns scăzut, cum ar fi la citrice, ouă, zahăr. Iar ilegale.  De asemenea au un rol important 
la 5,41%. Cele mai multe preţuri nu s-au alte preţuri, cele mai importante, au autorităţile de reglementare, în special în 
modificat, unele chiar au scăzut.” susţine rămas neschimbate: făină, pâine, carne, domeniul energiei.” a conchis Ciprian 
preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian Pandea lapte, articole de igienă, îmbrăcăminte. Pandea, secretar de stat în cadrul SGG.

În timp ce Opoziţia spune că În spiritul său restrictiv, FMI procedeze la reevaluările 
economia se prăbuşeşte, propune amânarea sau aplicarea necesare în relaţia cu România.” 
organismele financiare graduală a majorării punctului de continuă senatorul social – 
internaţionale îmbunătăţesc pensie. democrat, Roxana Paţurcă.
prognozele economice despre FMI estimează un deficit bugetar “Guvernarea PSD a stabilit însă 
România şi se apropie de de 3,6% pentru acest an. La fel a drept prioritate şi a anunţat 
estimările din programul de fost şi anul trecut când se public că de la 1 Iulie 2018 
guvernare pentru 2018 . transmiteau mesaje panicarde punctul de pensie se majorează cu 
Astfel, Banca Mondială a externe şi interne... În final, s-a 10% şi ajunge la 1000 de lei şi îşi 
“revizuit” estimările de creştere a dovedit că România a avut un va respecta angajamentul.” a 
economiei României pentru 2018 deficit de 2,97% şi că s-a încadrat continuat Paţurcă.
şi următorii doi ani, iar pentru în ţinta de maximum 3%. 
acest an anticipează un avans de FMI estimează o creştere Veniturile 5,1%, cu 0,6 puncte procentuale economică de 5,1%, după ultima 
peste ritmul prognozat în ianuarie, revizuire de la 4,4%. Anul trecut gospodăriilor 
potrivit ediţiei din luna iunie a FMI a refăcut de nu mai puţin de 3 româneşti au crescut raportului Global Economic ori prognoza pentru România şi 
Prospects, publicat marţi. tot n-a nimerit-o! În final, cu 15% faţă de anul 
“Îmbunătăţirea prognozei Băncii România a avut 6,9% creştere 

trecutMondiale privind creşterea economică, la o distanţă de nu 
economică a României vine după mai puţin de 1,4 puncte 

“INS comunică oficial că PSD şi-a cea a Fondului Monetar procentuale faţă de ultima 
respectat anul trecut Internaţional, care la rândul său revizuire a FMI ( 5,5%).
promisiunea de a aduce mai revizuise estimarea pentru 2018, FMI rămâne fidel politicilor sale mulţi bani în buzunarele de la 4,4% la 5,1%. Este dincolo de austeriate, deşi a avut ocazia să românilor şi de a creşte clasa de de orice dubiu că ambele constate clar că sunt inadecvate şi mijloc. Datele statistice arată că instituţii internaţionale contra-performante oriunde în în primul an de guvernare evidenţiază parcursul ascendent lume au fost impuse. Prin urmare românii au trăit mai bine ca în al României, iar estimările lor – continuă să recomande României a avut o creştere economică consistentă şi sustenabilă.” a spus guvernarea Cioloş.” spune de regulă pesimiste faţă de să reducă cheltuielile, să evite record de 6,9%, cu cel puţin un parlamentarul călărăşean. senatorul călărăşean.realitatea efectivă – admit acum orice alte reduceri de taxe, să procent peste ultimele revizuiri  

rezultatul sintetic al bunei Venitul mediu pe gospodărie a crească veniturile...ale FMI şi BM.  Raportul FMI   guvernări a PSD, reflectat într-o fost anul trecut de 3392 lei, mai FMI ignoră astfel evidenţele, România confirmă perspectivele creştere a PIB mult peste media mare cu 447 de lei faţă de 2016. despre România inclusiv cele româneşti, care au de creştere anticipate, mult peste UE.” a declarat senatorul PSD Este practic o creştere de 15%, în demonstrat că relaxarea fiscală a media europeană – 4,3% rată de Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru Evaluările post-factum ale FMI consonanţă deplină cu evoluţia adus mai mulţi bani la buget.  creştere PIB potenţial faţă de 1,7% al Comisiei de Buget – finanţe care sunt mult mai realiste decât creşterii puterii de cumpărare.România a avut o creştere record media UE.a continuat “În egală măsură prognozele. Acum spune despre a PIB de 6,9% în condiţiile În privinţa cheltuielilor, media pe În privinţa structurii creşterii aceste estimări internaţionale 2017 că a fost o creştere reducerii TVA de la 24% la 20% şi gospodărie a fost de 2874 de lei şi economice, România se profesioniste contrazic flagrant spectaculoasă şi o scădere record apoi 19%, a reducerii impozitului a reprezentat 84,7% din venituri încadrează în media modelului propaganda anti-PSD, care nu a şomajului, deşi atunci vorbea de pe venit de la 16% la 10%, a faţă de 85,7% cât a fost în 2016.european. Ponderea de consum în conteneşte absurd să anunţe riscul dezechilibrelor micşorării contribuţiilor sociale de 
formarea PIB de 77-78%, faţă de dezastrul”. macroeconomice, la fel cum “Altfel spus veniturile au crescut la 39,25 la 37,25 %, a extinderii 
media UE de 76-77%, iar vorbeşte şi azi. Pentru 2018, bugetul de stat este în ritm mai susţinut decât aplicării impozitului minim de 1% 
ponderea investiţiilor în formarea construit pe o creştere economică cheltuielile, fapt care “Aşteptăm deci raportul FMI din pe cifra de afaceri pentru 
PIB de 22%, faţă de 19-20%, medie de 5,5%. Constant, în demonstrează încă odată că 2019, când se va referi la anul microîntreprinderile care au cifră 
media UE.ultimii ani, prognozele externe au românii au rămas cu mai mulţi 2018. Cu certitudine că şi în acest de afaceri de 1 milion de euro/an, 

fost inferioare realizărilor efective. bani în buzunare.” a conchis “În concluzie, şi în 2018, România an, la fel ca anul trecut, FMI va fi a eliminării a peste 100 de taxe şi 
Anul trecut, de exemplu, România Roxana Paţurcă.va avea o creştere economică nevoit să admită evidenţele şi să impozite parafiscale.

Deputatul  PMP Călăraşi, Cristian Sefer s-a datorată la bugetul de stat, sumă ce putea fi 
adresat, la mijlocul lunii martie, ministrului Răspunsul primt din partea scăzută din obligaţia de plată datorată 
muncii şi justiţiei sociale, Olguţa Vasilescu bugetului de stat. conducerii Ministerului Muncii  
solicitând lămuriri în legătură cu eficacitatea Motivaţia ce a fost invocată la luarea acestei şi Justiţiei SocialeOUG 60 / 2017 în ceea ce priveşte numărul de măsuri a fost faptul că persoanele juridice 
unităţi protejate aflate în activitate înainte şi utilizează această posibilitate în detrimentul “Referitor la întrebarea dumneavoastră (…) vă după apariţia ordonanţei de urgenţă. Vezi mai angajării efective a persoanelor cu handicap. comunic următoarele:jos şi răspunsul primit din partea ministrului 

Mai multe organizaţii neguvernamentale ne-au Începând cu 1 septembrie 2017, Ordonanţa de Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu.
semnalat faptul că scopul OUG nr. 60/2017 în urgenţă a Guvernului nr. 60 / 2017 a modificat 

„Stimată Doamnă Ministru, această privinţă nu a fost atins, singurul efect art. 78 din Legea 448 / 2006 privind protecţia 
fiind acela al desființării mai multor unităţi şi promovarea drepturilor persoanelor cu Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2017 pentru protejate. handicap, în sensul eliminării posibilităţii modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 angajate 1844 persoane cu handicap.În vederea clarificării acestor aspecte vă rog, autorităţilor şi instituţiilor publice şi private de privind protecţia şi promovarea drepturilor 
doamna ministru, să mă informaţi cu privire la a opta pentru achiziţionarea de produse ori persoanelor cu handicap a fost eliminată După intrarea în vigoare a OUG nr. 60 / 2017 
numărul de persoane cu handicap angajate servicii de la unităţile protejate autorizate posibilitatea autorităţilor şi instituţiilor publice, respectiv la data de 1 octombrie 2017, se 
înaintea adoptării OUG nr. 60/2017 şi cele (UPA) şi menţinerea doar a obligaţiei de plăti persoanelor juridice, publice sau private, care înregistrau 719 UPA în care erau angajate 
angajate la momentul actual, respectiv la bugetul de stat în situaţia neangajării nu angajează persoane cu handicap în 1920 persoane cu handicap, în timp ce la data 
numărul de unităţi protejate aflate în activitate persoanelor cu handicap.condiţiile prevăzute lege să achiziţioneze de 1 decembrie 2017, în 723 UPA îşi desfăşurau 
înainte şi după apariţia ordonanţei de produse sau servicii realizate prin propria Astfel, înainte de intrarea în vigoare a acesteia, activitatea 1926 persoane cu handicap.”
urgenţă.”activitate a persoanelor cu handicap angajate respectiv la 1 august 2017, în statisticile 

Lia Olguţa VasilescuDeputat în unităţile protejate autorizate, pe bază de Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
parteneriat, în sumă echivalentă cu suma Dizabilităţi se înregistrau 690 UPA, în care erau Cristian George SEFER” Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale

Guvernul a adoptat recent o Ordonanţă de 
Urgenţă pentru modificarea pachetului de 
legi privind achiziţiile publice, astfel încât 
procedura de atribuire a unui contract să fie 
simplificată. 

Astfel, prin noile modificări, doar Curtea de Conturi 
va fi cea care veridică modul în care sunt făcute 
cheltuielile publice. De asemenea, cei care contestă 
licitaţiile aferente achiziţiilor publice trebuie să 
depună o cauţiune de 2% din valoarea contractului, 
sumă care poate fi recuperată doar dacă se 
dovedeşte că au avut un motiv întemeiat să conteste 
procedura. “Se ajustează radical legea achiziţiilor 
publice. O legislaţie clară, simplă, care să conducă la 
realizarea eficientă a proiectelor, în termene 
normale, este cheia de boltă a accelerării 
investiţiilor – prioritate majoră a guvernării PSD în 
acest an.” a declarat preşedintele PSD Călăraşi, 
Ciprian Pandea, Secretar de Stat în cadrul SGG. 
În noua formulă se debirocratizează masiv procesul, 
se reduc termenele se descurajează contestaţiile 
abuzive şi se clarifică atribuţii instituţionale care 
frânau sau chiar blocau investiţiile publice. “Pentru 
descurajarea contestaţiilor nejustificate au fost 
adoptate unele măsuri precum: introducerea 
CAUŢIUNII pentru depunerea contestaţiilor la CNSC 
şi introducerea TAXEI pentru depunerea plângerii la 
Curtea de Apel. Simplificarea procedurii de 
contestare se va realiza prin: eliminarea notificării 
prealabile; reguli clare pentru emiterea deciziilor 
CNSC; scurtarea termenelor de soluţionare a 
plângerilor la Curtea de Apel; eliminarea dublului 
control; ajustarea rapidă a contractelor de achiziţii 
astfel încât să nu se mai irosească timpul pentru 
reluarea procedurilor de atribuire în cazul unor 
modificări neesenţiale; reducerea numărului de 
etape de evaluare a ofertelor (maxim 4); 
simplificarea achiziţiei directe după modelul 
Comisiei Europene - implementarea art. 137 din 
Regulamentul 1.268/2012. După semnarea 
contractului de achiziţie singura autoritate care va 
mai controla legalitatea atribuirii va fi Curtea de 
Conturi.” a mai precizat Pandea.

Investiţii strategice prin 
parteneriat public-privat

„Investiţiile devin motor esenţial de creştere 
economică! Guvernul PSD îşi respectă 
angajamentele şi lansează deja marile proiecte care 
vor fi realizate în parteneriat public-privat (PPP), 
imediat după ce legea PPP a fost adoptată.” susţine 
Ciprian Pandea.

Astfel, prima listă de proiecte PPP prevede atragerea 
de investiţii directe de de 15-20 de miliarde de euro, 
în special în marea infrastructură. În sistemul 
parteneriatului public-privat resursele financiare 
vor/pot fi asigurate şi de partenerul privat. Prin 
structura şi mecanismul său parteneriatul public 
privat asigură o mult mai mare operativitate în 
execuţia proiectului, diminuează drastic birocraţia şi 
reduce termenele.

Consecventă principiilor asumate acestor locuinţe şi al chiriei. 
încă din timpul campaniei Într-adevăr, la stabilirea acestui 
electorale de a fi mereu în slujba preţ nu se ţine cont de o serie de 
călărăşenilor, senatorul PSD factori importanţi, aşa cum sunt 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, a calitatea şi costul materialelor 
adresat recent o interpelare din care sunt construite diferitele 
vicepremierului, Paul Stănescu, tipuri de astfel de locuinţe, de 
ministru al Dezvoltării Regionale atractivitatea poziţiei 
şi Administraţiei Publice ansamblului de locuinţe, de 
solicitându-i „revederea puterea de cumpărare din fiecare 
modalităţii de calcul al preţului zonă rezidenţială şi altele. De 
de vânzare şi al chiriei locuinţelor exemplu, în judeţul Călăraşi 
ANL”. Această chestiune a vorbim de construcţii mai uşoare. 
generat o serie de întrebări din Pentru mai multe amănunte 
partea cetăţenilor care aşteaptă privind această situaţie şi 
şi răspunsuri „competente” din nemulţumire a oamenilor, ataşez 
partea autorităţilor statului. la prezenta interpelare un 
Iată mai jos textul integral al Memoriu pe care l-am primit de 
acestei interpelări: la reprezentanţii cetăţenilor care 

mi-au venit în audienţă. 
Domnule În același timp, ca să le pot da un 

răspuns competent, am nevoie Vicepremier
de o succintă informare oficială 

În ultimul timp, am purtat mai din partea ministerului pe care îl 
multe discuţii cu persoane direct conduceţi, pe care o aştept în 
interesate de preţul de vânzare şi scris la Senatul României.
de nivelul chiriei locuinţelor ANL.
Principala problemă ridicată de 
cetăţeni se referă la critica 

04.06.2018preţului unic la nivel naţional al 

Senator PSD,
Roxana Paţurcă

În primele 3 luni ale acestui an, investiţiile nete mai rapidă absorbţie a fondurilor europene dar şi a 
realizate în economia naţională au însumat 15,7 resurselor naţionale pentru orice tip de proiect.” a 
miliarde lei, adică peste 3,3 miliarde euro, fiind în mai adăugat parlamentarul călărăşean.
creştere cu 14,3% comparativ cu trimestrul I al anului 
2017, relevă Institutul Naţional de Statistică. A crescut numărul românilor care au 
“Angajamentul PSD de a face din investiţii, motor al peste 1.000 de euro salariu/lunăcreşterii economice în 2018 începe să producă 
efecte. Datele statistice pe primul trimestru 

România numără în acest moment 217 402 persoane, 
consemnează clar că investiţiile perioadei ianuarie-

care sunt salariaţi cu normă întreagă şi au salarii de martie 2018 sunt consistent mai mari comparativ cu 
peste 1000 de euro net/ lună, ceea ce înseamnă o perioada similară a anului trecut.” a declarat 
creştere spectaculoasă de 80% faţă de anul trecut. senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al 
Practic sunt cu 96.178 mai mulţi salariaţi în 2018 – Comisiei de Buget – finanţe din Camera superioară a 
final de aprilie – faţă de 2017 care primesc un salariu Parlamentului. 
net de cel puţin 1000 euro/net. “În fiecare lună de Până la finalul anului 2018, investiţiile publice vor 
guvernare, PSD a adus mai mulţi români în clasa de reprezenta 3,8% din PIB; practic, în primul trimestru, 
mijloc. O arată atât creşterea remarcabilă a s-a dat startul politicii de susţinere a creşterii 
angajaţilor care au ajuns să câştige mai mult de 1000 economice prin investiţii consistente. “Distinct de 
de euro/lună cât şi distribuţia acestora în ţară. resursele bugetare alocate investiţiilor, alte trei 
Această performanţă este rezultatul politicii asumate componente esenţiale ale dezvoltării vor începe să 
PSD de creştere a salariilor care a produs efecte nu producă efecte benefice:
doar în zona bugetară ci şi în mediul privat.” susţine O Parteneriatele public-private – tocmai s-au 
senatorul Roxana Paţurcă, domnia sa continuând “În aprobat prin OUG modificări ale legislaţiei care 
condiţiile unui şomaj la cote de minim istoric şi ale stimulează iniţierea şi dezvoltarea de proiecte de 
unei cereri  în creştere de forţă de muncă – mai ales mare anvergură în PPP.
calificată -  este evident că obiectivul ”mai mulţi O FSDI – tocmai s-a votat final în Parlament legea 
români în clasa de mijloc” este perfect realizabil. Iar corespunzătoare; prin FSDI statul român va avea la 
PSD continuă să-l transforme-n realitate! Guvernarea dispoziţie un instrument modern – un fond de 

investiţii - după modelul celor consacrate mondial, actuală arată că poate, ştie şi vrea să-l îndeplinească! 
care va contribui la reindustrializarea României. Este un contrast violent în această privinţa faţă de 

perioada când opozanţii PSD erau la putere – PDL –ul O Simplificarea şi eficientizarea procedurilor de 
achiziţie publică; tocmai s-au produs prin OUG lui Boc şi Băsescu, transmutat în PNL – şi tăiau fără 
modificări esenţiale ale legislaţiei care vor permite o milă şi fără discernământ salarii şi pensii.”

R. Paţurcă a solicitat vicepremierului 
Paul Stănescu revederea modalităţii 
de calcul al preţului de vânzare şi al 

chiriei locuinţelor ANL

Roxana Paţurcă: Cresc investiţiile 
în economia naţională

Banca Mondială revizuieşte pozitiv estimarea 
creşterii economice a României în 2018

n PMP Călăraşi

Cr. Sefer, întrebare pentru ministrul muncii: Care este 
eficacitatea OUG 60 / 2017? Vezi ce răspuns a primit!

Ciprian Pandea: 
Se ajustează radical legea 

achiziţiilor publice

A fost cel mai mare miting 
organizat în România după Revoluţie

Inflaţia reală în luna mai a fost de doar 0,4%



ACTUALITATE4 5ACTUALITATE

Mai bine de 5000 de social – cum acelaşi instrument de 
democraţi călărăşeni au propagandă atunci când 
participat sâmbătă seară la prezenta imaginea 
mitingul organizat de PSD în protestelor# rezist de anul 
Piaţa Victoriei. “PSD a făcut trecut anunţa un număr de 
dovada forţei sale. Au fost 250 000 de participanţi, 
peste 230.000 de mii în piaţă, pentru ca acum, la mitingul 
dar ca ei sunt milioane, în PSD să înjumătăţească fără 
toată ţara. Numărul uriaş, fără jenă (130 000) numărul 
precedent din anii 90, al celor protestatarilor, deşi apar 
care au răspuns la chemarea consistent mai mulţi în 
politică pentru miting, este imaginea care prezinţă 
răspunsul clar, fără echivoc la aceeaşi suprafaţă din  Piaţa 
provocările şi ameninţările Victoria”. (foto jos).
continue la adresa partidului 

Ciprian Pandea a mai precizat care a câştigat alegerile. 
că după miting, PSD a asigurat Oamenii s-au săturat şi nu mai 
curăţenia în piaţă. “Este o acceptă ca votul şi voinţa lor 
manipulare grosolană că să fie batjocorite şi subminate 
Primăria Generală ar fi de interese obscure, ilegitime. 
suportat costurile de Nimeni nu mai poate 
salubritate după mitingul pretinde, nici în ţară şi nici în 
organizat de PSD. Această afara ţării că PSD guvernează 
acţiune a fost asigurată de împotriva voinţei străzii, aşa 
firma de salubritate care a cum a tot încercat să 
avut un contract legal cu PSD, transmită propaganda prin 
în calitate de organizator. Este ultramediatizarea şi umflarea 
de asemenea o mare protestelor #rezist..” a 
manipularea comparaţia între declarat liderul organizaţiei 
participanţii la mitingul PSD şi judeţene, Ciprian Pandea care aruncare-n derizoriu a prin exacerbarea unor 
cei de la mitingul #rezist. a continuat “În egală măsură mitingului prin manipulari elemente absolut 
Simpatizanţii PSD au venit de s-a demonstrat din nou ordinare în privinţa nesemnificative – de exemplu 
peste tot din ţară şi aveau spaima instrumentelor de participării, prin etichetarea gunoiul rămas după miting, ca 
nevoie să ia o gustare şi să propagandă faţă de anvergura nazistă ca sub-oameni (inculţi, şi când ar fi posibil ca după o 

suportului popular pentru bea apă după ore întregi de săraci, proşti, ştirbi, urâţi, astfel de manifestare, de sute 
PSD; nu încetează eforturile drum.” a conchis liderul PSD bătrâni,pleava socieţăţii etc) a de mii de oameni, să nu 
de compromitere, de Călăraşi.sutelor de mii de participanţi, rămână resturi. Este sugestiv 

care continuă “Inflaţia de 5,41% este o Chiar dacă preţurile vor rămâne Rata anuală a inflaţiei a urcat la 5,41% 
inflaţie falsă, pentru că reprezintă neschimbate de acum încolo, această în mai 2018, de la 5,2% în luna 
diferenţa de preţuri dintre mai 2018, faţă raportare falsă a inflaţiei va indica precedentă, pe fondul scumpirii 
de mai 2017; asta nu înseamnă că procente între 4-5% mai mari faţă de mărfurilor alimentare cu 3,93%, a 
preţurile au crescut în ultima lună, ci doar lunile corespondente de anul trecut.”

celor nealimentare cu 7,75% şi a că reflectă/conţin majorările de la finalul 
serviciilor cu 2,72%, potrivit datelor Cine e responsabil de anului trecut, determinate de influenţa 
anunţate marţi de Institutul Naţional unor factori externi cum ar fi: creșterea creșterea inflaţieide Statistică (INS). preţului internaţional al petrolului, inflaţia 

din Euro, criza unor alimente pe plan Evoluţia inflaţiei depinde mai mult de alte 
O rată mai mare a inflaţiei anuale a fost european (unt, ouă, legume-fructe), instituţii, decât de Guvern. “Principalul 
consemnată în luna februarie 2013, când liberalizarea pieţei de energie. Influenţa responsabil este BNR care are ca sarcină 
preţurile de consum au urcat cu 5,65%. principală controlul asupra inflaţiei. BNR acţiunii guvernamentale (revenirea accizei 
„Inflaţia reală în luna mai a fost de doar admite că în acest an nu își poate îndeplini la nivelul din 2016) a fost de doar 0,3 
0,4%. Altfel spus, un produs care costa in sarcina de a ţine inflaţia sub 2,5%. Apoi puncte procentuale.”
aprilie 100 de lei, în mai a fost doar cu 40 este Consiliul Concurenţei care trebuie să 
de bani mai mult. Acesta este efectul real Pandea consideră că “în realitate multe se asigure că firmele din piaţă nu cresc 
resimţit de populaţie în ultima lună. preţuri nu s-au schimbat sau chiar au artificial preţurile pe baza unor înţelegeri 
Nicidecum cel sugerat că inflaţia ar ajuns scăzut, cum ar fi la citrice, ouă, zahăr. Iar ilegale.  De asemenea au un rol important 
la 5,41%. Cele mai multe preţuri nu s-au alte preţuri, cele mai importante, au autorităţile de reglementare, în special în 
modificat, unele chiar au scăzut.” susţine rămas neschimbate: făină, pâine, carne, domeniul energiei.” a conchis Ciprian 
preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian Pandea lapte, articole de igienă, îmbrăcăminte. Pandea, secretar de stat în cadrul SGG.

În timp ce Opoziţia spune că În spiritul său restrictiv, FMI procedeze la reevaluările 
economia se prăbuşeşte, propune amânarea sau aplicarea necesare în relaţia cu România.” 
organismele financiare graduală a majorării punctului de continuă senatorul social – 
internaţionale îmbunătăţesc pensie. democrat, Roxana Paţurcă.
prognozele economice despre FMI estimează un deficit bugetar “Guvernarea PSD a stabilit însă 
România şi se apropie de de 3,6% pentru acest an. La fel a drept prioritate şi a anunţat 
estimările din programul de fost şi anul trecut când se public că de la 1 Iulie 2018 
guvernare pentru 2018 . transmiteau mesaje panicarde punctul de pensie se majorează cu 
Astfel, Banca Mondială a externe şi interne... În final, s-a 10% şi ajunge la 1000 de lei şi îşi 
“revizuit” estimările de creştere a dovedit că România a avut un va respecta angajamentul.” a 
economiei României pentru 2018 deficit de 2,97% şi că s-a încadrat continuat Paţurcă.
şi următorii doi ani, iar pentru în ţinta de maximum 3%. 
acest an anticipează un avans de FMI estimează o creştere Veniturile 5,1%, cu 0,6 puncte procentuale economică de 5,1%, după ultima 
peste ritmul prognozat în ianuarie, revizuire de la 4,4%. Anul trecut gospodăriilor 
potrivit ediţiei din luna iunie a FMI a refăcut de nu mai puţin de 3 româneşti au crescut raportului Global Economic ori prognoza pentru România şi 
Prospects, publicat marţi. tot n-a nimerit-o! În final, cu 15% faţă de anul 
“Îmbunătăţirea prognozei Băncii România a avut 6,9% creştere 

trecutMondiale privind creşterea economică, la o distanţă de nu 
economică a României vine după mai puţin de 1,4 puncte 

“INS comunică oficial că PSD şi-a cea a Fondului Monetar procentuale faţă de ultima 
respectat anul trecut Internaţional, care la rândul său revizuire a FMI ( 5,5%).
promisiunea de a aduce mai revizuise estimarea pentru 2018, FMI rămâne fidel politicilor sale mulţi bani în buzunarele de la 4,4% la 5,1%. Este dincolo de austeriate, deşi a avut ocazia să românilor şi de a creşte clasa de de orice dubiu că ambele constate clar că sunt inadecvate şi mijloc. Datele statistice arată că instituţii internaţionale contra-performante oriunde în în primul an de guvernare evidenţiază parcursul ascendent lume au fost impuse. Prin urmare românii au trăit mai bine ca în al României, iar estimările lor – continuă să recomande României a avut o creştere economică consistentă şi sustenabilă.” a spus guvernarea Cioloş.” spune de regulă pesimiste faţă de să reducă cheltuielile, să evite record de 6,9%, cu cel puţin un parlamentarul călărăşean. senatorul călărăşean.realitatea efectivă – admit acum orice alte reduceri de taxe, să procent peste ultimele revizuiri  

rezultatul sintetic al bunei Venitul mediu pe gospodărie a crească veniturile...ale FMI şi BM.  Raportul FMI   guvernări a PSD, reflectat într-o fost anul trecut de 3392 lei, mai FMI ignoră astfel evidenţele, România confirmă perspectivele creştere a PIB mult peste media mare cu 447 de lei faţă de 2016. despre România inclusiv cele româneşti, care au de creştere anticipate, mult peste UE.” a declarat senatorul PSD Este practic o creştere de 15%, în demonstrat că relaxarea fiscală a media europeană – 4,3% rată de Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru Evaluările post-factum ale FMI consonanţă deplină cu evoluţia adus mai mulţi bani la buget.  creştere PIB potenţial faţă de 1,7% al Comisiei de Buget – finanţe care sunt mult mai realiste decât creşterii puterii de cumpărare.România a avut o creştere record media UE.a continuat “În egală măsură prognozele. Acum spune despre a PIB de 6,9% în condiţiile În privinţa cheltuielilor, media pe În privinţa structurii creşterii aceste estimări internaţionale 2017 că a fost o creştere reducerii TVA de la 24% la 20% şi gospodărie a fost de 2874 de lei şi economice, România se profesioniste contrazic flagrant spectaculoasă şi o scădere record apoi 19%, a reducerii impozitului a reprezentat 84,7% din venituri încadrează în media modelului propaganda anti-PSD, care nu a şomajului, deşi atunci vorbea de pe venit de la 16% la 10%, a faţă de 85,7% cât a fost în 2016.european. Ponderea de consum în conteneşte absurd să anunţe riscul dezechilibrelor micşorării contribuţiilor sociale de 
formarea PIB de 77-78%, faţă de dezastrul”. macroeconomice, la fel cum “Altfel spus veniturile au crescut la 39,25 la 37,25 %, a extinderii 
media UE de 76-77%, iar vorbeşte şi azi. Pentru 2018, bugetul de stat este în ritm mai susţinut decât aplicării impozitului minim de 1% 
ponderea investiţiilor în formarea construit pe o creştere economică cheltuielile, fapt care “Aşteptăm deci raportul FMI din pe cifra de afaceri pentru 
PIB de 22%, faţă de 19-20%, medie de 5,5%. Constant, în demonstrează încă odată că 2019, când se va referi la anul microîntreprinderile care au cifră 
media UE.ultimii ani, prognozele externe au românii au rămas cu mai mulţi 2018. Cu certitudine că şi în acest de afaceri de 1 milion de euro/an, 

fost inferioare realizărilor efective. bani în buzunare.” a conchis “În concluzie, şi în 2018, România an, la fel ca anul trecut, FMI va fi a eliminării a peste 100 de taxe şi 
Anul trecut, de exemplu, România Roxana Paţurcă.va avea o creştere economică nevoit să admită evidenţele şi să impozite parafiscale.

Deputatul  PMP Călăraşi, Cristian Sefer s-a datorată la bugetul de stat, sumă ce putea fi 
adresat, la mijlocul lunii martie, ministrului Răspunsul primt din partea scăzută din obligaţia de plată datorată 
muncii şi justiţiei sociale, Olguţa Vasilescu bugetului de stat. conducerii Ministerului Muncii  
solicitând lămuriri în legătură cu eficacitatea Motivaţia ce a fost invocată la luarea acestei şi Justiţiei SocialeOUG 60 / 2017 în ceea ce priveşte numărul de măsuri a fost faptul că persoanele juridice 
unităţi protejate aflate în activitate înainte şi utilizează această posibilitate în detrimentul “Referitor la întrebarea dumneavoastră (…) vă după apariţia ordonanţei de urgenţă. Vezi mai angajării efective a persoanelor cu handicap. comunic următoarele:jos şi răspunsul primit din partea ministrului 

Mai multe organizaţii neguvernamentale ne-au Începând cu 1 septembrie 2017, Ordonanţa de Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu.
semnalat faptul că scopul OUG nr. 60/2017 în urgenţă a Guvernului nr. 60 / 2017 a modificat 

„Stimată Doamnă Ministru, această privinţă nu a fost atins, singurul efect art. 78 din Legea 448 / 2006 privind protecţia 
fiind acela al desființării mai multor unităţi şi promovarea drepturilor persoanelor cu Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2017 pentru protejate. handicap, în sensul eliminării posibilităţii modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 angajate 1844 persoane cu handicap.În vederea clarificării acestor aspecte vă rog, autorităţilor şi instituţiilor publice şi private de privind protecţia şi promovarea drepturilor 
doamna ministru, să mă informaţi cu privire la a opta pentru achiziţionarea de produse ori persoanelor cu handicap a fost eliminată După intrarea în vigoare a OUG nr. 60 / 2017 
numărul de persoane cu handicap angajate servicii de la unităţile protejate autorizate posibilitatea autorităţilor şi instituţiilor publice, respectiv la data de 1 octombrie 2017, se 
înaintea adoptării OUG nr. 60/2017 şi cele (UPA) şi menţinerea doar a obligaţiei de plăti persoanelor juridice, publice sau private, care înregistrau 719 UPA în care erau angajate 
angajate la momentul actual, respectiv la bugetul de stat în situaţia neangajării nu angajează persoane cu handicap în 1920 persoane cu handicap, în timp ce la data 
numărul de unităţi protejate aflate în activitate persoanelor cu handicap.condiţiile prevăzute lege să achiziţioneze de 1 decembrie 2017, în 723 UPA îşi desfăşurau 
înainte şi după apariţia ordonanţei de produse sau servicii realizate prin propria Astfel, înainte de intrarea în vigoare a acesteia, activitatea 1926 persoane cu handicap.”
urgenţă.”activitate a persoanelor cu handicap angajate respectiv la 1 august 2017, în statisticile 

Lia Olguţa VasilescuDeputat în unităţile protejate autorizate, pe bază de Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
parteneriat, în sumă echivalentă cu suma Dizabilităţi se înregistrau 690 UPA, în care erau Cristian George SEFER” Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale

Guvernul a adoptat recent o Ordonanţă de 
Urgenţă pentru modificarea pachetului de 
legi privind achiziţiile publice, astfel încât 
procedura de atribuire a unui contract să fie 
simplificată. 

Astfel, prin noile modificări, doar Curtea de Conturi 
va fi cea care veridică modul în care sunt făcute 
cheltuielile publice. De asemenea, cei care contestă 
licitaţiile aferente achiziţiilor publice trebuie să 
depună o cauţiune de 2% din valoarea contractului, 
sumă care poate fi recuperată doar dacă se 
dovedeşte că au avut un motiv întemeiat să conteste 
procedura. “Se ajustează radical legea achiziţiilor 
publice. O legislaţie clară, simplă, care să conducă la 
realizarea eficientă a proiectelor, în termene 
normale, este cheia de boltă a accelerării 
investiţiilor – prioritate majoră a guvernării PSD în 
acest an.” a declarat preşedintele PSD Călăraşi, 
Ciprian Pandea, Secretar de Stat în cadrul SGG. 
În noua formulă se debirocratizează masiv procesul, 
se reduc termenele se descurajează contestaţiile 
abuzive şi se clarifică atribuţii instituţionale care 
frânau sau chiar blocau investiţiile publice. “Pentru 
descurajarea contestaţiilor nejustificate au fost 
adoptate unele măsuri precum: introducerea 
CAUŢIUNII pentru depunerea contestaţiilor la CNSC 
şi introducerea TAXEI pentru depunerea plângerii la 
Curtea de Apel. Simplificarea procedurii de 
contestare se va realiza prin: eliminarea notificării 
prealabile; reguli clare pentru emiterea deciziilor 
CNSC; scurtarea termenelor de soluţionare a 
plângerilor la Curtea de Apel; eliminarea dublului 
control; ajustarea rapidă a contractelor de achiziţii 
astfel încât să nu se mai irosească timpul pentru 
reluarea procedurilor de atribuire în cazul unor 
modificări neesenţiale; reducerea numărului de 
etape de evaluare a ofertelor (maxim 4); 
simplificarea achiziţiei directe după modelul 
Comisiei Europene - implementarea art. 137 din 
Regulamentul 1.268/2012. După semnarea 
contractului de achiziţie singura autoritate care va 
mai controla legalitatea atribuirii va fi Curtea de 
Conturi.” a mai precizat Pandea.

Investiţii strategice prin 
parteneriat public-privat

„Investiţiile devin motor esenţial de creştere 
economică! Guvernul PSD îşi respectă 
angajamentele şi lansează deja marile proiecte care 
vor fi realizate în parteneriat public-privat (PPP), 
imediat după ce legea PPP a fost adoptată.” susţine 
Ciprian Pandea.

Astfel, prima listă de proiecte PPP prevede atragerea 
de investiţii directe de de 15-20 de miliarde de euro, 
în special în marea infrastructură. În sistemul 
parteneriatului public-privat resursele financiare 
vor/pot fi asigurate şi de partenerul privat. Prin 
structura şi mecanismul său parteneriatul public 
privat asigură o mult mai mare operativitate în 
execuţia proiectului, diminuează drastic birocraţia şi 
reduce termenele.

Consecventă principiilor asumate acestor locuinţe şi al chiriei. 
încă din timpul campaniei Într-adevăr, la stabilirea acestui 
electorale de a fi mereu în slujba preţ nu se ţine cont de o serie de 
călărăşenilor, senatorul PSD factori importanţi, aşa cum sunt 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, a calitatea şi costul materialelor 
adresat recent o interpelare din care sunt construite diferitele 
vicepremierului, Paul Stănescu, tipuri de astfel de locuinţe, de 
ministru al Dezvoltării Regionale atractivitatea poziţiei 
şi Administraţiei Publice ansamblului de locuinţe, de 
solicitându-i „revederea puterea de cumpărare din fiecare 
modalităţii de calcul al preţului zonă rezidenţială şi altele. De 
de vânzare şi al chiriei locuinţelor exemplu, în judeţul Călăraşi 
ANL”. Această chestiune a vorbim de construcţii mai uşoare. 
generat o serie de întrebări din Pentru mai multe amănunte 
partea cetăţenilor care aşteaptă privind această situaţie şi 
şi răspunsuri „competente” din nemulţumire a oamenilor, ataşez 
partea autorităţilor statului. la prezenta interpelare un 
Iată mai jos textul integral al Memoriu pe care l-am primit de 
acestei interpelări: la reprezentanţii cetăţenilor care 

mi-au venit în audienţă. 
Domnule În același timp, ca să le pot da un 

răspuns competent, am nevoie Vicepremier
de o succintă informare oficială 

În ultimul timp, am purtat mai din partea ministerului pe care îl 
multe discuţii cu persoane direct conduceţi, pe care o aştept în 
interesate de preţul de vânzare şi scris la Senatul României.
de nivelul chiriei locuinţelor ANL.
Principala problemă ridicată de 
cetăţeni se referă la critica 

04.06.2018preţului unic la nivel naţional al 

Senator PSD,
Roxana Paţurcă

În primele 3 luni ale acestui an, investiţiile nete mai rapidă absorbţie a fondurilor europene dar şi a 
realizate în economia naţională au însumat 15,7 resurselor naţionale pentru orice tip de proiect.” a 
miliarde lei, adică peste 3,3 miliarde euro, fiind în mai adăugat parlamentarul călărăşean.
creştere cu 14,3% comparativ cu trimestrul I al anului 
2017, relevă Institutul Naţional de Statistică. A crescut numărul românilor care au 
“Angajamentul PSD de a face din investiţii, motor al peste 1.000 de euro salariu/lunăcreşterii economice în 2018 începe să producă 
efecte. Datele statistice pe primul trimestru 

România numără în acest moment 217 402 persoane, 
consemnează clar că investiţiile perioadei ianuarie-

care sunt salariaţi cu normă întreagă şi au salarii de martie 2018 sunt consistent mai mari comparativ cu 
peste 1000 de euro net/ lună, ceea ce înseamnă o perioada similară a anului trecut.” a declarat 
creştere spectaculoasă de 80% faţă de anul trecut. senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al 
Practic sunt cu 96.178 mai mulţi salariaţi în 2018 – Comisiei de Buget – finanţe din Camera superioară a 
final de aprilie – faţă de 2017 care primesc un salariu Parlamentului. 
net de cel puţin 1000 euro/net. “În fiecare lună de Până la finalul anului 2018, investiţiile publice vor 
guvernare, PSD a adus mai mulţi români în clasa de reprezenta 3,8% din PIB; practic, în primul trimestru, 
mijloc. O arată atât creşterea remarcabilă a s-a dat startul politicii de susţinere a creşterii 
angajaţilor care au ajuns să câştige mai mult de 1000 economice prin investiţii consistente. “Distinct de 
de euro/lună cât şi distribuţia acestora în ţară. resursele bugetare alocate investiţiilor, alte trei 
Această performanţă este rezultatul politicii asumate componente esenţiale ale dezvoltării vor începe să 
PSD de creştere a salariilor care a produs efecte nu producă efecte benefice:
doar în zona bugetară ci şi în mediul privat.” susţine O Parteneriatele public-private – tocmai s-au 
senatorul Roxana Paţurcă, domnia sa continuând “În aprobat prin OUG modificări ale legislaţiei care 
condiţiile unui şomaj la cote de minim istoric şi ale stimulează iniţierea şi dezvoltarea de proiecte de 
unei cereri  în creştere de forţă de muncă – mai ales mare anvergură în PPP.
calificată -  este evident că obiectivul ”mai mulţi O FSDI – tocmai s-a votat final în Parlament legea 
români în clasa de mijloc” este perfect realizabil. Iar corespunzătoare; prin FSDI statul român va avea la 
PSD continuă să-l transforme-n realitate! Guvernarea dispoziţie un instrument modern – un fond de 

investiţii - după modelul celor consacrate mondial, actuală arată că poate, ştie şi vrea să-l îndeplinească! 
care va contribui la reindustrializarea României. Este un contrast violent în această privinţa faţă de 

perioada când opozanţii PSD erau la putere – PDL –ul O Simplificarea şi eficientizarea procedurilor de 
achiziţie publică; tocmai s-au produs prin OUG lui Boc şi Băsescu, transmutat în PNL – şi tăiau fără 
modificări esenţiale ale legislaţiei care vor permite o milă şi fără discernământ salarii şi pensii.”

R. Paţurcă a solicitat vicepremierului 
Paul Stănescu revederea modalităţii 
de calcul al preţului de vânzare şi al 

chiriei locuinţelor ANL

Roxana Paţurcă: Cresc investiţiile 
în economia naţională

Banca Mondială revizuieşte pozitiv estimarea 
creşterii economice a României în 2018

n PMP Călăraşi

Cr. Sefer, întrebare pentru ministrul muncii: Care este 
eficacitatea OUG 60 / 2017? Vezi ce răspuns a primit!

Ciprian Pandea: 
Se ajustează radical legea 

achiziţiilor publice

A fost cel mai mare miting 
organizat în România după Revoluţie

Inflaţia reală în luna mai a fost de doar 0,4%
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