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minim şi eliminarea ajutoarelor 
sociale. Este cazul lui Cristian 
Paun, consilierul pe probleme 
economice al presedintelui PNL, 
Ludovic Orban, care a sustinut 
la postul de televiziune B1 TV ca 

Dacă la începutul anului, programul de guvernare al 
liberalilor trebuie să prevadă Banca Mondială a estimate 
reducerea salariului minim la pentru ţara noastră o 
1.000 de lei şi tăierea celor 300 creştere economică de 
de lei pe care îi primesc familiile 4,5%, în iunie şi-a revizuit 
sărace din România. “Vor astfel 

prognoza la 5,1%, să anuleze una dintre măsurile 
evidenţiind şi esenţiale pentru bunăstarea 
îmbunătăţirea românilor şi creşterea 

economică realizate de PSD – perspectivelor pentru 
creşterea susţinută salariului 2019.
minim.” consideră Ciprian 
Pandea care a mai adăugat Şi Fondul Monetar Internaţional 
“PSD şi-a asumat şi a a prezentat o prognoză revizuită 
transformat în realitate de la 4,4% la 5,1%, adăugând că 

dintre veniturile românilor şi politicile guvernamentale, creşterea accelerată a salariului România va avea şi în acest an 
cele din Uniunea Europeană” implementate în ultimul an, au minim, ca obiectiv prioritar cea mai mare creştere 
susţine liderul PSD Călăraşi, determinat cea mai mare care să îmbunătăţească traiul economică din Europa.
Ciprian Pandea care a mai spus creştere a salariului mediu, din celor cu venituri mici, şi să Comisia Europeană prevede, în 
“Deja puterea de cumpărare a ultimul deceniu: +15%! În ciuda determine creşterea puterii de schimb, o creştere economică 
românilor a ajuns la 62% şi a propagandei, în ciuda cumpărare. În consecinţă, de la de 4,5%, precum şi o creştere a 
depăşit pentru prima dată aprecierilor alarmiste şi începutul lui 2017, când PSD a investiţiilor la 7%. În plus, CE 
nivelul de 60% comparativ cu iresponsabile ale pseudo preluat guvernarea, salariul susţine că România va avea o 
media din UE. În contextul specialiştilor PNL şi USR, minim a crescut în trei etape şi rată record  de creştere a PIB-
evoluţiei proiecţiilor de programul de guvernare a adus a ajuns astăzi la 1900 de lei ului potenţial de 4,8%, mult 
creştere economică ale BM, mai mulţi bani în buzunarele brut. Această politică şi-a peste celelalte ţări din UE 
FMI şi CE, românii vor ajunge în românilor. Cifrele nu pot fi dovedit beneficiile, inclusiv în (Cehia-3,1%, Polonia-3,6%, 
2020 la o putere de cumpărare combătute, şi demonstrează, privinţa creşterii economice, Ungaria-3,2%, Franţa- 1,2%, 
de aproape 70%  media puterii matematic, că, în ciuda inflaţiei care a atins un nivel record la Austria – 2%, Germania-1,9%.)
de cumpărare din UE. Adică se de 5,4%, puterea de finalul anului trecut – 6,9%. În 
îndeplineşte consistent cumpărare, raportata la an, a “Guvernarea PSD continuă să pofida acestor evidenţe, PNL 
obiectivul strategic al PSD ” mai crescut cu aproximativ 10 asigure performanţe Orban, în opoziţia oarbă, 
mulţi români în clasa de mijloc” procente. Cifrele nu mint economice remarcabile. E fanatică, faţă de PSD, nu ezită 

niciodată!” afirmă Pandea.Salariul mediu a depăşit 2.700 recunoscut acest lucru de să reînvie politicile de tăieri de 
de lei net în aprilie Tăierea salariului minim propusă Banca Mondială, FMI şi Comisia salarii şi ajutoare sociale. 

de PNL ar arunca Români în Europeană care au revizuit în Această abordare cinică este Un angajat din România a 
crizăcreştere prognozele privind profund nocivă! Este chiar mai câştigat, în medie, 2.713 lei net 

creşterea economică a nocivă decât tăierea cu 25% a în luna aprilie a acestui an, în Liberalii, din jurul lui Ludovic 
României, pentru acest an, salariilor în 2010, în regimul creştere cu 15% faţă de aprilie Orban, reînvie tăierile de salarii 
mult peste media europeană Boc-Băsescu si majorarea peste 2017, arată datele Institutului din vremea lui Boc-Băsescu, 
de 1,7%. Această evoluţie noapte a TVA de la 19% la Naţional de Statistică. “Este propunând în programul lor 
asigură reducerea decalajelor 24%.”evident, în acest moment, că economic reducerea salariului 

PSD a devenit ţinta unui  val de minciuni şi false, folosite de preşedintele Iohhanis şi de  Minciuna 2: Un criminal filmat din greşeală de 
manipulări fără precent. Acestea sunt propaganda noii securităţii: un martor, nu va mai putea fi condamnat în 
determinate de solidaritatea demonstrată de baza acelor imagini. În realitate, conform art. Minciuna 1: Un violator îşi va putea privi 
tot partidul cu preşedintele Liviu Dragnea şi 97, alineatul 2 litera f din CPP, orice probă care victima în ochi, în timp ce aceasta va povesti la 
de hotărârea de a readuce normalitatea în nu este interzisă de lege, este admisă pentru poliţie ce s-a întâmplat, dacă va mai avea curaj 
Justiţia din România, în detrimentul unor constatarea unei infracţiuni şi pentru să spună prin ce a trecut. În realitate, victima 
interese obscure. identificarea persoanei care a săvârşit-o. Prin unei agresiuni sexual, are prin lege, statutul de 

urmare şi înregistrarea cu telefonul mobil, Vârf de lance  a fost PRO TV care a lansat, la o ,,martor vulnerabil”, potrivit articolului 113 din 
nefiind interzisă prin lege, poate fi folosită în ora de maximă audienţă, în principalul jurnal Codul de procedură Penală şi beneficiază de 
ancheta penală. Iar la articolul 139 alineatul 1 de ştiri, o campanile mincinosă despre măsuri speciale de protecţia.. De fapt, ORICE 
indice 1, s-a introdus o nouă prevedere, modificările aduse Codului de Procedură PARTE VĂTĂMATĂ, dacă are motive de temere, 
conform căreia ,,înregistrările de pe camerele Penală. “La fel ca la Ordonanţa 13, asistăm la o poate solicita statutul de ,,persoană protejată”, 
de supraveghere şi cele realizate în locuri campanie mincinoasă şi premeditată pentru a conform articolului 92 CPP. Una dintre 
publice, inclusive cele cu telefonul mobil, POT scoate lumea-n stradă şi a arunca ţara-n haos măsurile de protecţie, prevăzute în lege, este 
CONSTITUI MIJLOACE DE PROBĂ!”doar pentru că unora nu le convine sau nu le ca aceste persoane, să poată fi audiate fără a fi 
Este extrem de grav ce a făcut PRO TV.  A place PSD!” a spus preşedintele PSD Călăraşi, în prezenţa agresorilor, audierea asigurându-se 
minţit în legătură cu documente oficiale ale Ciprian Pandea care a continuat “PRO TV a prin mijloace audio-video, cu distorsionarea 
Parlamentului României! CNA trebuie să se încălcat grav deontologia profesională şi imaginii şi a vocii, aşa cum prevede art 128 din 
autozesiseze şi să îşi exercite atribuţiile corect onestitatea necesară informării publice când a varianta modificată a Codului de Procedură 
şi nepărtinitor în apărarea interesului public.”ales să reia şi să promoveze aceleaşi teme Penală, adoptată în Parlament.

Atât la finalul primului trimestru cât şi după 
primele 4 luni scurse din 2018, ANAF a 
colectat, în sume nete, mai mult decât în anii 
2016-2017 şi, de asemenea, a depăşit planul 
de colectare stabilit prin legile bugetare. 

Preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian Pandea a 
declarat că din acest punct de vedere n-ar trebui să 
existe “întrebări” din partea Opoziţiei cu privire la 
existenţa resurselor necesare achitării pensiilor şi 
salariilor. “Din moment ce Guvernul a încasat în 
primele 4 luni cu 1 miliard de lei în plus peste 
ceea ce era programat în Buget, este clar că sunt 
bani pentru plata pensiilor şi salariilor (prevăzute 
în buget) şi încă ceva în plus.” a spus Ciprian 
Pandea, secretar de stat în cadrul SGG care a 
continuat “Este clar că după „întrebarea toxică” 
formulată de preşedintele Iohannis („dacă mai 
sunt bani de pensii şi salarii”), s-a declanşat o 
întreagă propagandă care fără niciun argument 
pune la îndoială capacitatea statului de a plăti 
pensii şi salarii, inducând astfel îngrijorare şi 
panică în rândul cetăţenilor. Este doar un demers 
iresponsabil care nu urmăreşte decât un singur 
obiectiv: destabilizarea ţării. Deci dacă are 1 
miliard în plus, poate plăti toate pensiile şi 
salariile şi mai rămâne cu încă ceva care poate fi 
direcţionat la investiţii şi dezvoltare.”

Programul de colectare repartizat de către 
Ministerul Finanţelor Publice pe primele trei luni 
ale anului 2018 a fost de 54,31 mld. lei. Totalul 
sumelor colectate de către ANAF pentru perioada 
mai sus menţionată a fost de 54,40 mld. lei, acesta 
reprezentând, dupa cum se observă, o depăşire în 
cifre absolute cu 93,6 mil.lei a programului de 
colectare stabilit şi o depăşire cu 10,6% - indice 
nominal, respectiv cu 5,20 mld. lei mai mult faţă de 
perioada similară a anului 2017 (49,20 mld. lei ). Se 
poate observa faptul că gradul de depăşire a 
nivelului încasărilor similare din anul 2017, 10,6% - 
indice nominal, este superior prognozei de creştere 
economică pentru anul 2018, revizuită la 6,1%, 
conform prognozei de primăvară a Comisiei 
Naţionale de Prognoză.

În primele patru luni ale anului 2018, Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală a colectat 
venituri bugetare în sumă totală de 75,58 mld. lei 
(fără încasările din taxa clawback şi din operaţiunile 
de tip “swap“ prevăzute în legile bugetare anuale)

“Pentru a clarifica grava confuzie dintre veniturile 
fiscale la Bugetul General Consolidat şi veniturile 
fiscale încasate de ANAF, trebuie precizat că 
veniturile colectate de ANAF sunt doar o parte din 
veniturile fiscale realizate la nivelul Bugetului 
General Consolidat.” a conchis Pandea.

Joi, 21 iunie, în cadrul Biroul Senatorial deschis la Fundulea, 
la iniţiativei senatorului PSD, Roxana Paţurcă, a avut loc 
întâlnirea organizată de Maria Albu, şef Cabinet senatorial, 
obiectivul fiind prezentarea programelor cu finanţare 
nerambursabilă de la bugetul de stat de către George 
Brezoi, director executiv al Agenţiei pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a 
Exportului Ploieşti, instituţie în cadrul căreia este arondat şi 
judeţul Călăraşi.
La întâlnire au participat tineri şi oameni de afaceri din 
Fundulea precum şi reprezentanţii autorităţile publice 
locale, primarul, Dorel Dorobanţu, respectiv viceprimarul, 
Ligia Bivol. împreună cu autorităţile locale analizează posibilitatea 
Întâlnirea a suscitat un viu interes din partea celor prezenţi, înfiinţării unui incubator de afaceri sau a unui parc de IMM-
cei mai mulţi dintre ei fiind interesaţi de obţinerea de uri care să contribuie la creşterea nivelului de dezvoltare al 
finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Start judeţului Călăraşi.
– up Nation România 2018. Programul Start – up Nation 2018 face parte din Programul 
În acest moment, parlamentarul social – democrat, Roxana de Guvernare, reprezentând o altă promisiune respectată 
Paţurcă, membru al Comisiei de Buget – finanţe din Senat, de Partidul Social Democrat faţă de cetăţeni.

PSD a inversat trendul sărăciei din integreze în societate. „Reducerea 
România! Numărul persoanelor în sărăciei este un proces de durată. 
deprivare materială, a crescut în Raportul Băncii Mondiale 
2016, în guvernarea Cioloş, de la surprinde realitatea socială a 
4.520.000 la 4.707.000 dar a scăzut României de la un moment dat, 
de la 4.707.000 la 3.831.000 în fără să evalueze însă în ce măsură 
2017. „S-a realizat încă unul dintre guvernarea PSD-ALDE produce 
principalele obiective ale efecte în această zonă. 
guvernării, asumat în timpul Guvernarea PSD a asumat şi face o 
campaniei electorale, acela de a prioritate din aducerea cât mai 
avea “mai mulţi români în clasa de multor români în clasa de mijloc, 
mijloc”. Faţă de anul 2016 sunt ceea ce înseamnă implicit 
peste 695 mii de români care au combaterea sărăciei.” a declarat 
ieşit din zona de sărăcie.” susţine Paţurcă, domnia sa adăugând “De 
Roxana Paţurcă, senator PSD altfel oficiali ai Băncii Mondiale 
Călăraşi care a continuat “Toţi care ştiu bine realităţile româneşti 
aceşti români au acum de acum  au admis public progresele 
mijloacele necesare pentru cel înregistrate de România. Acum 
puţin 4 dintre următoarele câteva săptămâni, Elisabetta 
necesităţi: plata facturilor la timp; Capannelli, World Bank Country 
un nivel de încălzire adecvat în Manager for Romania, arăta că ” 
locuinţă; o masă cu carne în mod În acest an, în Februarie, Guvernul 
regulat; o săptămână de vacanţă a adoptat un pachet de 47 de 
departe de casă; un televizor; o măsuri care să combată sărăcia 
maşină de spălat; un telefon sau o până-n 2020. Câteva dintre aceste 
maşină”. măsuri, precum creşterea ratei de 
Parlamentarul călărăşean a făcut angajare într-o slujbă, reducerea 
referiri şi la Raportul Băncii abandonului şcolar, extinderea 
Mondiale, document potrivit programelor naţionale de 
căruia 4,5% din populaţia ţării sănătate şi altele vor avea o 
trăieşte în mahalalele din jurul contribuţie puternică la reducerea 
oraşelor, iar aceste zone decalajelor de sărăcie între mediul 
marginalizate sunt adevărate rural şi cel urban”. Progrese 
focare de infecţie. Asta pentru că semnificative s-au făcut încă de 
cei care locuiesc acolo nu au anul trecut, când aproape 700 000 
educaţie şi nici un loc de muncă, de persoane au ieşit din zona de 
astfel încât le este foarte greu să se sărăcie şi excluziune socială.”

Românii vor plăti mai puţin pentru apă, canalizare şi 
irigaţii, în urma unei iniţiative legislative votată de plenul 
Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal va uşura mult 
suportabilitatea costurilor legate de alimentarea cu apă şi 
canalizare pentru consumatorii casnici, şi implicit, traiul de zi 
cu zi al oamenilor. Noua reglementare prevede o cotă redusă 
a TVA de 9%, ce se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 
2019, la apa livrată pentru irigaţii în agricultură, şi, de 
asemenea, la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.
Actul normativ va avea ca efect reducerea costurilor legate 
de întreţinerea locuinţelor, capitol la care românii au 
cheltuieli mult mai mari decât cetăţenii celorlalte ţări din 
Uniunea Europeană. Conform informaţii furnizate de 
Eurostat, în România se depăşeşte cu mult pragul de 40%, 
considerat ca fiind împovărător pentru o gospodărie, în ceea 
ce priveşte cheltuielile curente.
Reducerea cotei de TVA pentru apa livrată în sistemul de 
irigaţii constituie o măsură extrem de benefică pentru 
agricultori care vor putea astfel să îşi dezvolte investiţiile din 
domeniu la preţuri mult reduse.

Grupul parlamentar al PSD a votat miercuri, 27 iunie, în domiciliul.
şedinţa de vot final a Camerei Deputaţilor, pentru adoptarea Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în 
proiectului de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, 
amenzilor contravenţionale, act normativ care prevede, în prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul 
sistem pilot, posibilitatea ca şoferii să plătească amenzile în constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric 
termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării personal ale contravenientului, descrierea faptei 
procesului-verbal, faţă de 48 de ore, cum prevedea legislaţia contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a 
anterioară. Potrivit noii legi, agentul constatator va specifica fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot 
această posibilitate în procesul verbal. servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea 
De asemenea, legea instituie un mecanism simplificat de eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ 
evidenţă şi comunicare în material a amenzilor, în măsură să prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; 
furnizeze în timp real datele despre creanţele datorate şi indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a 
plăţile efectuate. În acest sens, s-a stabilit crearea unui tip de avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; 
proces-verbal care cuprinde anumite date standardizate, posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data 
respectiv o serie de evidenţă unică, codul de identificare înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din 
fiscală a emitentului, care să poată fi utilizate pentru minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de 
evidenţa, identificarea şi monitorizarea aplicării sancţiunilor, exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune 
precum şi crearea unui cont unic deschis la Trezoreria plângerea. Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi 
Statului, destinat exclusiv acestui scop. Pentru supleţea prenumele agentului constatator, numele şi prenumele 
sistemului, s-a instituit şi titlul de creanţă electronică, care contravenientului, codul numeric personal pentru 
cuprinde datele din procesul-verbal, precum şi sistemul persoanele care au atribuit un asemenea cod iar, în cazul 
informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice. persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a 
Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii 
conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. 
bugetele localităţilor în care contravenientul îşi are Nulitatea se constată şi din oficiu.

Programul pentru stimularea înfiinţării 
întreprinderilor mici şi mijlocii Start Up Nation, 
sesiunea 2018, va avea un buget de două miliarde de 
lei şi va oferi finanţări de până la 200.000 de lei pe 
proiect. “Stimularea investiţiilor, pilon essential al 
creşterii economice pentru acest an este o prioritate 
şi vizează inclusiv zona firmelor nou – înfiinţate. 
Pentru 2018, guvernarea PSD va aloca suma de 2 
miliarde de lei pentru Start-up Nation II. Se vor 
acorda câte 200.000 de mii de lei pentru susţinerea a 
10.000 de noi proiecte de afaceri.” susţine senatorul 
PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă.

Start-Up Naţion II va începe după imediat ce vor fi 
finalizate plăţile aferente ediţiei de anul trecut. “Toţi 
cei care au cereri de plată în aşteptare sau care nu 
le-au depus sunt contactaţi de personalul agenţiilor 
regionale pentru consiliere / îndrumare. Ultima zi de 
depunere a cererilor de plată pentru Start Up Nation 
I este 29 Septembrie 2018. Banii aşteaptă, sunt în 
conturile celor trei bănci partenere şi ale agenţiilor.” 
mai adaugă parlamentarul social – democrat.

Cheltuielile eligibile pentru a fi acoperite din aceste 
fonduri constau în achiziţiile de echipamente, spaţii 
de lucru, mijloace de transport (dar numai în condiţii 
speciale), mobilier, birotică, plata unor salarii şi 
utiliăţi, realizarea de webiste, brevete, licenţe, cursuri, 
TVA, consultanta accesării programului, licenţe 
software, dar şi cheltuieli privind creditele şi garanţiile 
aferente acestora. Cheltuieli neeligibile: vehicule 
pentru firme transport, spaţii cu destinaţie locativă, 
echipamente aferente jocurilor de noroc etc.

În anul 2017, au fost aprobate peste 3500 credite 
punte la partenerii de finanţare, beneficiarii urmând 
să se prezinte pentru decont începând cu luna 
ianuarie 2018 la sediile AIMMAIPE.

Până la sfârşitul anului 2017, au fost făcute plăţi către 
111 beneficiari, iar in cele trei zile lucrătoare ale 
anului 2018 au mai fost plătiţi 34 de beneficiari. La 
acest moment toate cererile depuse au fost plătite 
sau se află în circuitul de avizare.

În anul 2017, au fost alocate credite bugetare in 
valoare de 670 milioane lei, diferenţa de 963,798 
milioane este alocată prin legea bugetului de stat pe 
anul 2018.

Ministerul a solicitat, pentru anul 2018, credite de 
angajament şi bugetare în valoare de 2 miliarde. Prin 
proiectul de lege a bugetului de stat, s-au alocat 700 
milioane lei credite de angajament, urmând ca 
diferenţa până la 2 miliarde să fie solicitată la 
rectificarea bugetară.

În şedinţa Senatului României din 
27 iunie, senatorul PSD Călăraşi, 
Roxana Paţurcă a susţinut o 
Declaraţie Politică cu tema: 
Modalităţi noi de investiţii pentru 
cetăţeni. Iată mai jos textul 
integral al acestei declaraţii:

„Doamnelor şi domnilor,
Declaraţia mea politică de astăzi, se 
referă la prima emisiune de titluri de stat 
în cadrul Programului Tezaur - ediţia 
CENTENAR, un subiect de importanţă 
majoră, în ceea ce priveşte modalităţile 
de investiţii pe care cetăţenii României le 
au la dispoziţie în prezent.
Am primit cu bucurie, decizia Guvernului 
de a pune la dispoziţia cetăţenilor titluri 
de stat,  ce pot fi achiziţionate de orice 

cetăţeni în urma investiţiilor în titluri de reprezentat de valoarea de la care poate persoană fizică care a împlinit 18 ani, 
stat, reprezintă un avantaj enorm pentru începe subscrierea, respectiv 1 leu, chiar în anul în care România împlineşte 
cetăţeni, faţă de investiţiile făcute în ajungând până la 100.000 lei. Conform 100 de ani. 
depozitele bancare şi implicit un motiv în informaţiilor publicate de Ministerul Decizia de a introduce această măsură, 
plus pentru a se îndrepta către acest tip Finanţelor Publice, titlurile de stat pot fi reflectă preocuparea Guvernului de a 
de investiţie. cumpărate prin următoarele canale de respecta Programul de Guvernare, al 

distribuţie:3. Risc 0 pentru persoanele care vor să Partidului Social Democrat, în contextul 
investească în titluri de stat – datorită - în perioada 15 iunie - 06 iulie 2018 de la în care în conţinutul său, respectiv în 
faptului că statul garantează titlurile de capitolul ”Programul de politici publice unităţile operative ale Trezoreriei Statului 
stat, cetăţenii pot avea toată încrederea pentru perioada 2017-2020” este unde au domiciliul fiscal;
că acest tip de investiţie este în prezent prevăzută această măsură. - în perioada 15 iunie - 05 iulie 2018 prin 
una dintre cele mai atractive de pe piaţă.Susţin această măsură privind emisiunea reţeaua de oficii poştale ale Companiei 

de titluri de stat pentru cetăţeni datorită 4. Reducerea dependenţei cetăţenilor Naţionale Poşta Română, din mediul 
faptului că ele vor aduce beneficii reale faţă de bănci – odată cu apariţia urban, iar în perioada 15 iunie - 04 iulie 
cetăţenilor. Programului Tezaur - ediţia CENTENAR, 2018 din mediul rural.

cetăţenii care până acum au fost nevoiţi În vederea argumentării a ceea ce am Consider că aceste argumente sunt mai 
să apeleze la depozite ale instituţiilor spus mai devreme, vreau să enumăr mult decât suficiente pentru a ne putea 
financiare bancare, au o altă variantă în câteva beneficii pe care cetăţenii le vor forma o imagine concretă despre 
ceea ce priveşte investiţiile pe termen avea dacă vor opta pentru achiziţionarea impactul benefic pe care investiţiile în mediu şi lung. Până în momentul actual, titlurilor de stat:

titluri de stat îl vor avea pentru cetăţeni. instituţiile financiare bancare, au oferit o 1. Rata dobânzii de 5% - în ceea ce 
Pe această cale, vreau să felicit Ministrul rată a dobânzii care în anumite cazuri se priveşte rata dobânzii, procentul de 5% 
Finanţelor Publice şi echipa care s-a apropia de valoarea 0, acest lucru fiind este cu mult peste nivelul mediu pe care 
ocupat de Programul Tezaur - ediţia de nepermis, în contextul în care, în cetăţenii îl primesc în prezent la un 
CENTENAR, pentru decizia de a pune la acelaşi timp, aceleaşi instituţii financiare depozit oferit de instituţiile financiare 
dispoziţia cetăţenilor noi posibilităţi în bancare au primit dobânzi de până la 4% bancare din România.
ceea ce priveşte investiţiile pe termen de la stat.2. Neimpozitarea veniturilor obţinute din 
mediu şi lung.5. Creşterea accesibilităţii în rândul titlurile de stat – faptul că statul nu va 

cetăţenilor – un alt avantaj major este Vă mulţumesc!”supune impozitării veniturile obţinute de 

„Începând de la 1 iulie 2018, intră în fost mai mici pentru că: brute mai mici.
vigoare noul sistem de calcul al 1. Calculul indemnizaţiei s-ar fi Norma tranzitorie a rezolvat această 
indemnizaţiilor pentru concedii raportat la ultimele 6 luni din 2017, problemă. Cotele de CAS şi CASS mai 
medicale şi maternale. Se încheie când salariile BRUTE erau mai mici, mari se vor plăti pe indemnizaţii mai 
astfel perioada tranzitorie a întrucât nu includeau asigurările din mari calculate pe baza salariilor 
ultimelor 6 luni prin care s-a evitat o sarcina angajatorului. brute majorate din ultimele 6 luni, în 
reducere injustă a acestor urma transferului contribuţiilor. 2. ar fi plătit contribuţii sociale mai indemnizaţii ca urmare a transferului 

mari, ca urmare a creşterii Prin urmare, beneficiarii acestor contribuţiilor de la angajator la 
procentului CAS şi CASS ca pondere indemnizaţii plătesc contribuţii mai salariat.” susţine senatorul PSD 
într-un salariul brut mărit în urma mari, indemnizaţii mai mari, Călăraşi, Roxana Paţurcă.
transferului contribuţiilor. obţinând astfel suma netă corectă în Astfel, dacă nu ar fi existat această 

raport cu salariile lor.” a conchis „Altfel spus s-ar fi plătit contribuţii perioadă tranzitorie, indemnizaţia de 
parlamentarul călărăşean. sociale mai mari, raportate la salarii concediu medical sau maternal ar fi 

Guvernul are bani de 
pensii şi salarii şi încă 

ceva în plus

Şoferii vor putea plăti de acum amenzile în termen de 15 zile 
de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal

Românii vor plăti mai 
puţin pentru serviciile de 

apă şi canalizare

C. Pandea: La fel ca la Ordonanţa 13, asistăm la o campanie 
mincinoasă şi premeditată pentru a scoate lumea-n stradă

Ciprian Pandea: România menţine un 
ritm de creştere economică robustă

R. Paţurcă: De la 1 iulie intră în vigoare noul sistem de calcul 
al indemnizaţiilor pentru concedii medicale şi maternale

 

Programul Start-up Nation 2018, prezentat tinerilor din FunduleaMai puţini români în sărăcie, 
mai mulţi în clasa de mijloc

R. Paţurcă: Două miliarde 
de lei vor fi alocaţi 

pentru Start-Up Nation II

n PSD / Declaraţie Politică

Roxana Paţurcă: Modalităţi noi 
de investiţii pentru cetăţeni
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minim şi eliminarea ajutoarelor 
sociale. Este cazul lui Cristian 
Paun, consilierul pe probleme 
economice al presedintelui PNL, 
Ludovic Orban, care a sustinut 
la postul de televiziune B1 TV ca 

Dacă la începutul anului, programul de guvernare al 
liberalilor trebuie să prevadă Banca Mondială a estimate 
reducerea salariului minim la pentru ţara noastră o 
1.000 de lei şi tăierea celor 300 creştere economică de 
de lei pe care îi primesc familiile 4,5%, în iunie şi-a revizuit 
sărace din România. “Vor astfel 

prognoza la 5,1%, să anuleze una dintre măsurile 
evidenţiind şi esenţiale pentru bunăstarea 
îmbunătăţirea românilor şi creşterea 

economică realizate de PSD – perspectivelor pentru 
creşterea susţinută salariului 2019.
minim.” consideră Ciprian 
Pandea care a mai adăugat Şi Fondul Monetar Internaţional 
“PSD şi-a asumat şi a a prezentat o prognoză revizuită 
transformat în realitate de la 4,4% la 5,1%, adăugând că 

dintre veniturile românilor şi politicile guvernamentale, creşterea accelerată a salariului România va avea şi în acest an 
cele din Uniunea Europeană” implementate în ultimul an, au minim, ca obiectiv prioritar cea mai mare creştere 
susţine liderul PSD Călăraşi, determinat cea mai mare care să îmbunătăţească traiul economică din Europa.
Ciprian Pandea care a mai spus creştere a salariului mediu, din celor cu venituri mici, şi să Comisia Europeană prevede, în 
“Deja puterea de cumpărare a ultimul deceniu: +15%! În ciuda determine creşterea puterii de schimb, o creştere economică 
românilor a ajuns la 62% şi a propagandei, în ciuda cumpărare. În consecinţă, de la de 4,5%, precum şi o creştere a 
depăşit pentru prima dată aprecierilor alarmiste şi începutul lui 2017, când PSD a investiţiilor la 7%. În plus, CE 
nivelul de 60% comparativ cu iresponsabile ale pseudo preluat guvernarea, salariul susţine că România va avea o 
media din UE. În contextul specialiştilor PNL şi USR, minim a crescut în trei etape şi rată record  de creştere a PIB-
evoluţiei proiecţiilor de programul de guvernare a adus a ajuns astăzi la 1900 de lei ului potenţial de 4,8%, mult 
creştere economică ale BM, mai mulţi bani în buzunarele brut. Această politică şi-a peste celelalte ţări din UE 
FMI şi CE, românii vor ajunge în românilor. Cifrele nu pot fi dovedit beneficiile, inclusiv în (Cehia-3,1%, Polonia-3,6%, 
2020 la o putere de cumpărare combătute, şi demonstrează, privinţa creşterii economice, Ungaria-3,2%, Franţa- 1,2%, 
de aproape 70%  media puterii matematic, că, în ciuda inflaţiei care a atins un nivel record la Austria – 2%, Germania-1,9%.)
de cumpărare din UE. Adică se de 5,4%, puterea de finalul anului trecut – 6,9%. În 
îndeplineşte consistent cumpărare, raportata la an, a “Guvernarea PSD continuă să pofida acestor evidenţe, PNL 
obiectivul strategic al PSD ” mai crescut cu aproximativ 10 asigure performanţe Orban, în opoziţia oarbă, 
mulţi români în clasa de mijloc” procente. Cifrele nu mint economice remarcabile. E fanatică, faţă de PSD, nu ezită 

niciodată!” afirmă Pandea.Salariul mediu a depăşit 2.700 recunoscut acest lucru de să reînvie politicile de tăieri de 
de lei net în aprilie Tăierea salariului minim propusă Banca Mondială, FMI şi Comisia salarii şi ajutoare sociale. 

de PNL ar arunca Români în Europeană care au revizuit în Această abordare cinică este Un angajat din România a 
crizăcreştere prognozele privind profund nocivă! Este chiar mai câştigat, în medie, 2.713 lei net 

creşterea economică a nocivă decât tăierea cu 25% a în luna aprilie a acestui an, în Liberalii, din jurul lui Ludovic 
României, pentru acest an, salariilor în 2010, în regimul creştere cu 15% faţă de aprilie Orban, reînvie tăierile de salarii 
mult peste media europeană Boc-Băsescu si majorarea peste 2017, arată datele Institutului din vremea lui Boc-Băsescu, 
de 1,7%. Această evoluţie noapte a TVA de la 19% la Naţional de Statistică. “Este propunând în programul lor 
asigură reducerea decalajelor 24%.”evident, în acest moment, că economic reducerea salariului 

PSD a devenit ţinta unui  val de minciuni şi false, folosite de preşedintele Iohhanis şi de  Minciuna 2: Un criminal filmat din greşeală de 
manipulări fără precent. Acestea sunt propaganda noii securităţii: un martor, nu va mai putea fi condamnat în 
determinate de solidaritatea demonstrată de baza acelor imagini. În realitate, conform art. Minciuna 1: Un violator îşi va putea privi 
tot partidul cu preşedintele Liviu Dragnea şi 97, alineatul 2 litera f din CPP, orice probă care victima în ochi, în timp ce aceasta va povesti la 
de hotărârea de a readuce normalitatea în nu este interzisă de lege, este admisă pentru poliţie ce s-a întâmplat, dacă va mai avea curaj 
Justiţia din România, în detrimentul unor constatarea unei infracţiuni şi pentru să spună prin ce a trecut. În realitate, victima 
interese obscure. identificarea persoanei care a săvârşit-o. Prin unei agresiuni sexual, are prin lege, statutul de 

urmare şi înregistrarea cu telefonul mobil, Vârf de lance  a fost PRO TV care a lansat, la o ,,martor vulnerabil”, potrivit articolului 113 din 
nefiind interzisă prin lege, poate fi folosită în ora de maximă audienţă, în principalul jurnal Codul de procedură Penală şi beneficiază de 
ancheta penală. Iar la articolul 139 alineatul 1 de ştiri, o campanile mincinosă despre măsuri speciale de protecţia.. De fapt, ORICE 
indice 1, s-a introdus o nouă prevedere, modificările aduse Codului de Procedură PARTE VĂTĂMATĂ, dacă are motive de temere, 
conform căreia ,,înregistrările de pe camerele Penală. “La fel ca la Ordonanţa 13, asistăm la o poate solicita statutul de ,,persoană protejată”, 
de supraveghere şi cele realizate în locuri campanie mincinoasă şi premeditată pentru a conform articolului 92 CPP. Una dintre 
publice, inclusive cele cu telefonul mobil, POT scoate lumea-n stradă şi a arunca ţara-n haos măsurile de protecţie, prevăzute în lege, este 
CONSTITUI MIJLOACE DE PROBĂ!”doar pentru că unora nu le convine sau nu le ca aceste persoane, să poată fi audiate fără a fi 
Este extrem de grav ce a făcut PRO TV.  A place PSD!” a spus preşedintele PSD Călăraşi, în prezenţa agresorilor, audierea asigurându-se 
minţit în legătură cu documente oficiale ale Ciprian Pandea care a continuat “PRO TV a prin mijloace audio-video, cu distorsionarea 
Parlamentului României! CNA trebuie să se încălcat grav deontologia profesională şi imaginii şi a vocii, aşa cum prevede art 128 din 
autozesiseze şi să îşi exercite atribuţiile corect onestitatea necesară informării publice când a varianta modificată a Codului de Procedură 
şi nepărtinitor în apărarea interesului public.”ales să reia şi să promoveze aceleaşi teme Penală, adoptată în Parlament.

Atât la finalul primului trimestru cât şi după 
primele 4 luni scurse din 2018, ANAF a 
colectat, în sume nete, mai mult decât în anii 
2016-2017 şi, de asemenea, a depăşit planul 
de colectare stabilit prin legile bugetare. 

Preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian Pandea a 
declarat că din acest punct de vedere n-ar trebui să 
existe “întrebări” din partea Opoziţiei cu privire la 
existenţa resurselor necesare achitării pensiilor şi 
salariilor. “Din moment ce Guvernul a încasat în 
primele 4 luni cu 1 miliard de lei în plus peste 
ceea ce era programat în Buget, este clar că sunt 
bani pentru plata pensiilor şi salariilor (prevăzute 
în buget) şi încă ceva în plus.” a spus Ciprian 
Pandea, secretar de stat în cadrul SGG care a 
continuat “Este clar că după „întrebarea toxică” 
formulată de preşedintele Iohannis („dacă mai 
sunt bani de pensii şi salarii”), s-a declanşat o 
întreagă propagandă care fără niciun argument 
pune la îndoială capacitatea statului de a plăti 
pensii şi salarii, inducând astfel îngrijorare şi 
panică în rândul cetăţenilor. Este doar un demers 
iresponsabil care nu urmăreşte decât un singur 
obiectiv: destabilizarea ţării. Deci dacă are 1 
miliard în plus, poate plăti toate pensiile şi 
salariile şi mai rămâne cu încă ceva care poate fi 
direcţionat la investiţii şi dezvoltare.”

Programul de colectare repartizat de către 
Ministerul Finanţelor Publice pe primele trei luni 
ale anului 2018 a fost de 54,31 mld. lei. Totalul 
sumelor colectate de către ANAF pentru perioada 
mai sus menţionată a fost de 54,40 mld. lei, acesta 
reprezentând, dupa cum se observă, o depăşire în 
cifre absolute cu 93,6 mil.lei a programului de 
colectare stabilit şi o depăşire cu 10,6% - indice 
nominal, respectiv cu 5,20 mld. lei mai mult faţă de 
perioada similară a anului 2017 (49,20 mld. lei ). Se 
poate observa faptul că gradul de depăşire a 
nivelului încasărilor similare din anul 2017, 10,6% - 
indice nominal, este superior prognozei de creştere 
economică pentru anul 2018, revizuită la 6,1%, 
conform prognozei de primăvară a Comisiei 
Naţionale de Prognoză.

În primele patru luni ale anului 2018, Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală a colectat 
venituri bugetare în sumă totală de 75,58 mld. lei 
(fără încasările din taxa clawback şi din operaţiunile 
de tip “swap“ prevăzute în legile bugetare anuale)

“Pentru a clarifica grava confuzie dintre veniturile 
fiscale la Bugetul General Consolidat şi veniturile 
fiscale încasate de ANAF, trebuie precizat că 
veniturile colectate de ANAF sunt doar o parte din 
veniturile fiscale realizate la nivelul Bugetului 
General Consolidat.” a conchis Pandea.

Joi, 21 iunie, în cadrul Biroul Senatorial deschis la Fundulea, 
la iniţiativei senatorului PSD, Roxana Paţurcă, a avut loc 
întâlnirea organizată de Maria Albu, şef Cabinet senatorial, 
obiectivul fiind prezentarea programelor cu finanţare 
nerambursabilă de la bugetul de stat de către George 
Brezoi, director executiv al Agenţiei pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a 
Exportului Ploieşti, instituţie în cadrul căreia este arondat şi 
judeţul Călăraşi.
La întâlnire au participat tineri şi oameni de afaceri din 
Fundulea precum şi reprezentanţii autorităţile publice 
locale, primarul, Dorel Dorobanţu, respectiv viceprimarul, 
Ligia Bivol. împreună cu autorităţile locale analizează posibilitatea 
Întâlnirea a suscitat un viu interes din partea celor prezenţi, înfiinţării unui incubator de afaceri sau a unui parc de IMM-
cei mai mulţi dintre ei fiind interesaţi de obţinerea de uri care să contribuie la creşterea nivelului de dezvoltare al 
finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Start judeţului Călăraşi.
– up Nation România 2018. Programul Start – up Nation 2018 face parte din Programul 
În acest moment, parlamentarul social – democrat, Roxana de Guvernare, reprezentând o altă promisiune respectată 
Paţurcă, membru al Comisiei de Buget – finanţe din Senat, de Partidul Social Democrat faţă de cetăţeni.

PSD a inversat trendul sărăciei din integreze în societate. „Reducerea 
România! Numărul persoanelor în sărăciei este un proces de durată. 
deprivare materială, a crescut în Raportul Băncii Mondiale 
2016, în guvernarea Cioloş, de la surprinde realitatea socială a 
4.520.000 la 4.707.000 dar a scăzut României de la un moment dat, 
de la 4.707.000 la 3.831.000 în fără să evalueze însă în ce măsură 
2017. „S-a realizat încă unul dintre guvernarea PSD-ALDE produce 
principalele obiective ale efecte în această zonă. 
guvernării, asumat în timpul Guvernarea PSD a asumat şi face o 
campaniei electorale, acela de a prioritate din aducerea cât mai 
avea “mai mulţi români în clasa de multor români în clasa de mijloc, 
mijloc”. Faţă de anul 2016 sunt ceea ce înseamnă implicit 
peste 695 mii de români care au combaterea sărăciei.” a declarat 
ieşit din zona de sărăcie.” susţine Paţurcă, domnia sa adăugând “De 
Roxana Paţurcă, senator PSD altfel oficiali ai Băncii Mondiale 
Călăraşi care a continuat “Toţi care ştiu bine realităţile româneşti 
aceşti români au acum de acum  au admis public progresele 
mijloacele necesare pentru cel înregistrate de România. Acum 
puţin 4 dintre următoarele câteva săptămâni, Elisabetta 
necesităţi: plata facturilor la timp; Capannelli, World Bank Country 
un nivel de încălzire adecvat în Manager for Romania, arăta că ” 
locuinţă; o masă cu carne în mod În acest an, în Februarie, Guvernul 
regulat; o săptămână de vacanţă a adoptat un pachet de 47 de 
departe de casă; un televizor; o măsuri care să combată sărăcia 
maşină de spălat; un telefon sau o până-n 2020. Câteva dintre aceste 
maşină”. măsuri, precum creşterea ratei de 
Parlamentarul călărăşean a făcut angajare într-o slujbă, reducerea 
referiri şi la Raportul Băncii abandonului şcolar, extinderea 
Mondiale, document potrivit programelor naţionale de 
căruia 4,5% din populaţia ţării sănătate şi altele vor avea o 
trăieşte în mahalalele din jurul contribuţie puternică la reducerea 
oraşelor, iar aceste zone decalajelor de sărăcie între mediul 
marginalizate sunt adevărate rural şi cel urban”. Progrese 
focare de infecţie. Asta pentru că semnificative s-au făcut încă de 
cei care locuiesc acolo nu au anul trecut, când aproape 700 000 
educaţie şi nici un loc de muncă, de persoane au ieşit din zona de 
astfel încât le este foarte greu să se sărăcie şi excluziune socială.”

Românii vor plăti mai puţin pentru apă, canalizare şi 
irigaţii, în urma unei iniţiative legislative votată de plenul 
Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal va uşura mult 
suportabilitatea costurilor legate de alimentarea cu apă şi 
canalizare pentru consumatorii casnici, şi implicit, traiul de zi 
cu zi al oamenilor. Noua reglementare prevede o cotă redusă 
a TVA de 9%, ce se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 
2019, la apa livrată pentru irigaţii în agricultură, şi, de 
asemenea, la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.
Actul normativ va avea ca efect reducerea costurilor legate 
de întreţinerea locuinţelor, capitol la care românii au 
cheltuieli mult mai mari decât cetăţenii celorlalte ţări din 
Uniunea Europeană. Conform informaţii furnizate de 
Eurostat, în România se depăşeşte cu mult pragul de 40%, 
considerat ca fiind împovărător pentru o gospodărie, în ceea 
ce priveşte cheltuielile curente.
Reducerea cotei de TVA pentru apa livrată în sistemul de 
irigaţii constituie o măsură extrem de benefică pentru 
agricultori care vor putea astfel să îşi dezvolte investiţiile din 
domeniu la preţuri mult reduse.

Grupul parlamentar al PSD a votat miercuri, 27 iunie, în domiciliul.
şedinţa de vot final a Camerei Deputaţilor, pentru adoptarea Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în 
proiectului de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, 
amenzilor contravenţionale, act normativ care prevede, în prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul 
sistem pilot, posibilitatea ca şoferii să plătească amenzile în constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric 
termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării personal ale contravenientului, descrierea faptei 
procesului-verbal, faţă de 48 de ore, cum prevedea legislaţia contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a 
anterioară. Potrivit noii legi, agentul constatator va specifica fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot 
această posibilitate în procesul verbal. servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea 
De asemenea, legea instituie un mecanism simplificat de eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ 
evidenţă şi comunicare în material a amenzilor, în măsură să prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; 
furnizeze în timp real datele despre creanţele datorate şi indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a 
plăţile efectuate. În acest sens, s-a stabilit crearea unui tip de avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; 
proces-verbal care cuprinde anumite date standardizate, posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data 
respectiv o serie de evidenţă unică, codul de identificare înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din 
fiscală a emitentului, care să poată fi utilizate pentru minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de 
evidenţa, identificarea şi monitorizarea aplicării sancţiunilor, exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune 
precum şi crearea unui cont unic deschis la Trezoreria plângerea. Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi 
Statului, destinat exclusiv acestui scop. Pentru supleţea prenumele agentului constatator, numele şi prenumele 
sistemului, s-a instituit şi titlul de creanţă electronică, care contravenientului, codul numeric personal pentru 
cuprinde datele din procesul-verbal, precum şi sistemul persoanele care au atribuit un asemenea cod iar, în cazul 
informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice. persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a 
Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii 
conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. 
bugetele localităţilor în care contravenientul îşi are Nulitatea se constată şi din oficiu.

Programul pentru stimularea înfiinţării 
întreprinderilor mici şi mijlocii Start Up Nation, 
sesiunea 2018, va avea un buget de două miliarde de 
lei şi va oferi finanţări de până la 200.000 de lei pe 
proiect. “Stimularea investiţiilor, pilon essential al 
creşterii economice pentru acest an este o prioritate 
şi vizează inclusiv zona firmelor nou – înfiinţate. 
Pentru 2018, guvernarea PSD va aloca suma de 2 
miliarde de lei pentru Start-up Nation II. Se vor 
acorda câte 200.000 de mii de lei pentru susţinerea a 
10.000 de noi proiecte de afaceri.” susţine senatorul 
PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă.

Start-Up Naţion II va începe după imediat ce vor fi 
finalizate plăţile aferente ediţiei de anul trecut. “Toţi 
cei care au cereri de plată în aşteptare sau care nu 
le-au depus sunt contactaţi de personalul agenţiilor 
regionale pentru consiliere / îndrumare. Ultima zi de 
depunere a cererilor de plată pentru Start Up Nation 
I este 29 Septembrie 2018. Banii aşteaptă, sunt în 
conturile celor trei bănci partenere şi ale agenţiilor.” 
mai adaugă parlamentarul social – democrat.

Cheltuielile eligibile pentru a fi acoperite din aceste 
fonduri constau în achiziţiile de echipamente, spaţii 
de lucru, mijloace de transport (dar numai în condiţii 
speciale), mobilier, birotică, plata unor salarii şi 
utiliăţi, realizarea de webiste, brevete, licenţe, cursuri, 
TVA, consultanta accesării programului, licenţe 
software, dar şi cheltuieli privind creditele şi garanţiile 
aferente acestora. Cheltuieli neeligibile: vehicule 
pentru firme transport, spaţii cu destinaţie locativă, 
echipamente aferente jocurilor de noroc etc.

În anul 2017, au fost aprobate peste 3500 credite 
punte la partenerii de finanţare, beneficiarii urmând 
să se prezinte pentru decont începând cu luna 
ianuarie 2018 la sediile AIMMAIPE.

Până la sfârşitul anului 2017, au fost făcute plăţi către 
111 beneficiari, iar in cele trei zile lucrătoare ale 
anului 2018 au mai fost plătiţi 34 de beneficiari. La 
acest moment toate cererile depuse au fost plătite 
sau se află în circuitul de avizare.

În anul 2017, au fost alocate credite bugetare in 
valoare de 670 milioane lei, diferenţa de 963,798 
milioane este alocată prin legea bugetului de stat pe 
anul 2018.

Ministerul a solicitat, pentru anul 2018, credite de 
angajament şi bugetare în valoare de 2 miliarde. Prin 
proiectul de lege a bugetului de stat, s-au alocat 700 
milioane lei credite de angajament, urmând ca 
diferenţa până la 2 miliarde să fie solicitată la 
rectificarea bugetară.

În şedinţa Senatului României din 
27 iunie, senatorul PSD Călăraşi, 
Roxana Paţurcă a susţinut o 
Declaraţie Politică cu tema: 
Modalităţi noi de investiţii pentru 
cetăţeni. Iată mai jos textul 
integral al acestei declaraţii:

„Doamnelor şi domnilor,
Declaraţia mea politică de astăzi, se 
referă la prima emisiune de titluri de stat 
în cadrul Programului Tezaur - ediţia 
CENTENAR, un subiect de importanţă 
majoră, în ceea ce priveşte modalităţile 
de investiţii pe care cetăţenii României le 
au la dispoziţie în prezent.
Am primit cu bucurie, decizia Guvernului 
de a pune la dispoziţia cetăţenilor titluri 
de stat,  ce pot fi achiziţionate de orice 

cetăţeni în urma investiţiilor în titluri de reprezentat de valoarea de la care poate persoană fizică care a împlinit 18 ani, 
stat, reprezintă un avantaj enorm pentru începe subscrierea, respectiv 1 leu, chiar în anul în care România împlineşte 
cetăţeni, faţă de investiţiile făcute în ajungând până la 100.000 lei. Conform 100 de ani. 
depozitele bancare şi implicit un motiv în informaţiilor publicate de Ministerul Decizia de a introduce această măsură, 
plus pentru a se îndrepta către acest tip Finanţelor Publice, titlurile de stat pot fi reflectă preocuparea Guvernului de a 
de investiţie. cumpărate prin următoarele canale de respecta Programul de Guvernare, al 

distribuţie:3. Risc 0 pentru persoanele care vor să Partidului Social Democrat, în contextul 
investească în titluri de stat – datorită - în perioada 15 iunie - 06 iulie 2018 de la în care în conţinutul său, respectiv în 
faptului că statul garantează titlurile de capitolul ”Programul de politici publice unităţile operative ale Trezoreriei Statului 
stat, cetăţenii pot avea toată încrederea pentru perioada 2017-2020” este unde au domiciliul fiscal;
că acest tip de investiţie este în prezent prevăzută această măsură. - în perioada 15 iunie - 05 iulie 2018 prin 
una dintre cele mai atractive de pe piaţă.Susţin această măsură privind emisiunea reţeaua de oficii poştale ale Companiei 

de titluri de stat pentru cetăţeni datorită 4. Reducerea dependenţei cetăţenilor Naţionale Poşta Română, din mediul 
faptului că ele vor aduce beneficii reale faţă de bănci – odată cu apariţia urban, iar în perioada 15 iunie - 04 iulie 
cetăţenilor. Programului Tezaur - ediţia CENTENAR, 2018 din mediul rural.

cetăţenii care până acum au fost nevoiţi În vederea argumentării a ceea ce am Consider că aceste argumente sunt mai 
să apeleze la depozite ale instituţiilor spus mai devreme, vreau să enumăr mult decât suficiente pentru a ne putea 
financiare bancare, au o altă variantă în câteva beneficii pe care cetăţenii le vor forma o imagine concretă despre 
ceea ce priveşte investiţiile pe termen avea dacă vor opta pentru achiziţionarea impactul benefic pe care investiţiile în mediu şi lung. Până în momentul actual, titlurilor de stat:

titluri de stat îl vor avea pentru cetăţeni. instituţiile financiare bancare, au oferit o 1. Rata dobânzii de 5% - în ceea ce 
Pe această cale, vreau să felicit Ministrul rată a dobânzii care în anumite cazuri se priveşte rata dobânzii, procentul de 5% 
Finanţelor Publice şi echipa care s-a apropia de valoarea 0, acest lucru fiind este cu mult peste nivelul mediu pe care 
ocupat de Programul Tezaur - ediţia de nepermis, în contextul în care, în cetăţenii îl primesc în prezent la un 
CENTENAR, pentru decizia de a pune la acelaşi timp, aceleaşi instituţii financiare depozit oferit de instituţiile financiare 
dispoziţia cetăţenilor noi posibilităţi în bancare au primit dobânzi de până la 4% bancare din România.
ceea ce priveşte investiţiile pe termen de la stat.2. Neimpozitarea veniturilor obţinute din 
mediu şi lung.5. Creşterea accesibilităţii în rândul titlurile de stat – faptul că statul nu va 

cetăţenilor – un alt avantaj major este Vă mulţumesc!”supune impozitării veniturile obţinute de 

„Începând de la 1 iulie 2018, intră în fost mai mici pentru că: brute mai mici.
vigoare noul sistem de calcul al 1. Calculul indemnizaţiei s-ar fi Norma tranzitorie a rezolvat această 
indemnizaţiilor pentru concedii raportat la ultimele 6 luni din 2017, problemă. Cotele de CAS şi CASS mai 
medicale şi maternale. Se încheie când salariile BRUTE erau mai mici, mari se vor plăti pe indemnizaţii mai 
astfel perioada tranzitorie a întrucât nu includeau asigurările din mari calculate pe baza salariilor 
ultimelor 6 luni prin care s-a evitat o sarcina angajatorului. brute majorate din ultimele 6 luni, în 
reducere injustă a acestor urma transferului contribuţiilor. 2. ar fi plătit contribuţii sociale mai indemnizaţii ca urmare a transferului 

mari, ca urmare a creşterii Prin urmare, beneficiarii acestor contribuţiilor de la angajator la 
procentului CAS şi CASS ca pondere indemnizaţii plătesc contribuţii mai salariat.” susţine senatorul PSD 
într-un salariul brut mărit în urma mari, indemnizaţii mai mari, Călăraşi, Roxana Paţurcă.
transferului contribuţiilor. obţinând astfel suma netă corectă în Astfel, dacă nu ar fi existat această 

raport cu salariile lor.” a conchis „Altfel spus s-ar fi plătit contribuţii perioadă tranzitorie, indemnizaţia de 
parlamentarul călărăşean. sociale mai mari, raportate la salarii concediu medical sau maternal ar fi 

Guvernul are bani de 
pensii şi salarii şi încă 

ceva în plus

Şoferii vor putea plăti de acum amenzile în termen de 15 zile 
de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal

Românii vor plăti mai 
puţin pentru serviciile de 

apă şi canalizare

C. Pandea: La fel ca la Ordonanţa 13, asistăm la o campanie 
mincinoasă şi premeditată pentru a scoate lumea-n stradă

Ciprian Pandea: România menţine un 
ritm de creştere economică robustă

R. Paţurcă: De la 1 iulie intră în vigoare noul sistem de calcul 
al indemnizaţiilor pentru concedii medicale şi maternale

 

Programul Start-up Nation 2018, prezentat tinerilor din FunduleaMai puţini români în sărăcie, 
mai mulţi în clasa de mijloc

R. Paţurcă: Două miliarde 
de lei vor fi alocaţi 

pentru Start-Up Nation II

n PSD / Declaraţie Politică

Roxana Paţurcă: Modalităţi noi 
de investiţii pentru cetăţeni
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