
Senatul a adoptat, luni, în plen, proiectul 
de lege al Guvernului privind sistemul 
public de pensii. S-au înregistrat 81 de 
voturi ''pentru'', 12 - ''împotrivă'' şi opt 
abţineri. Senatoarea PSD Călăraşi, Roxana 
Paţurcă a susţinut prin intermediul unei 
postări pe contul personal de facebook că 
a votat pentru această nouă lege a 
pensiilor care elimină inechităţile dintre 
beneficiarii sistemului public de pensii. 
“Am votat astăzi, alături de colegii mei 
din Senat, noua lege a pensiilor, într-o 
formă care va permite creşterea treptată 
a punctului de pensie până la valoarea de 
1875 de lei în anul 2021. Am votat cu 
gândul la părinţii şi bunicii noştri, ai 
tuturor, cei care până acum câţiva ani se 
confruntau cu probleme financiare acute, 
cuantumul pensiei fiind unul care nu le 
asigura cele necesare traiului zilnic. Noua 
lege elimină inechităţile dintre 
beneficiarii sistemului public de pensii, 
astfel încât persoanele care au desfăşurat 
activitatea în aceleaşi condiţii de muncă 
şi au avut un nivel de salarizare relativ 
similar, să beneficieze de o pensie egală, 
indiferent de anul în care s-au pensionat. 
De asemenea, ca o noutate absolută în 
sistemul de pensii, începând cu anul 
2022, Valoarea Punctului de Referinţă 
(VPR) va fi indexată, anual, cu inflaţia şi 
50% din creşterea reală a câştigului 
salarial mediu brut realizat.
Social democraţia presupune să iei în 

două ore nu a fost adoptat de plen. necontributive asimilate stagiului de considerare problemele celor mulţi, iar 
cotizare prin valorificarea perioadei de În expunerea de motive se arată că actul atunci când poţi rezolva aceste probleme 
master şi doctorat cu durata normală de normativ are ca obiect de reglementare prin decizii corect fundamentate, să o 
studii, redefinirea gradelor de invaliditate eliminarea inechităţilor dintre beneficiarii faci. Creşterea economică pe care o 
şi permiterea cumulului pensiei de sistemului public de pensii, în ceea ce cunoaşte România a permis luarea unei 
invaliditate cu venituri din activităţi priveşte categoriile de persoane care au astfel de decizii, iar Legea pensiilor va 
profesionale, instituirea unor praguri desfăşurat activitatea în aceleaşi condiţii oferi sutelor de mii de români care vor 
minime ale pensiilor raportate la salariul de muncă şi cu un nivel de salarizare beneficia de prevederile ei, inclusiv 
minim brut pe ţară garantat în plată, relativ similar, indiferent de anul pensionarilor călărăşeni, o şansă la un 
introducerea ajutorului pentru soţul pensionării. Prin acest act normativ, trai decent. Îndrăzneşte să crezi!” este 
supravieţuitor care reprezintă 25% din pensionarul este definit ca fiind persoana mesajul parlamentarului călărăşean.
pensia soţului decedat şi poate fi cumulat care beneficiază de pensie de asigurări Plenul Senatului şi-a însuşit raportul de 
cu propria pensie, stabilirea modalităţii de sociale şi a realizat cel puţin stagiul minim admitere cu amendamente întocmit de 
calcul al pensiei prin introducerea unui de cotizare de 15 ani.Comisia pentru muncă. Amendamentele 
nou instrument denumit valoarea Conform raportului de admitere acordat adoptate, iniţiate de PNL şi UDMR, nu au 
punctului de referinţă (VPR).de Comisia de muncă, principalele fost de fond. Niciunul dintre 
Proiectul de lege va fi dezbătut de Camera reglementări incluse în proiectul de lege amendamentele respinse în comisie şi 
Deputaţilor, for decizional în acest caz.vizează extinderea sferei perioadelor susţinute de unii iniţiatori pe parcursul a 
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Salariul minim brut din România depăşeşte media 
regiunii Europei Centrale şi de Est. În acelaşi timp, 
are cea mai ridicată rată efectivă de taxare dintre 
statele din regiune, de 41,5%, potrivit unei analize 
Deloitte România. Rata efectivă de taxare se 
menţine cea mai înaltă, 41,5%, şi în cazul unui 
salariu brut de 1.000 de euro, pentru care media 
regiunii este de 27%.

“Este o dezinformare prin omisiune. Studiul 
Deloitte evaluează taxarea salariilor însă nu 
include în calcul TOATE taxele - şi cele suportate 
de angajat şi cele din sarcina companiilor. Astfel, 
afirmând pe temei eronat, că România are cea 
mai ridicată taxare a salariilor din Europa Centrală 
şi de Est, Deloitte, premeditat sau involuntar 
aduce prejudicii intereselor României.” susţine 
senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membră 
a Comisiei de buget, finanţe care continuă “Este 
lucru ştiut că investitorii privesc cu atenţie acest 
indicator al nivelului taxelor, inclusiv cele pe 
muncă, atunci când analizează oportunitatea unei 
investiţii. Prin urmare Guvernul României a 
solicitat analiştilor de la Deloitte România să-şi 
revizuiască imediat studiul respectiv şi să facă 
ajustările necesare bazate pe realitate.”

Studiul prezentat de Deloitte nu ia în considerare 
deducerile aferente salariului minim acordate în 
România, care ajung la valoarea de 465 lei, ceea ce 
face ca impozitul pe venit să fie de numai 4%, 
raportat la valoarea salariului minim brut de 2080. 
„Astfel Deloitte trage concluzia greşită că valoarea 
salariului minim net din România ar fi de doar 261 
euro, când în realitate este de 271 euro.” 
precizează Paţurcă.

Studiul Deloitte nu face distincţie dintre nivelul de 
taxare asupra salariilor şi costul efectiv suportat de 
angajator pentru plata salariilor. “Altfel spus nu 
include în formula de calcul şi în comparaţiile 
făcute cu alte ţări componenta (taxele, impozitele 
pentru salarii) plătită de companii, care în 
România este mult mai mică decât în alte ţări 
europene menţionate. În acest fel induce 
percepţia falsă a unui nivel de taxare mult mai 
ridicat în România decât este în realitate.” 
completează parlamentarul social – democrat.

Luând în considerare costul total suportat de 
angajator, rezultă că nivelul de taxare din România 
este sub cel din Ungaria, Ceha, Polonia, Letonia, 
Slovacia şi nu cel mai mare din regiune cum susţine 
studiul Deloitte România. “Revizuirea analizei 
Deloitte solicitată de Guvern se impune mai ales 
în contextul recent lansatului program de investiţi 
în parteneriat public-privat pentru care există un 
interes semnificativ din partea investitorilor.” a 
conchis senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă.

proiectul de lege în data de 5 
iulie 2018.
“S-a votat! Astăzi, Camera 
Deputatilor a adoptat legea, al 
cărei iniţiator sunt, care 
prevede scutirea de la plata 
impozitului pe venit a unor 
categorii de persoane fizice 
care înregistrează venituri din 
exploatarea unor suprafeţe de 
până la două hectare de 
teren, cultivate cu plante 
medicinale şi aromatice. 
Legea merge, acum, la 
promulgare. Este încă un 

Camera Deputaţilor a adoptat aromatice cultivate pe o proiect pe care, în calitate de 
cu 260 voturi 'pentru', un suprafaţă de 2 hectare intră în deputat de Călăraşi în 
proiect potrivit căruia categoria veniturilor Parlamentul României, l-am 
cultivarea pe o suprafaţă de 2 neimpozabile. Prezenta lege dus la bun sfârşit.” a fost 
hectare a plantelor medicinale intră în vigoare la data de 1 mesajul postat pe contul 
şi aromatice este scutită de ianuarie 2019. Camera personal de facebook de 
plata impozitului pe venit. Deputaţilor este for decizional. deputatul PSD Călăraşi, Sorin 
Potrivit celor adoptate, Senatul, în calitate de primă Vrăjitoru, initiator al 
plantele medicinale şi camera sesizată, a adoptat proiectului. 

“PSD va scoate România din cercul vicios capital/afacere şi într-o măsură mult mai 
al salariilor minime şi al subdezvoltării. mică la recompensarea forţei de muncă. 
Este un  angajament esenţial din Prin urmare este nu doar necesar ci şi 
programul de guvernare care se deplin sustenabil economic procesul de 
concretizează într-o nouă etapă de majorare a salariilor minime şi implicit 
creştere a salariului minim.” a declarat de creştere a puterii de cumpărare, altfel 
senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, România rămâne condamnată la statutul 
membră a Comisiei de buget, finanţe care de ţară low-cost.”
a continuat “Critica unora dintre marile Guvernul va aproba în şedinţa de vineri 
concerne prezente în România că noua majorare a salariului minim pe 
majorarea salariului minim de la 1900 de economie, care ar urma să intre în 
lei 2080 de lei pe lună şi la 2350 de lei vigoare de la 1 ianuarie 2019, a declarat, 
lunar – pentru cei cu studii superioare - luni, ministrul Muncii, Marius Budăi.
ar afecta negativ afacerile, ignoră 

Ministrul a adăugat că, în mod clar, anul 
convenabil realităţi acute şi anume. În 

viitor vor fi aplicate majorările salariale 
primul rând, în România este foarte 

prevăzute de Legea salarizării unice.
profitabil să faci afaceri. O arată ştirile 

Salariul minim urmează să fie diferenţiat care anunţă profituri duble, triple faţă 
în funcţie de studii, după cum a anunţat, de UE; Rentabilitatea capitalurilor după 
la începutul lunii noiembrie, Olguţa plata taxelor este dublă în România – 
Vasilescu, fostul ministru de resort.36,3% - faţă de UE – 18,4%, potrivit 

Eurostat. În al doilea rând, în România Totodată, aceasta a reiterat că, potrivit 
ponderea profitului în valoarea Legii salarizării în sectorul bugetar, din 
adăugată este a treia cea mai mare din 2019 salariile vor creşte cu 25% din 
UE. Adică, direct spus –  la noi se diferenţa între ce este acum în plată şi 
lucrează mult, bine şi ieftin, dar grila din 2022 aferentă fiecărei familii 
profiturile mari merg la deţinătorul de ocupaţionale.

Primarul Olteniţei, Petre Ţone, 
vicepreşedinte al organizaţiei 
judeţene PSD Călăraşi a trecut în 
revistă principalele evenimente 
care s-au dereulat în această 
filială, subliniind că actualul 
preşedinte, Ciprian Pandea se 
bucură de susţinerea a peste 90% 
din primarii partidului. Legat de 
posibila sa schimbare cu Iulian 
Iacomi, primarul oraşului Lehliu 
Gară, Ţone a susţinut că ar fi mai 
bine ca situaţia să nu se schimbe 
pentru că s-ar fi “bulversat” 
partidul. Iată mai jos ce a declarat 
Ţone în legătură cu situaţia din 
PSD Călăraşi.

Domnule primar, care mai e starea de 
spirit în cadrul organizaţiei judeţene PSD 
Călăraşi?

S-a vorbit mult de posibila înlocuire a atingem scopurile în judeţul Călăraşi. Asta În organizaţia judeţeană eu cred că nu au 
lui Ciprian Pandea cu primarul de la înseamnă să câştigăm europarlamentarele fost spirite prea agitate. Acum o lună şi 
Lehliu Gară, fostul deputat, Iacomi. şi, cel mai important, să încercăm să jumătate, îmi cunoaşteţi poziţia, eu nu am 

câştigăm Consiliul Judeţean şi Primăria fost de acord şi mi-am exprimat această Nu sunt în măsură să vorbesc despre aşa 
Călăraşi. Dacă observaţi, eu am sărit peste poziţie în cadrul partidului cu acea ceva. Bineînţeles că am auzit şi eu 
prezidenţiale. Noi la prezidenţiale va semnătură dar am ales să-l susţinem pe zvonurile şi ce s-a întâmplat, cum am auzit 
trebuie să scoatem un scor bun dar Ciprian Pandea şi atunci, şi ulterior. Spre toţi. Până la urmă toată lumea poate spera 
suntem un judeţ atât de mic încât numărul marea mea bucurie, Ciprian are susţinerea la orice. Vorba lui Napoleon: „Orice soldat 
de voturi de la Călăraşi nu este a peste 90% din primari care doreau ca eu are în raniţă bastonul de mareşal!”. Nu ştiu 
determinant. Asta nu înseamnă că nu să-i prezint un punct de vedere domnului ce să vă spun… Dorinţa lui Iacomi e una, 
trebuie să avem un rezultat bun. Dragnea în legătură cu susţinerea sau eu ştiu... Eu cred că e bine că a rămas aşa 
Rezultatele bune de la europarlamentare nesusţinerea noastră faţă de preşedintele, pentru că altfel într-adevăr se bulversa 
şi de la prezidenţiale pot configura lupta Ciprian Pandea. Pe mine mă bucură partidul. Eu nu văd cum putea fi schimbat 
pentru locale. Se realizează un trend.extraordinar de mult deznodământul. Ciprian decât prin dizolvarea Organizaţiei 

Judeţene. Şi nu cred în aşa ceva.Adică dumneavoastră consideraţi că s- Ce v-a spus domnul primar Iacomi, în 
a terminat… urma discuţiei?2019 e un an foarte greu din punct de 

vedere poltico - electoral şi cred că Atâta timp cât Ciprian a înţeles mesajul lui Eu sper că a înţeles şi că pentru el nu s-a 
partidul are nevoie de unitate sinceră iar Liviu Dragnea, eu cred că s-a terminat. închis acum nicio poartă. Pentru că nu văd 
fiecare membru ar trebui să tragă aceeaşi Dacă, Doamne fereşte!, vor continua cu de ce i s-ar închide vreo poartă lui Iacomi. 
căruţă.cine ştie ce fel de întâlniri despre care noi Eu l-am asigurat şi îl asigur şi pe această 

să nu ştim, atunci nu pot să vă spun ce Fără discuţie! Eu am avut o discuţie cale că eu sunt un prieten al lui şi că îi 
poate urma. Ştiţi, în viaţa politică e mult săptămâna trecută cu Iulian Iacomi şi l-am doresc tot ce îşi doreşte el pentru sine. Şi 
imprevizibil. rugat ca împreună să punem umărul, să ne voi fi alături de el, atunci când va fi cazul.
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operatorul de distribuţie concesionar are 
obligaţia, conform, prevederilor legale, să 
asigure finanţarea valorii investiţiei până la 
limita de eficienţăp, în condiţiile 
coparticipării la finanţare a autorităţii 
publice cu diferenţa necesdară pentru 
finalizarea lucrărilor”.Deputatul PSD Călăraşi, Cristian Sefer i-a distribuţie a energiei electrice în această 

zonă.adresat o întrebare ministrului Energiei, Prin urmare, documentul stabileşte atât 
Vă asigur de toată consideraţia mea.”Anton Anton şi preşedintelui Autorităţii etapele şi procedura de analiză şi soluţionare 

a cererilor de dezvoltare a reţelei electrice Naţionale de Reglementare în domeniul Deputat 
de distribuţie pentru electrificarea Energiei, Dumitru Chiriţă solicitând lămuriri Cristian George Sefer
localităţilor sau pentru extinderea reţelei în legătură cu extinderea reţelei de 
electrice de distribuţie, formultate de distribuţie a energiei electrice în satul Iată mai jos şi răspunsul oferit de 
autorităţile publice în baza planurilor de Călăreţi, comuna Tămădău Mare. reprezentantul Ministerului Energiei, 
dezvoltare regională şi de urbanism cât şi 

Secretarul de Stat, Iulian Robert Tudorache.Iată mai jos textul integral al acestei modalitatea de evaluare a condiţiilor de 
solicitări: „Referitor la întrebarea dumneavoastră finanţare a lucrărilor respective.

având ca obiect „Extindere reţea de „Stimate domnule ministru,      Astfel, în vederea aplicării Metodologiei, distribuţie a energiei electrice în sat Călăreţi, 
Stimate domnule preşedinte, conform Ordinului sus – menţionat, comuna Tămâdău, judeţ Călăraşi”, cu privire 

autoritatea publică locală trebuie să se la stadiul demersurilore făcute de operatorul La biroul nostru parlamentar a fost 
adreseze distribuitorului de energie electrică de distribuţie pentru extinderea reţelei semnalată situaţia existentă în satul 
din zona respectivă şi conform prevederilor electroce de distribuţie în vederea Călăreţi, comuna Tămădău Mare, din judeţul 
art. 15, alin (4) „operatorul de distribuţie alimentării cu energie electrică a caselor Călăraşi, cu privire la casele construite pe 
concesionar are obligaţia să comunice în construite pe terenurile acordate de către terenurile acordate de către autoritatea Ordinul nr. 75 / 2013, preşedintele scris autorităţii publice informaţii cu privire autoritatea locală tinerilor sub 35 de ani, vă locală tinerilor sub 35 ani. Autorităţii Naţionale de Reglementare în la includerea lucrărilor solicitate în informăm că Ministerul Energiei a solicitat Astfel, aceste case nu beneficiază de energie Domeniul Energiei a aprobat Metodologia programul de investiţii anual şi / sau în un punct de vedere la operatorul de electrică, reţeaua de distribuţie nefiind pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a planul de dezvoltare / planul de perspectivă distribuţie, respectiv E-Distribuţie Dobrogea.extinsă pentru această zonă. Din aceste investiţiilor pentru electrificarea localităţilor pe termen mediu, precizând calendarul de 

Prin răspunsul transmis de E-Distribuţie considerente, vă rog să îmi comunicaţi dacă ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie realizare a lucrărilor.”
Dobrogea cu adresa nr 03119086 / autoritatea locală a solicitat concesionarului a energiei electrice, unde art. 4 alin. (1) 
05.11.2018, acesta ne-a comunicat că în anul Configurarea condiţiilor reale de cofinanţare operator al serviciului de distribuţie a prevede că „operatorul de distribuţie asigură 
2018 au avut loc discuţii între reprezentanţii a lucrării se stabilesc de distribuitorul de energiei electrice extinderea reţelei precum dezvoltarea şi finanţarea reţelei de 
primăriei şi cei ai operatorului de distribuţie, energie electrică şi de autoritatea locală.şi stadiul demersurilor făcute de operator distribuţie pentru electrificarea localităţilor 
referitoare la extinderea reţelei electrice de pentru extinderea reţelei de joasă tensiune ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie În măsura în care vă sunt necesare informaţii 
distribuţie în satul Călăreţi însă până la în zona indicată. Având în vedere faptul că ca urmare a solicitării autorităţilor publice, dijn sfera de competenţă a Ministerului 
această dată nu a fost transmisă nicio cerere proprietarii acestor case, tineri sub 35 de ani, efectuate în baza planurilor de dezvoltare Energiei, vă asigurăm stimate domnule 
pentru începerea procesului de extindere a care au beneficiat de prevederile legii privind regională şi de urbanism în vigoare, precum deputat de întreaga noastră disponibilitate.
reţelei electrice în zona de discuţie.acordarea în mod gratuit a terenurilor, au şi art. 11, alin (1) şi (2) care prevede că „în 

Cu deosebită consideraţie,”posibilităţi financiare limitate, se impune o În contextul celor de mai sus, conform cazul în care se constată că investiţia nu este 
analiză prioritară a extinderii reţelei de Iulian Robert Tudorache, Secretar de Statlegislaţiei în vigoare, precizăm că prin eficientă din punct de vedere economic, 

n PSD Călăraşi

Deşi la finele anului trecut, liderii PSD Călăraşi 
susţineau că vor desemna candidatul pentru 
Primăria Călăraşi, în urma unui sondaj, până în 
noiembrie – decembrie 2018, „termenul” s-a 
decalat pentru martie anul viitor. Cel puţin aşa a 
declarat  liderul organizaţiei municipale PSD 
Călăraşi, Marius Dulce care n-a precizat însă şi 
numele potenţialilor subiecţi ai sondajului de 
opinie. 

„Am decis să facem un sondaj. În martie 2019, cel 
târziu, vom şti cu cine mergem la Primărie (n.r. 
Călăraşi) şi nu numai” a spus Dulce. Întrebat dacă 
social – democraţii vor merge, în alegeri, singuri 
sau în alianţă cu ALDE, fostul viceprimar a spus 
„Vom discuta la momentul respectiv în această 
alianţă. Dacă vom decide să mergem în alianţă cu 
ALDE, vom susţine un singur candidat”.

Mai „tranşant” a fost însă preşedintele executiv, 
George Chiriţă care a susţinut că „PSD e un partid 
prea mare şi prea puternic ca să nu aibă un 
candidat propriu. Pot să vă spun clar că vom avea 
candidaţi în toate primăriile”. 

În cazul în care la localele din 2020, desemnarea 
primarului se va face în două tururi, Chiriţă a 
menţionat că „vom face alianţă cu oricine ca să 
câştige candidatul nostru”.

Deputatul, Cristian Sefer, întrebare adresată 
ministrului Energiei. Ce răspuns a primit!

n PSD Călăraşi

M. Dulce: În martie 
2019, cel târziu, vom 
şti cu cine mergem 

la Primărie!

Petre Ţone: Spre marea mea bucurie, 
Ciprian are susţinerea a peste 90% din primari

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: România, de 
la ţară low-cost la echilibru

Sorin Vrăjitoru: S-a votat! Cultivarea 
pe o suprafaţă de 2 hectare a 

plantelor medicinale şi aromatice este 
scutită de plata impozitului pe venit

Roxana Paţurcă: Am votat 
noua lege a pensiilor cu gândul 

la părinţii şi bunicii noştri

Deloitte România 
dezinformează!



Senatul a adoptat, luni, în plen, proiectul 
de lege al Guvernului privind sistemul 
public de pensii. S-au înregistrat 81 de 
voturi ''pentru'', 12 - ''împotrivă'' şi opt 
abţineri. Senatoarea PSD Călăraşi, Roxana 
Paţurcă a susţinut prin intermediul unei 
postări pe contul personal de facebook că 
a votat pentru această nouă lege a 
pensiilor care elimină inechităţile dintre 
beneficiarii sistemului public de pensii. 
“Am votat astăzi, alături de colegii mei 
din Senat, noua lege a pensiilor, într-o 
formă care va permite creşterea treptată 
a punctului de pensie până la valoarea de 
1875 de lei în anul 2021. Am votat cu 
gândul la părinţii şi bunicii noştri, ai 
tuturor, cei care până acum câţiva ani se 
confruntau cu probleme financiare acute, 
cuantumul pensiei fiind unul care nu le 
asigura cele necesare traiului zilnic. Noua 
lege elimină inechităţile dintre 
beneficiarii sistemului public de pensii, 
astfel încât persoanele care au desfăşurat 
activitatea în aceleaşi condiţii de muncă 
şi au avut un nivel de salarizare relativ 
similar, să beneficieze de o pensie egală, 
indiferent de anul în care s-au pensionat. 
De asemenea, ca o noutate absolută în 
sistemul de pensii, începând cu anul 
2022, Valoarea Punctului de Referinţă 
(VPR) va fi indexată, anual, cu inflaţia şi 
50% din creşterea reală a câştigului 
salarial mediu brut realizat.
Social democraţia presupune să iei în 

două ore nu a fost adoptat de plen. necontributive asimilate stagiului de considerare problemele celor mulţi, iar 
cotizare prin valorificarea perioadei de În expunerea de motive se arată că actul atunci când poţi rezolva aceste probleme 
master şi doctorat cu durata normală de normativ are ca obiect de reglementare prin decizii corect fundamentate, să o 
studii, redefinirea gradelor de invaliditate eliminarea inechităţilor dintre beneficiarii faci. Creşterea economică pe care o 
şi permiterea cumulului pensiei de sistemului public de pensii, în ceea ce cunoaşte România a permis luarea unei 
invaliditate cu venituri din activităţi priveşte categoriile de persoane care au astfel de decizii, iar Legea pensiilor va 
profesionale, instituirea unor praguri desfăşurat activitatea în aceleaşi condiţii oferi sutelor de mii de români care vor 
minime ale pensiilor raportate la salariul de muncă şi cu un nivel de salarizare beneficia de prevederile ei, inclusiv 
minim brut pe ţară garantat în plată, relativ similar, indiferent de anul pensionarilor călărăşeni, o şansă la un 
introducerea ajutorului pentru soţul pensionării. Prin acest act normativ, trai decent. Îndrăzneşte să crezi!” este 
supravieţuitor care reprezintă 25% din pensionarul este definit ca fiind persoana mesajul parlamentarului călărăşean.
pensia soţului decedat şi poate fi cumulat care beneficiază de pensie de asigurări Plenul Senatului şi-a însuşit raportul de 
cu propria pensie, stabilirea modalităţii de sociale şi a realizat cel puţin stagiul minim admitere cu amendamente întocmit de 
calcul al pensiei prin introducerea unui de cotizare de 15 ani.Comisia pentru muncă. Amendamentele 
nou instrument denumit valoarea Conform raportului de admitere acordat adoptate, iniţiate de PNL şi UDMR, nu au 
punctului de referinţă (VPR).de Comisia de muncă, principalele fost de fond. Niciunul dintre 
Proiectul de lege va fi dezbătut de Camera reglementări incluse în proiectul de lege amendamentele respinse în comisie şi 
Deputaţilor, for decizional în acest caz.vizează extinderea sferei perioadelor susţinute de unii iniţiatori pe parcursul a 
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Salariul minim brut din România depăşeşte media 
regiunii Europei Centrale şi de Est. În acelaşi timp, 
are cea mai ridicată rată efectivă de taxare dintre 
statele din regiune, de 41,5%, potrivit unei analize 
Deloitte România. Rata efectivă de taxare se 
menţine cea mai înaltă, 41,5%, şi în cazul unui 
salariu brut de 1.000 de euro, pentru care media 
regiunii este de 27%.

“Este o dezinformare prin omisiune. Studiul 
Deloitte evaluează taxarea salariilor însă nu 
include în calcul TOATE taxele - şi cele suportate 
de angajat şi cele din sarcina companiilor. Astfel, 
afirmând pe temei eronat, că România are cea 
mai ridicată taxare a salariilor din Europa Centrală 
şi de Est, Deloitte, premeditat sau involuntar 
aduce prejudicii intereselor României.” susţine 
senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membră 
a Comisiei de buget, finanţe care continuă “Este 
lucru ştiut că investitorii privesc cu atenţie acest 
indicator al nivelului taxelor, inclusiv cele pe 
muncă, atunci când analizează oportunitatea unei 
investiţii. Prin urmare Guvernul României a 
solicitat analiştilor de la Deloitte România să-şi 
revizuiască imediat studiul respectiv şi să facă 
ajustările necesare bazate pe realitate.”

Studiul prezentat de Deloitte nu ia în considerare 
deducerile aferente salariului minim acordate în 
România, care ajung la valoarea de 465 lei, ceea ce 
face ca impozitul pe venit să fie de numai 4%, 
raportat la valoarea salariului minim brut de 2080. 
„Astfel Deloitte trage concluzia greşită că valoarea 
salariului minim net din România ar fi de doar 261 
euro, când în realitate este de 271 euro.” 
precizează Paţurcă.

Studiul Deloitte nu face distincţie dintre nivelul de 
taxare asupra salariilor şi costul efectiv suportat de 
angajator pentru plata salariilor. “Altfel spus nu 
include în formula de calcul şi în comparaţiile 
făcute cu alte ţări componenta (taxele, impozitele 
pentru salarii) plătită de companii, care în 
România este mult mai mică decât în alte ţări 
europene menţionate. În acest fel induce 
percepţia falsă a unui nivel de taxare mult mai 
ridicat în România decât este în realitate.” 
completează parlamentarul social – democrat.

Luând în considerare costul total suportat de 
angajator, rezultă că nivelul de taxare din România 
este sub cel din Ungaria, Ceha, Polonia, Letonia, 
Slovacia şi nu cel mai mare din regiune cum susţine 
studiul Deloitte România. “Revizuirea analizei 
Deloitte solicitată de Guvern se impune mai ales 
în contextul recent lansatului program de investiţi 
în parteneriat public-privat pentru care există un 
interes semnificativ din partea investitorilor.” a 
conchis senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă.

proiectul de lege în data de 5 
iulie 2018.
“S-a votat! Astăzi, Camera 
Deputatilor a adoptat legea, al 
cărei iniţiator sunt, care 
prevede scutirea de la plata 
impozitului pe venit a unor 
categorii de persoane fizice 
care înregistrează venituri din 
exploatarea unor suprafeţe de 
până la două hectare de 
teren, cultivate cu plante 
medicinale şi aromatice. 
Legea merge, acum, la 
promulgare. Este încă un 

Camera Deputaţilor a adoptat aromatice cultivate pe o proiect pe care, în calitate de 
cu 260 voturi 'pentru', un suprafaţă de 2 hectare intră în deputat de Călăraşi în 
proiect potrivit căruia categoria veniturilor Parlamentul României, l-am 
cultivarea pe o suprafaţă de 2 neimpozabile. Prezenta lege dus la bun sfârşit.” a fost 
hectare a plantelor medicinale intră în vigoare la data de 1 mesajul postat pe contul 
şi aromatice este scutită de ianuarie 2019. Camera personal de facebook de 
plata impozitului pe venit. Deputaţilor este for decizional. deputatul PSD Călăraşi, Sorin 
Potrivit celor adoptate, Senatul, în calitate de primă Vrăjitoru, initiator al 
plantele medicinale şi camera sesizată, a adoptat proiectului. 

“PSD va scoate România din cercul vicios capital/afacere şi într-o măsură mult mai 
al salariilor minime şi al subdezvoltării. mică la recompensarea forţei de muncă. 
Este un  angajament esenţial din Prin urmare este nu doar necesar ci şi 
programul de guvernare care se deplin sustenabil economic procesul de 
concretizează într-o nouă etapă de majorare a salariilor minime şi implicit 
creştere a salariului minim.” a declarat de creştere a puterii de cumpărare, altfel 
senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, România rămâne condamnată la statutul 
membră a Comisiei de buget, finanţe care de ţară low-cost.”
a continuat “Critica unora dintre marile Guvernul va aproba în şedinţa de vineri 
concerne prezente în România că noua majorare a salariului minim pe 
majorarea salariului minim de la 1900 de economie, care ar urma să intre în 
lei 2080 de lei pe lună şi la 2350 de lei vigoare de la 1 ianuarie 2019, a declarat, 
lunar – pentru cei cu studii superioare - luni, ministrul Muncii, Marius Budăi.
ar afecta negativ afacerile, ignoră 

Ministrul a adăugat că, în mod clar, anul 
convenabil realităţi acute şi anume. În 

viitor vor fi aplicate majorările salariale 
primul rând, în România este foarte 

prevăzute de Legea salarizării unice.
profitabil să faci afaceri. O arată ştirile 

Salariul minim urmează să fie diferenţiat care anunţă profituri duble, triple faţă 
în funcţie de studii, după cum a anunţat, de UE; Rentabilitatea capitalurilor după 
la începutul lunii noiembrie, Olguţa plata taxelor este dublă în România – 
Vasilescu, fostul ministru de resort.36,3% - faţă de UE – 18,4%, potrivit 

Eurostat. În al doilea rând, în România Totodată, aceasta a reiterat că, potrivit 
ponderea profitului în valoarea Legii salarizării în sectorul bugetar, din 
adăugată este a treia cea mai mare din 2019 salariile vor creşte cu 25% din 
UE. Adică, direct spus –  la noi se diferenţa între ce este acum în plată şi 
lucrează mult, bine şi ieftin, dar grila din 2022 aferentă fiecărei familii 
profiturile mari merg la deţinătorul de ocupaţionale.

Primarul Olteniţei, Petre Ţone, 
vicepreşedinte al organizaţiei 
judeţene PSD Călăraşi a trecut în 
revistă principalele evenimente 
care s-au dereulat în această 
filială, subliniind că actualul 
preşedinte, Ciprian Pandea se 
bucură de susţinerea a peste 90% 
din primarii partidului. Legat de 
posibila sa schimbare cu Iulian 
Iacomi, primarul oraşului Lehliu 
Gară, Ţone a susţinut că ar fi mai 
bine ca situaţia să nu se schimbe 
pentru că s-ar fi “bulversat” 
partidul. Iată mai jos ce a declarat 
Ţone în legătură cu situaţia din 
PSD Călăraşi.

Domnule primar, care mai e starea de 
spirit în cadrul organizaţiei judeţene PSD 
Călăraşi?

S-a vorbit mult de posibila înlocuire a atingem scopurile în judeţul Călăraşi. Asta În organizaţia judeţeană eu cred că nu au 
lui Ciprian Pandea cu primarul de la înseamnă să câştigăm europarlamentarele fost spirite prea agitate. Acum o lună şi 
Lehliu Gară, fostul deputat, Iacomi. şi, cel mai important, să încercăm să jumătate, îmi cunoaşteţi poziţia, eu nu am 

câştigăm Consiliul Judeţean şi Primăria fost de acord şi mi-am exprimat această Nu sunt în măsură să vorbesc despre aşa 
Călăraşi. Dacă observaţi, eu am sărit peste poziţie în cadrul partidului cu acea ceva. Bineînţeles că am auzit şi eu 
prezidenţiale. Noi la prezidenţiale va semnătură dar am ales să-l susţinem pe zvonurile şi ce s-a întâmplat, cum am auzit 
trebuie să scoatem un scor bun dar Ciprian Pandea şi atunci, şi ulterior. Spre toţi. Până la urmă toată lumea poate spera 
suntem un judeţ atât de mic încât numărul marea mea bucurie, Ciprian are susţinerea la orice. Vorba lui Napoleon: „Orice soldat 
de voturi de la Călăraşi nu este a peste 90% din primari care doreau ca eu are în raniţă bastonul de mareşal!”. Nu ştiu 
determinant. Asta nu înseamnă că nu să-i prezint un punct de vedere domnului ce să vă spun… Dorinţa lui Iacomi e una, 
trebuie să avem un rezultat bun. Dragnea în legătură cu susţinerea sau eu ştiu... Eu cred că e bine că a rămas aşa 
Rezultatele bune de la europarlamentare nesusţinerea noastră faţă de preşedintele, pentru că altfel într-adevăr se bulversa 
şi de la prezidenţiale pot configura lupta Ciprian Pandea. Pe mine mă bucură partidul. Eu nu văd cum putea fi schimbat 
pentru locale. Se realizează un trend.extraordinar de mult deznodământul. Ciprian decât prin dizolvarea Organizaţiei 

Judeţene. Şi nu cred în aşa ceva.Adică dumneavoastră consideraţi că s- Ce v-a spus domnul primar Iacomi, în 
a terminat… urma discuţiei?2019 e un an foarte greu din punct de 

vedere poltico - electoral şi cred că Atâta timp cât Ciprian a înţeles mesajul lui Eu sper că a înţeles şi că pentru el nu s-a 
partidul are nevoie de unitate sinceră iar Liviu Dragnea, eu cred că s-a terminat. închis acum nicio poartă. Pentru că nu văd 
fiecare membru ar trebui să tragă aceeaşi Dacă, Doamne fereşte!, vor continua cu de ce i s-ar închide vreo poartă lui Iacomi. 
căruţă.cine ştie ce fel de întâlniri despre care noi Eu l-am asigurat şi îl asigur şi pe această 

să nu ştim, atunci nu pot să vă spun ce Fără discuţie! Eu am avut o discuţie cale că eu sunt un prieten al lui şi că îi 
poate urma. Ştiţi, în viaţa politică e mult săptămâna trecută cu Iulian Iacomi şi l-am doresc tot ce îşi doreşte el pentru sine. Şi 
imprevizibil. rugat ca împreună să punem umărul, să ne voi fi alături de el, atunci când va fi cazul.

î 

î 

î î 
î 

operatorul de distribuţie concesionar are 
obligaţia, conform, prevederilor legale, să 
asigure finanţarea valorii investiţiei până la 
limita de eficienţăp, în condiţiile 
coparticipării la finanţare a autorităţii 
publice cu diferenţa necesdară pentru 
finalizarea lucrărilor”.Deputatul PSD Călăraşi, Cristian Sefer i-a distribuţie a energiei electrice în această 

zonă.adresat o întrebare ministrului Energiei, Prin urmare, documentul stabileşte atât 
Vă asigur de toată consideraţia mea.”Anton Anton şi preşedintelui Autorităţii etapele şi procedura de analiză şi soluţionare 

a cererilor de dezvoltare a reţelei electrice Naţionale de Reglementare în domeniul Deputat 
de distribuţie pentru electrificarea Energiei, Dumitru Chiriţă solicitând lămuriri Cristian George Sefer
localităţilor sau pentru extinderea reţelei în legătură cu extinderea reţelei de 
electrice de distribuţie, formultate de distribuţie a energiei electrice în satul Iată mai jos şi răspunsul oferit de 
autorităţile publice în baza planurilor de Călăreţi, comuna Tămădău Mare. reprezentantul Ministerului Energiei, 
dezvoltare regională şi de urbanism cât şi 

Secretarul de Stat, Iulian Robert Tudorache.Iată mai jos textul integral al acestei modalitatea de evaluare a condiţiilor de 
solicitări: „Referitor la întrebarea dumneavoastră finanţare a lucrărilor respective.

având ca obiect „Extindere reţea de „Stimate domnule ministru,      Astfel, în vederea aplicării Metodologiei, distribuţie a energiei electrice în sat Călăreţi, 
Stimate domnule preşedinte, conform Ordinului sus – menţionat, comuna Tămâdău, judeţ Călăraşi”, cu privire 

autoritatea publică locală trebuie să se la stadiul demersurilore făcute de operatorul La biroul nostru parlamentar a fost 
adreseze distribuitorului de energie electrică de distribuţie pentru extinderea reţelei semnalată situaţia existentă în satul 
din zona respectivă şi conform prevederilor electroce de distribuţie în vederea Călăreţi, comuna Tămădău Mare, din judeţul 
art. 15, alin (4) „operatorul de distribuţie alimentării cu energie electrică a caselor Călăraşi, cu privire la casele construite pe 
concesionar are obligaţia să comunice în construite pe terenurile acordate de către terenurile acordate de către autoritatea Ordinul nr. 75 / 2013, preşedintele scris autorităţii publice informaţii cu privire autoritatea locală tinerilor sub 35 de ani, vă locală tinerilor sub 35 ani. Autorităţii Naţionale de Reglementare în la includerea lucrărilor solicitate în informăm că Ministerul Energiei a solicitat Astfel, aceste case nu beneficiază de energie Domeniul Energiei a aprobat Metodologia programul de investiţii anual şi / sau în un punct de vedere la operatorul de electrică, reţeaua de distribuţie nefiind pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a planul de dezvoltare / planul de perspectivă distribuţie, respectiv E-Distribuţie Dobrogea.extinsă pentru această zonă. Din aceste investiţiilor pentru electrificarea localităţilor pe termen mediu, precizând calendarul de 

Prin răspunsul transmis de E-Distribuţie considerente, vă rog să îmi comunicaţi dacă ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie realizare a lucrărilor.”
Dobrogea cu adresa nr 03119086 / autoritatea locală a solicitat concesionarului a energiei electrice, unde art. 4 alin. (1) 
05.11.2018, acesta ne-a comunicat că în anul Configurarea condiţiilor reale de cofinanţare operator al serviciului de distribuţie a prevede că „operatorul de distribuţie asigură 
2018 au avut loc discuţii între reprezentanţii a lucrării se stabilesc de distribuitorul de energiei electrice extinderea reţelei precum dezvoltarea şi finanţarea reţelei de 
primăriei şi cei ai operatorului de distribuţie, energie electrică şi de autoritatea locală.şi stadiul demersurilor făcute de operator distribuţie pentru electrificarea localităţilor 
referitoare la extinderea reţelei electrice de pentru extinderea reţelei de joasă tensiune ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie În măsura în care vă sunt necesare informaţii 
distribuţie în satul Călăreţi însă până la în zona indicată. Având în vedere faptul că ca urmare a solicitării autorităţilor publice, dijn sfera de competenţă a Ministerului 
această dată nu a fost transmisă nicio cerere proprietarii acestor case, tineri sub 35 de ani, efectuate în baza planurilor de dezvoltare Energiei, vă asigurăm stimate domnule 
pentru începerea procesului de extindere a care au beneficiat de prevederile legii privind regională şi de urbanism în vigoare, precum deputat de întreaga noastră disponibilitate.
reţelei electrice în zona de discuţie.acordarea în mod gratuit a terenurilor, au şi art. 11, alin (1) şi (2) care prevede că „în 

Cu deosebită consideraţie,”posibilităţi financiare limitate, se impune o În contextul celor de mai sus, conform cazul în care se constată că investiţia nu este 
analiză prioritară a extinderii reţelei de Iulian Robert Tudorache, Secretar de Statlegislaţiei în vigoare, precizăm că prin eficientă din punct de vedere economic, 

n PSD Călăraşi

Deşi la finele anului trecut, liderii PSD Călăraşi 
susţineau că vor desemna candidatul pentru 
Primăria Călăraşi, în urma unui sondaj, până în 
noiembrie – decembrie 2018, „termenul” s-a 
decalat pentru martie anul viitor. Cel puţin aşa a 
declarat  liderul organizaţiei municipale PSD 
Călăraşi, Marius Dulce care n-a precizat însă şi 
numele potenţialilor subiecţi ai sondajului de 
opinie. 

„Am decis să facem un sondaj. În martie 2019, cel 
târziu, vom şti cu cine mergem la Primărie (n.r. 
Călăraşi) şi nu numai” a spus Dulce. Întrebat dacă 
social – democraţii vor merge, în alegeri, singuri 
sau în alianţă cu ALDE, fostul viceprimar a spus 
„Vom discuta la momentul respectiv în această 
alianţă. Dacă vom decide să mergem în alianţă cu 
ALDE, vom susţine un singur candidat”.

Mai „tranşant” a fost însă preşedintele executiv, 
George Chiriţă care a susţinut că „PSD e un partid 
prea mare şi prea puternic ca să nu aibă un 
candidat propriu. Pot să vă spun clar că vom avea 
candidaţi în toate primăriile”. 

În cazul în care la localele din 2020, desemnarea 
primarului se va face în două tururi, Chiriţă a 
menţionat că „vom face alianţă cu oricine ca să 
câştige candidatul nostru”.

Deputatul, Cristian Sefer, întrebare adresată 
ministrului Energiei. Ce răspuns a primit!

n PSD Călăraşi

M. Dulce: În martie 
2019, cel târziu, vom 
şti cu cine mergem 

la Primărie!

Petre Ţone: Spre marea mea bucurie, 
Ciprian are susţinerea a peste 90% din primari

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: România, de 
la ţară low-cost la echilibru

Sorin Vrăjitoru: S-a votat! Cultivarea 
pe o suprafaţă de 2 hectare a 

plantelor medicinale şi aromatice este 
scutită de plata impozitului pe venit

Roxana Paţurcă: Am votat 
noua lege a pensiilor cu gândul 

la părinţii şi bunicii noştri

Deloitte România 
dezinformează!
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