
Senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membră a Comisiei de 
Buget – finanţe susţine printr-o postare pe contul personal de 
facebook că „deficitul comercial României n-ar trebui să trezească 
motive de îngrijorare în condiţiile în care s-au majorat salariile iar 
românii îşi pot permite acum să achiziţioneze bunuri şi servicii 
pentru creşterea nivelului de trai.”. Paţurcă a mai precizat că 
datoria publică guvernamentală este în scădere ajungând de la 
37,6% în 2016 la 34,9% în 2018. „Deficitul comercial al României 
este normal pentru realităţile economice pe care le trăim în 
prezent. Cu alte cuvinte, este normal ca, în condiţiile unor creşteri 
salariale consistente, dar şi pe fondul creşterii punctului de 
pensie, să crească şi puterea de cumpărare a românilor, care îşi 
permit acum să achiziţioneze bunuri şi servicii care să le crească 
nivelul de trai.

Importurile sunt în creştere tocmai din acest motiv – România 
importă o serie întreagă de medicamente, destinate îndeosebi 
pensionarilor, dar nu numai, dar şi alimente şi autoturisme, 
majoritatea acestora cumpărate de salariaţi, cererile pentru 
aceste produse şi bunuri fiind o consecinţă directă a puterii de 

În plus, pentru a răspunde criticilor nefondate, datoria publică cumpărare în creştere. 
guvernamentală este în scădere, de la 37,6% din PIB în 2016 la 

Cu siguranţă, dacă liberalii s-ar fi aflat la guvernare, ar fi preferat 34,9% din PIB acum, iar deficitul de cont curent este la nivelul de 
să taie pensiile şi salariile românilor, aşa cum au făcut-o 7,4% din PIB.
formaţiunile de dreapta şi în alte rânduri, doar de dragul unei 

În aceste condiţii, este limpede pentru oricine că dincolo de 
balanţe comerciale care să arate bine pe hârtie dar care să arate 

cifrele bugetului pe 2019 stau calcule concrete şi estimări realiste 
prost în buzunarele românilor. 

privind evoluţia economiei. 
Dimpotrivă, în timpul guvernării social-democrate a crescut Aşa cum am mai spus, prefer un buget bine creionat la început de 
puterea de cumpărare a românilor, care acum îşi permit mult mai 2019, decât un buget făcut în grabă la finalul lui 2018.” se arată în 
mult, pe fondul creşterilor salariale şi a pensiilor. postarea parlamentarului călărăşean. 
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Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, pe Bogdan Trif, Ministrul Turismului, să 
susţine printr-o postare pe pagina personală adauge în buget ideea de a pune oraşul 
de facebook că a reuşit să includă proiectul nostru pe harta turismului naţional şi, de ce 
privind construirea unui port de ambarcaţiuni nu, european. Suntem aproape de izbândă: 
uşoare la Călăraşi, pe malul Braţului Borcea miniportul de la Călăraşi, care ar putea 
pe lista de investiţii a Ministerului Turismului, ancora la ţărm în jur de 200 de bărci mici, 
în 2019. „Proiectul meu de suflet, început în este bugetat printr-un credit de angajament. 
2015 împreună cu colegul Bogdan Mai e doar un pas până la reuşita deplină: 
Georgescu, pe vremea când eram consilier la votarea bugetului pe 2019. Vă ţin la curent!” 
Consiliul Judeţean Călăraşi, începe să prindă este mesajul transmis de parlamentarul 
contur. L-am convins, după discuţii ample, călărăşean.

venituri la buget, ANAF urmând să conform preconizărilor pe acest an, Guvernul a aprobat, vinerea trecută, 
colecteze o sumă la nivelul a 30% din PIB, realizăm că acest buget este unul cât se proiectele privind Legea bugetului de 
de a urmări îndeaproape activitatea poate de realist. stat şi Legea bugetului asigurărilor 
ministerului de resort în domeniul În opinia mea, cheia succesului bugetului sociale de stat pe anul 2019 şi acestea 
infrastructurii de transport feroviar şi a pe anul 2019 stă tocmai în faptul că acum, vor fi trimise vineri în Parlament, a companiei de drumuri şi de a analiza spre deosebire de alţi ani, au fost alocate anunţat ministrul Finanţelor Publice, metodele prin care activitatea instituţiilor pentru investiţii 49,65 miliarde de lei, adică 

Eugen Teodorovici. publice poate fi eficientizată. 4,86% din PIB, în creştere cu 45% faţă de 
2018. Este o creştere semnificativă, care cu Pe scurt, bugetul pe anul 2019, în cifre Senatoarea PSD Călăraşi, membră a 
siguranţă va contribui atât la derularea prevede o creştere economică de 5,5%, un Comisiei de Buget finanţe din Camera 
marilor proiecte de infrastructură, dar şi la deficit bugetar de 2,55% şi o datorie Superioară a Parlamentului, a scris pe 
crearea unor locuri de muncă şi la creşterea publică de 34,9%.contul personal de facebook că bugetul 
economică pe termen lung. Pentru prima dată PIB-ul României precede pentru acest an o creştere 
Un alt plus, de care vor beneficia depăşeşte pragul de 1000 de miliarde de economică de 5,5% şi un deficit de 2,55%, 
municipiile, oraşele şi comunele din lei, ajungând la 1022,5 miliarde lei în acest Guvernul alocând pentru investiţii 49,65 
întreaga ţară, inclusiv cele de la noi, din an. Este o performanţă economică ce miliarde de lei, adică 4,86% din PIB, în 
Călăraşi, este faptul că bugetele de permite anul acesta creşteri importante în creştere cu 45% faţă de 2018.
funcţionare ale acestora se calculează după câteva domenii esenţiale:

“Aşa cum era preconizat, în şedinţa de principii noi – bugetul de funcţionare al - Sănătatea primeşte un buget cu 14% mai Guvern de astăzi, a fost adoptat bugetul pe municipiilor nu va fi mai mic de 12 milioane mare, adică plus 6 miliarde leianul 2019, inclusiv bugetul asigurărilor lei/an (cu 5 milioane mai mult faţă de 
sociale. Precizam anterior că, în ciuda - Educaţia va primi un plus de 9,8 miliarde 2018), iar bugetul de funcţionare al 
criticilor primite pentru întârzierea lei oraşelor nu va fi mai mic de 6 milioane 
adoptării acestuia, prefer un proiect gândit, - Bugetul pentru investiţii creşte cu 15,4 lei/an (cu 3 milioane mai mult faţă de 
în luna februarie, decât unul făcut în grabă, miliarde lei, dintre care la Transporturi 2018), ambele tipuri de localităţi reţinând 
în decembrie. finanţarea suplimentară este de 6 miliarde 60% din impozitul pe venit. 

lei.Declaraţiile domnului ministru de Finanţe, În ceea ce priveşte bugetele de funcţionare 
Eugen Teodorovici, au adus elemente Sunt voci care susţin că este un buget ale primăriilor de comune, acestea cresc de 
interesante, dezvăluind calculele care au optimist, alte voci care susţin că este un la 750 lei/locuitor la 1000 lei/locuitor şi nu 
dus la crearea bugetului pe 2019 – buget realist. Cei care susţin că bugetul este vor fi mai mici de 2 milioane lei/an, dublu 
colectare mai eficientă a taxelor şi optimist ar fi avut dreptate dacă am fi faţă de anul 2018. Sunt veşti bune de la 
impozitelor, investiţii în creştere şi o discutat pe aceleaşi cifre ca anul trecut. Guvern, semne clare că anul acesta 
eficientizare a activităţii instituţiilor publice. Dacă însă, aşa cum a anunţat astăzi România va continua creşterea economică 

ministrul de Finanţe, se va creşte colectarea din anii trecuţi.” este mesajul transmis de Practic, este vorba de intenţia clară a 
la buget şi se vor realiza investiţiile publice parlamentarul călărăşean.Guvernului de a colecta mai eficient 

n PSD Călăraşi

Senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv interimar 
al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi, a susţinut printr-o 
postare pe contul personal de facebook că proiectul de 
buget pe 2019 va permite o creştere economică 
sustenabilă a ţării şi în acest an. “Modul în care a fost 
gândit şi construit bugetul României pe anul 2019 permite 
o creştere economică susţinută şi în acest an, concomitent 
cu creşterea salariilor şi a punctului de pensie, aşa cum s-a 
promis în programul de guvernare.

Cu o creştere economică prognozată de 5,5%, cu 1% mai 
mare decât în 2018, cu o inflaţie medie de 2,8% şi cu un 
deficit bugetar de sub 3%, anul 2019 va demonstra cu 
siguranţă că România este capabilă să continue drumul 
economic ascendent şi să reducă şi mai mult inechităţile 
sociale.

Este de apreciat faptul că Guvernul a alocat suplimentar 
pentru Educaţie o sumă cu 47% mai mare decât anul 
trecut, procent destinat în principal acoperirii creşterilor 
salariale - acest lucru va bucura cu siguranţă pe toţi cei 
care îşi dedică viaţa la catedră şi care vor beneficia de 
aceste fonduri.

Şi Sănătatea, la fel ca şi Educaţia, va avea un buget 
suplimentat faţă de anul trecut cu 12%, ceea ce înseamnă 
că Guvernul se va ţine de cuvânt şi în privinţa creşterilor 
salariale pentru medici şi asistenţi.

Dincolo de aceste cifre care vizează anumite categorii de 
bugetari, mi-au atras atenţia două obiective extrem de 
importante prevăzute în acest buget:

- alocarea către investiţii publice a 46,8 miliarde lei, 
reprezentând aproximativ 4,57% din PIB. DIn aceşti bani, 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală îi va fi alocat un 
total de 2,5 miliarde lei. Fondurile PNDL vor fi distribuite 
către judeţe, inclusiv la noi, la Călăraşi, către localităţile 
care au cea mai mare nevoie de investiţii publice. Această 
alocare se va vedea în creşterea calităţii serviciilor publice, 
atât în mediul rural, cât şi în localităţile urbane din întreaga 
ţară.

- investiţii în infrastructura de transport: 5,6 miliarde lei, 
din care 4,1 miliarde de lei aferente proiectelor finanţate 
din fonduri europene. Este o alocare generoasă destinată 
infrastructurii de transport, un domeniu unde trebuie să 
recunoaştem că România are încă de făcut paşi mari 
pentru a ajunge acolo unde ne dorim cu toţii.

Concluzia mea este că bugetul pe anul 2019 a fost 
construit avându-se în vedere priorităţi, pornindu-se de la 
realităţi. Cu siguranţă mulţi şi-au dorit ca acest buget să fi 
fost definitivat la începutul anului. Uneori însă este bine să 
iei în calcul toate posibilităţile şi să prevezi toate situaţiile 
pentru a crea un buget realist, care să asigure creştere 
economică. Eu una prefer un buget bine gândit care să 
apară la final de ianuarie, aşa cum este cazul bugetului pe 
anul 2019, decât unul întocmit în grabă, la final de 
decembrie. 

Da, viitorul arată bine!” susţine parlamentarul călărăşean.

Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un 
Produs Intern Brut de 1.022 miliarde de lei, reprezentând o 
creştere de 5,5% faţă de 2018, o inflaţie medie anuală de 
2,8% şi un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) 
şi 2,57% din PIB (ESA), potrivit datelor prezentate joi seara 
de Ministerul Finanţelor Publice. Anul trecut, Produsul 
intern brut s-a cifrat, potrivit datelor MFP, la 949,6 miliarde 
de lei, reprezentând o creştere de 4,5% faţă de anul 
anterior, iar inflaţia medie anuală a fost de 4,63%. Rata 
şomajului va scădea uşor în acest an, la 3,2%, de la 3,31% 
în 2018, ceea ce înseamnă că, la sfârşitul lui 2019, numărul 
şomerilor va fi de 287.000 de persoane.

Câştigul salarial mediu net urcă la 3.085 de lei, în 2019, de 
la 2.685 lei în 2018, iar numărul mediu de salariaţi este 
estimat, de asemenea, în creştere la 6,655 milioane 
persoane, de la 6,525 milioane persoane în 2018. 
Veniturile bugetului general consolidat pentru 2019 sunt 
proiectate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. 
Potrivit estimărilor autorităţilor, cele mai mari venituri sunt 
prevăzute la contribuţiile de asigurări sociale - 11,5%, TVA - 
6,8 %, accize - 3%, impozit pe salarii şi pe venit - 2,3% din 
PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 
sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 
35,9% din PIB.

Cheltuielile cu investiţiile sunt preconizate la 46,8 miliarde 
lei (4,57% din PIB), în creştere cu 12,5 miliarde lei faţă de 
2018. Principalele cheltuieli asigurate de la bugetul de stat 
pe anul 2019 vizează Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală (2,5 miliarde lei), Programul de interes public şi 
social derulat de Compania Naţională de Investiţii (1,1 
miliarde lei), investiţii ale operatorilor din industria de 
apărare (200 milioane lei), investiţii în infrastructura de 
transport (5,6 miliarde lei, din care 4,1 miliarde de lei 
aferente proiectelor finanţate din fonduri europene) şi 
investiţii în domeniul apelor (400.000 lei).

Nivelul datoriei guvernamentale brute estimat pentru anul 
în curs este de 35,3%, în creştere uşoară faţă de nivelul 
estimat pentru sfârşitul anului 2018, de 34,9%. Potrivit 
Ministerului Finanţelor, pe termen mediu ( (2019 - 2021) 
nivelul datoriei guvernamentale brute se va situa sub 40% 
din PIB, nivel net inferior plafonului de 60% stabilit prin 
Tratatul de la Maastricht.

Organizaţia municipală Călăraşi 
a femeilor social – democrate 
are un nou lider. Din data de 31 
ianuarie, funcţia de preşedinte 
interimar a fost preluată de 
Elena Mihăilescu, 
vicepreşedinte interimar al 
organizaţiei judeţene a 
partidului după demisia 
înaintată de Bica Simion. 
“Începând cu data de 31 
ianuarie 2019, am preluat 
funcţia de preşedinte 
interimar al Organizaţiei 
Femeilor Social Democrate din 
municipiul Călăraşi. 
Mulţumesc, pe această cale, 
conducerii PSD Călăraşi pentru 
încrederea acordată! Este o 
funcţie care mă onorează şi 
mă responsabilizează pentru a 
demonstra, împreună cu 
echipa pe care o voi coordona, 
că femeile sunt puternice şi pot reuşi.” susţine noua lideră a OFSD Călăraşi.
În altă ordine de idei, potrivit unei decizii a Biroului Politic Judeţean, senatoarea Roxana 
Paţurcă va coordona activitatea partidului în perspectiva alegerilor europarlamentare la 
nivelul municipiului reşedinţă de judeţ, alături de preşedintele filialei locale, Marius Dulce. 
“S-au produs câteva schimbări în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor politice la 
nivelul judeţului. Am fost desemnat să coordonez activitatea politică a organizaţiei 
locale PSD Călăraşi în perspectiva alegerilor europarlamentare. Ne propunem să 
obţinem un rezultat bun care să ne plaseze pe primul loc în topul preferinţelor 
călărăşene la europarlamentare.” a declarat Roxana Paţurcă, preşedinte executive 
interimar al organizaţiei judeţene.

Programul de guvernare al PSD a adus o serie întreagă de avantaje Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic şi 
Ministerul Fondurilor Europene, Programul „Bursa profesională” va pentru copii, indiferent de vârsta lor. Aşa cum precizam într-un 
continua şi în acest an să încurajeze participarea tinerilor la interviu acordat unei publicaţii călărăşene, PSD a avut în vedere 
învăţământul profesional şi cel dual. În Călăraşi existe 1306 de ajutarea copiilor atât prin iniţierea unor programe concrete, care îi 
beneficiari ai burselor profesionale.privesc direct, dar şi prin ajutarea părinţilor şi bunicilor, prin 
Totodată, avem 88 de copii din Călăraşi care sunt deja beneficiari ai creşterea salariilor şi pensiilor. Este limpede că acele creşteri 
programului ”Euro 200”, care acordă sprijin pentru achiziţionarea unui salariale şi ale punctului de pensie au generat, indirect, beneficii şi 
calculator copiilor care provin din familii cu posibilităţi reduse.pentru copii. 
În ceea ce priveşte alocaţiile, să ne amintim că ultima creştere a 

Dincolo de această realitate însă, există programe care sprijină direct alocaţiilor pentru 3,5 milioane de copii de la 42 de lei la 84 de lei a 
copiii, pe lângă alocaţiile care le sunt acordate lunar. fost adoptată de Parlament în legislatura trecută, tot prin votul 
Astfel, PSD este formaţiunea politică ce a majorat fondul de burse membrilor PSD. De aceea, cu siguranţă că tot PSD este formaţiunea 
pentru studenţi, acordând facilităţi de transport gratuit pe calea politică ce va adopta o nouă creştere a alocaţiilor pentru copii în 
ferată, dar care a şi iniţiat şi derulat o serie de programe menite să această legislatură.
prevină abandonul şcolar, aşa cum este programul ”Bani pentru PSD se ocupă de creşterea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor, aşa cum 
rechizite”, de care beneficiază 7400 de copii din Călăraşi. am promis în programul de guvernare, şi ne vom duce toate 
Tot PSD este formaţiunea care a iniţiat un alt program menit să ajute angajamentele la capăt până la finalul anului 2020. Le mulţumim celor 
copiii în perioada urmării cursurilor liceale - programul ”Bani de liceu”, de la PNL pentru grija pe care o poartă declarativ copiilor, dar dincolo 
de care beneficiază 483 de copii ai familiilor din Călăraşi. de vorbele lor stau faptele noastre.
În plus, ca urmare a semnării contractul de finanţare între Centrul Roxana Paţurcă, Senator PSD Călăraşi

Pe 11 septembrie 2018, doi deputaţi PNL, Guvernului. prevăzuţi la art. 1, alin. 3 105,5 milioane lei pe 2019, respectiv de cca 
Robert-Ionatan Sighiartău (foto) şi Dumitru 215 mil. În 2020, de cca 323 milioane în 2021 Mai departe. Prin iniţiativa legislativă s-a c) 0,44 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă 
Mihăilescul au depus în numele altor 35 de şi de cca 429 mil. Lei în 2022. Întrucât urmărit majorarea alocaţiei de stat pentru între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu 
colegi de-ai lor Propunerea legislativă pentru măsurile propuse prin iniţiativa legislativă copii pentru a se ajunge oarecum la handicap, conform prevederilor art. 58 alin 
completarea alin (1) al art. 3 din Legea 61 / implică majorarea cheltuielilor bugetului 
1993 privind alocaţia de stat pentru copii. general consolidat potrivit Legii 500 / 2002 
Bine, au fost atât de deştepţi că, în loc s-o privind finanţele publice, cu modificările şi 
depună la Senat, prima cameră sesizată, au completările ulterioare şi ale Legii 
mers cu ea la braţ la Biroul Permanent al responsabilităţii fiscal – bugetare nr 69 / 
Camerei Deputaţilor. Dacă vă interesează, 2010 republicată, în situaţia iniţerii unor 
printre iniţiatori figurează şi deputatul de măsuri care conduc la majorarea cheltuielilor 
Călăraşi Cătălin Predoiu. Asta ca să ştiţi că bugetare, este necesar să fie prezentat atât 
omu' e „viu” şi lucrează în Parlament pentru impactul determinat de aplicarea acestor 
voi, cei care l-aţi votat dar pe care nu l-aţi măsuri asupra veniturilor şi cheltuielile 
mai văzut călcând prin oraş chit că vă e dor bugetare cât şi măsurile propuse în vederea 
de el. compensării majorării cheltuielilor bugetare 
Propunerea legislativă are ca obiect de astfel încât să nu fie afectat deficitul bugetar.
reglementare modificarea Legii 61 / 1993 E greu de priceput şi acum, nu?
privind alocaţia de stat pentru copii astfel 
încât începând cu 1 ianuarie 2019, 

Expunerea de Motivecuantumul alocaţiei de stat pentru copii să se 
majoreze anual cu 100% din rata medie 

În anul 2015, alocaţia pentru copii a fost 
anuală a inflaţiei.

stabilită în cuantum de 84 de lei pe lună per 
Propunerea respectivă a picat luni la Senat, standardele UE, însă nu s-a avut în vedere (1) din Legea 448 / 2006 copil. De atunci nu s-a mai intervenit sub 
în plen, 62 de senatori votând pentru faptul că rata medie anuală a inflaţiei poate În acest sens, se mai arată în punctul de nicio formă pentru a ajusta în vreun fel 
respingere, 32 pentru aprobare, să fie şi negativă, nu doar pozitivă. Cuuuum? vedere al Guvernului „completarea art. 3 alin valoarea alocaţiei indiferent de evoluţia 
consemnându-se şi 2 abţineri. Pe lista celor Aşaaaa cevaaaaa? Să nu fi ştiut băieţii (1) cu o nouă literă, lit. d) conferă neclaritate preţurilor şi a inflaţiei. Se poate remarca 
care au votat împotrivă s-ar afla şi deştepţi de la PNL de o astfel de „ipoteză” de şi imprevizibilitate textului, cerinţă faptul că ajutorul bănesc real pe care-l 
senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, lucru? Păi, s-a întâmplat la finalul anului obligatorie în redactarea actelor normative primesc copiii şi tinerii din România s-a 
înfierată cu mânie proletară că „A votat 2016 când rata anuală a inflaţiei a fost de prevăzute de art. 8 din Legea 24 / 2000, diminuat în ultimii 2 ani. din cauza inflaţiei şi 
împotrivă / Iar iniţiativa a fost respinsă” . minus 0,5%, fiind al doilea an la rând când deoarece dispoziţiile acestuia fac referire la a atins cifra de 5,2% în 2018. Creşterea 
Evident, preţioasa informaţie a ajuns pe rata anuală a inflaţiei a înregistrat valori modalităţile de calcul al cuantumului continua a preţurilor la majoritatea 
facebook, parlamentarul călărăşean fiind negative. Or, în Expunerea de motive se alocaţiei de stat.” produselor se reflect în cheltuielile zilnice ale 
făcut ferfeniţă de internauţi. Tone de jigniri, menţionează ca primă măsură „ajustarea Mai departe. Potrivit art. 127 alin 2 din Legea tuturor.
flegme şi înjurături s-au revărsat la adresa ei. valorii alocaţiei cu indicele anual al inflaţiei 76 / 2002, valoarea ISR se poate modifica 

În acelaşi timp, România înregistrează annual Manipularea PNL a dat roade având în pentru a menţine suma la această valoare de prin Hotărâre de Guvern în funcţie de 
o creştere economică de care în mod firesc vedere isteria creată. piaţă, cu alte cuvinte să nu scadă”. Zău aşa, indicele de creştere a preţurilor de consum 
trebuie să beneficieze toate categoriile Dar să vedem, în continuare, de ce au cum s-ar fi mărit alocaţia cu o rată anuală prognozat an / an anterior.
sociale, inclusive copiii şi tinerii. Sigur că manipulat cu neruşinare liberalii pe negativă? Prin urmare, completarea Legii 61 / 1993, în nicio dublare a cuantumului alocaţiei nu ne marginea unui subiect, desigur, extrem de Cei care au sărit ca arşi pe facebook, ar sensul celor propuse prin iniţiativa legislativă apropie imediat de ceea ce se întâmplă sensibil: majorarea alocaţiei de stat a trebui să ştie că alocaţia de stat pentru copii ar fi trebuit să presupună mai întâi stabilirea pozitiv în aproape toate ţările Uniunii copiilor! se acordă în cuantumurile prevăzute de unor cuantumuri fixe ale alocaţiei de stat şi Europene. O primă măsură necesară este Păi, potrivit dispoziţiilor articolului 31 din Legea 61 / 1993 şi se raportează la apoi modalităţi de actualizare. Ştiu, e greu ajustarea valorii alocaţiei cu indicele anual Legea 24 / 2000 privind normele de tehnică Indicatorul Social de Referinţă. Astfel în art. 3 pentru manipulatorii de la PNL! de inflaţie pentru a menţine suma la această legislativă pentru elaborarea actelor alin (1), lit a), b) şi c) din Legea 61 / 2003 este De asemenea, ar trebui să mai ştie aceşti valoare de piaţă, cu alte cuvinte să nu scadă.normative, republicată cu modificările şi stabilit cuantumul alocaţiei de stat, raportat băieţi populişti că media anuală a indicelui 

completările ulterioare era necesar ca la Indicatorul Social de Referinţă pentru cele Pentru ameliorarea acestei situaţii injuste la preţurilor de consum din prognoza pe 
Expunerea de motive să conţină prezentarea 3 categorii cărora li se acordă şi anume: adresa copiilor şi tinerilor măsura este termen mediu 2018 – 2022 este de 2,8% în 
impactului financiar „asupra bugetului esenţială şi de impact.a) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 2019 faţă de 2018, 2,6% - 2020/2019, 2,5% - 
general consolidat atât pe termen scurt, ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu 2021/2020 şi 2,4% - 2022/2021. Din datele Iniţiatori,
pentru anul curent cât şi pe termen lung (5 handicap) deţinute, impactul suplimentar faţă de 

Robert – Ionatan Sighiartău – Deputat PNLani) inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli b) 0,68 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă cheltuielile aprobate la bugetul de stat cu 
şi venituri.” se arată în punctul de vedere al între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii Dumitru Mihăilescul – Deputat PNLaceastă destinaţie pe anul 2018 ar fi de circa 

Manipulare ieftină pe marginea unui subiect sensibil

Sursa foto Ziar de Bistriţa

Sorin Vrăjitoru: Am reuşit! Bani pentru 
portul de ambarcaţiuni uşoare, pe malul 

Braţului Borcea, la Călăraşi! 

Elena Mihăilescu a preluat şefia 
organizaţiei municipale OFSD Călăraşi

R. Paţurcă: Modul în care a fost 
gândit şi construit bugetul României 

pe anul 2019 permite o creştere 
economică susţinută şi în acest an

Roxana Paţurcă: PSD va majora alocaţiile copiilor. Acuzaţiile 
celor de la PNL constituie un atac murdar de campanie

Roxana Paţurcă: Deficitul comercial al 
României este normal pentru realităţile 

economice pe care le trăim

R. Paţurcă: Sunt veşti bune de la Guvern, semne clare că 
România va continua creşterea economică din anii trecuţi



Senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membră a Comisiei de 
Buget – finanţe susţine printr-o postare pe contul personal de 
facebook că „deficitul comercial României n-ar trebui să trezească 
motive de îngrijorare în condiţiile în care s-au majorat salariile iar 
românii îşi pot permite acum să achiziţioneze bunuri şi servicii 
pentru creşterea nivelului de trai.”. Paţurcă a mai precizat că 
datoria publică guvernamentală este în scădere ajungând de la 
37,6% în 2016 la 34,9% în 2018. „Deficitul comercial al României 
este normal pentru realităţile economice pe care le trăim în 
prezent. Cu alte cuvinte, este normal ca, în condiţiile unor creşteri 
salariale consistente, dar şi pe fondul creşterii punctului de 
pensie, să crească şi puterea de cumpărare a românilor, care îşi 
permit acum să achiziţioneze bunuri şi servicii care să le crească 
nivelul de trai.

Importurile sunt în creştere tocmai din acest motiv – România 
importă o serie întreagă de medicamente, destinate îndeosebi 
pensionarilor, dar nu numai, dar şi alimente şi autoturisme, 
majoritatea acestora cumpărate de salariaţi, cererile pentru 
aceste produse şi bunuri fiind o consecinţă directă a puterii de 

În plus, pentru a răspunde criticilor nefondate, datoria publică cumpărare în creştere. 
guvernamentală este în scădere, de la 37,6% din PIB în 2016 la 

Cu siguranţă, dacă liberalii s-ar fi aflat la guvernare, ar fi preferat 34,9% din PIB acum, iar deficitul de cont curent este la nivelul de 
să taie pensiile şi salariile românilor, aşa cum au făcut-o 7,4% din PIB.
formaţiunile de dreapta şi în alte rânduri, doar de dragul unei 

În aceste condiţii, este limpede pentru oricine că dincolo de 
balanţe comerciale care să arate bine pe hârtie dar care să arate 

cifrele bugetului pe 2019 stau calcule concrete şi estimări realiste 
prost în buzunarele românilor. 

privind evoluţia economiei. 
Dimpotrivă, în timpul guvernării social-democrate a crescut Aşa cum am mai spus, prefer un buget bine creionat la început de 
puterea de cumpărare a românilor, care acum îşi permit mult mai 2019, decât un buget făcut în grabă la finalul lui 2018.” se arată în 
mult, pe fondul creşterilor salariale şi a pensiilor. postarea parlamentarului călărăşean. 
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Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, pe Bogdan Trif, Ministrul Turismului, să 
susţine printr-o postare pe pagina personală adauge în buget ideea de a pune oraşul 
de facebook că a reuşit să includă proiectul nostru pe harta turismului naţional şi, de ce 
privind construirea unui port de ambarcaţiuni nu, european. Suntem aproape de izbândă: 
uşoare la Călăraşi, pe malul Braţului Borcea miniportul de la Călăraşi, care ar putea 
pe lista de investiţii a Ministerului Turismului, ancora la ţărm în jur de 200 de bărci mici, 
în 2019. „Proiectul meu de suflet, început în este bugetat printr-un credit de angajament. 
2015 împreună cu colegul Bogdan Mai e doar un pas până la reuşita deplină: 
Georgescu, pe vremea când eram consilier la votarea bugetului pe 2019. Vă ţin la curent!” 
Consiliul Judeţean Călăraşi, începe să prindă este mesajul transmis de parlamentarul 
contur. L-am convins, după discuţii ample, călărăşean.

venituri la buget, ANAF urmând să conform preconizărilor pe acest an, Guvernul a aprobat, vinerea trecută, 
colecteze o sumă la nivelul a 30% din PIB, realizăm că acest buget este unul cât se proiectele privind Legea bugetului de 
de a urmări îndeaproape activitatea poate de realist. stat şi Legea bugetului asigurărilor 
ministerului de resort în domeniul În opinia mea, cheia succesului bugetului sociale de stat pe anul 2019 şi acestea 
infrastructurii de transport feroviar şi a pe anul 2019 stă tocmai în faptul că acum, vor fi trimise vineri în Parlament, a companiei de drumuri şi de a analiza spre deosebire de alţi ani, au fost alocate anunţat ministrul Finanţelor Publice, metodele prin care activitatea instituţiilor pentru investiţii 49,65 miliarde de lei, adică 

Eugen Teodorovici. publice poate fi eficientizată. 4,86% din PIB, în creştere cu 45% faţă de 
2018. Este o creştere semnificativă, care cu Pe scurt, bugetul pe anul 2019, în cifre Senatoarea PSD Călăraşi, membră a 
siguranţă va contribui atât la derularea prevede o creştere economică de 5,5%, un Comisiei de Buget finanţe din Camera 
marilor proiecte de infrastructură, dar şi la deficit bugetar de 2,55% şi o datorie Superioară a Parlamentului, a scris pe 
crearea unor locuri de muncă şi la creşterea publică de 34,9%.contul personal de facebook că bugetul 
economică pe termen lung. Pentru prima dată PIB-ul României precede pentru acest an o creştere 
Un alt plus, de care vor beneficia depăşeşte pragul de 1000 de miliarde de economică de 5,5% şi un deficit de 2,55%, 
municipiile, oraşele şi comunele din lei, ajungând la 1022,5 miliarde lei în acest Guvernul alocând pentru investiţii 49,65 
întreaga ţară, inclusiv cele de la noi, din an. Este o performanţă economică ce miliarde de lei, adică 4,86% din PIB, în 
Călăraşi, este faptul că bugetele de permite anul acesta creşteri importante în creştere cu 45% faţă de 2018.
funcţionare ale acestora se calculează după câteva domenii esenţiale:

“Aşa cum era preconizat, în şedinţa de principii noi – bugetul de funcţionare al - Sănătatea primeşte un buget cu 14% mai Guvern de astăzi, a fost adoptat bugetul pe municipiilor nu va fi mai mic de 12 milioane mare, adică plus 6 miliarde leianul 2019, inclusiv bugetul asigurărilor lei/an (cu 5 milioane mai mult faţă de 
sociale. Precizam anterior că, în ciuda - Educaţia va primi un plus de 9,8 miliarde 2018), iar bugetul de funcţionare al 
criticilor primite pentru întârzierea lei oraşelor nu va fi mai mic de 6 milioane 
adoptării acestuia, prefer un proiect gândit, - Bugetul pentru investiţii creşte cu 15,4 lei/an (cu 3 milioane mai mult faţă de 
în luna februarie, decât unul făcut în grabă, miliarde lei, dintre care la Transporturi 2018), ambele tipuri de localităţi reţinând 
în decembrie. finanţarea suplimentară este de 6 miliarde 60% din impozitul pe venit. 

lei.Declaraţiile domnului ministru de Finanţe, În ceea ce priveşte bugetele de funcţionare 
Eugen Teodorovici, au adus elemente Sunt voci care susţin că este un buget ale primăriilor de comune, acestea cresc de 
interesante, dezvăluind calculele care au optimist, alte voci care susţin că este un la 750 lei/locuitor la 1000 lei/locuitor şi nu 
dus la crearea bugetului pe 2019 – buget realist. Cei care susţin că bugetul este vor fi mai mici de 2 milioane lei/an, dublu 
colectare mai eficientă a taxelor şi optimist ar fi avut dreptate dacă am fi faţă de anul 2018. Sunt veşti bune de la 
impozitelor, investiţii în creştere şi o discutat pe aceleaşi cifre ca anul trecut. Guvern, semne clare că anul acesta 
eficientizare a activităţii instituţiilor publice. Dacă însă, aşa cum a anunţat astăzi România va continua creşterea economică 

ministrul de Finanţe, se va creşte colectarea din anii trecuţi.” este mesajul transmis de Practic, este vorba de intenţia clară a 
la buget şi se vor realiza investiţiile publice parlamentarul călărăşean.Guvernului de a colecta mai eficient 

n PSD Călăraşi

Senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv interimar 
al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi, a susţinut printr-o 
postare pe contul personal de facebook că proiectul de 
buget pe 2019 va permite o creştere economică 
sustenabilă a ţării şi în acest an. “Modul în care a fost 
gândit şi construit bugetul României pe anul 2019 permite 
o creştere economică susţinută şi în acest an, concomitent 
cu creşterea salariilor şi a punctului de pensie, aşa cum s-a 
promis în programul de guvernare.

Cu o creştere economică prognozată de 5,5%, cu 1% mai 
mare decât în 2018, cu o inflaţie medie de 2,8% şi cu un 
deficit bugetar de sub 3%, anul 2019 va demonstra cu 
siguranţă că România este capabilă să continue drumul 
economic ascendent şi să reducă şi mai mult inechităţile 
sociale.

Este de apreciat faptul că Guvernul a alocat suplimentar 
pentru Educaţie o sumă cu 47% mai mare decât anul 
trecut, procent destinat în principal acoperirii creşterilor 
salariale - acest lucru va bucura cu siguranţă pe toţi cei 
care îşi dedică viaţa la catedră şi care vor beneficia de 
aceste fonduri.

Şi Sănătatea, la fel ca şi Educaţia, va avea un buget 
suplimentat faţă de anul trecut cu 12%, ceea ce înseamnă 
că Guvernul se va ţine de cuvânt şi în privinţa creşterilor 
salariale pentru medici şi asistenţi.

Dincolo de aceste cifre care vizează anumite categorii de 
bugetari, mi-au atras atenţia două obiective extrem de 
importante prevăzute în acest buget:

- alocarea către investiţii publice a 46,8 miliarde lei, 
reprezentând aproximativ 4,57% din PIB. DIn aceşti bani, 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală îi va fi alocat un 
total de 2,5 miliarde lei. Fondurile PNDL vor fi distribuite 
către judeţe, inclusiv la noi, la Călăraşi, către localităţile 
care au cea mai mare nevoie de investiţii publice. Această 
alocare se va vedea în creşterea calităţii serviciilor publice, 
atât în mediul rural, cât şi în localităţile urbane din întreaga 
ţară.

- investiţii în infrastructura de transport: 5,6 miliarde lei, 
din care 4,1 miliarde de lei aferente proiectelor finanţate 
din fonduri europene. Este o alocare generoasă destinată 
infrastructurii de transport, un domeniu unde trebuie să 
recunoaştem că România are încă de făcut paşi mari 
pentru a ajunge acolo unde ne dorim cu toţii.

Concluzia mea este că bugetul pe anul 2019 a fost 
construit avându-se în vedere priorităţi, pornindu-se de la 
realităţi. Cu siguranţă mulţi şi-au dorit ca acest buget să fi 
fost definitivat la începutul anului. Uneori însă este bine să 
iei în calcul toate posibilităţile şi să prevezi toate situaţiile 
pentru a crea un buget realist, care să asigure creştere 
economică. Eu una prefer un buget bine gândit care să 
apară la final de ianuarie, aşa cum este cazul bugetului pe 
anul 2019, decât unul întocmit în grabă, la final de 
decembrie. 

Da, viitorul arată bine!” susţine parlamentarul călărăşean.

Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un 
Produs Intern Brut de 1.022 miliarde de lei, reprezentând o 
creştere de 5,5% faţă de 2018, o inflaţie medie anuală de 
2,8% şi un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) 
şi 2,57% din PIB (ESA), potrivit datelor prezentate joi seara 
de Ministerul Finanţelor Publice. Anul trecut, Produsul 
intern brut s-a cifrat, potrivit datelor MFP, la 949,6 miliarde 
de lei, reprezentând o creştere de 4,5% faţă de anul 
anterior, iar inflaţia medie anuală a fost de 4,63%. Rata 
şomajului va scădea uşor în acest an, la 3,2%, de la 3,31% 
în 2018, ceea ce înseamnă că, la sfârşitul lui 2019, numărul 
şomerilor va fi de 287.000 de persoane.

Câştigul salarial mediu net urcă la 3.085 de lei, în 2019, de 
la 2.685 lei în 2018, iar numărul mediu de salariaţi este 
estimat, de asemenea, în creştere la 6,655 milioane 
persoane, de la 6,525 milioane persoane în 2018. 
Veniturile bugetului general consolidat pentru 2019 sunt 
proiectate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. 
Potrivit estimărilor autorităţilor, cele mai mari venituri sunt 
prevăzute la contribuţiile de asigurări sociale - 11,5%, TVA - 
6,8 %, accize - 3%, impozit pe salarii şi pe venit - 2,3% din 
PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 
sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 
35,9% din PIB.

Cheltuielile cu investiţiile sunt preconizate la 46,8 miliarde 
lei (4,57% din PIB), în creştere cu 12,5 miliarde lei faţă de 
2018. Principalele cheltuieli asigurate de la bugetul de stat 
pe anul 2019 vizează Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală (2,5 miliarde lei), Programul de interes public şi 
social derulat de Compania Naţională de Investiţii (1,1 
miliarde lei), investiţii ale operatorilor din industria de 
apărare (200 milioane lei), investiţii în infrastructura de 
transport (5,6 miliarde lei, din care 4,1 miliarde de lei 
aferente proiectelor finanţate din fonduri europene) şi 
investiţii în domeniul apelor (400.000 lei).

Nivelul datoriei guvernamentale brute estimat pentru anul 
în curs este de 35,3%, în creştere uşoară faţă de nivelul 
estimat pentru sfârşitul anului 2018, de 34,9%. Potrivit 
Ministerului Finanţelor, pe termen mediu ( (2019 - 2021) 
nivelul datoriei guvernamentale brute se va situa sub 40% 
din PIB, nivel net inferior plafonului de 60% stabilit prin 
Tratatul de la Maastricht.

Organizaţia municipală Călăraşi 
a femeilor social – democrate 
are un nou lider. Din data de 31 
ianuarie, funcţia de preşedinte 
interimar a fost preluată de 
Elena Mihăilescu, 
vicepreşedinte interimar al 
organizaţiei judeţene a 
partidului după demisia 
înaintată de Bica Simion. 
“Începând cu data de 31 
ianuarie 2019, am preluat 
funcţia de preşedinte 
interimar al Organizaţiei 
Femeilor Social Democrate din 
municipiul Călăraşi. 
Mulţumesc, pe această cale, 
conducerii PSD Călăraşi pentru 
încrederea acordată! Este o 
funcţie care mă onorează şi 
mă responsabilizează pentru a 
demonstra, împreună cu 
echipa pe care o voi coordona, 
că femeile sunt puternice şi pot reuşi.” susţine noua lideră a OFSD Călăraşi.
În altă ordine de idei, potrivit unei decizii a Biroului Politic Judeţean, senatoarea Roxana 
Paţurcă va coordona activitatea partidului în perspectiva alegerilor europarlamentare la 
nivelul municipiului reşedinţă de judeţ, alături de preşedintele filialei locale, Marius Dulce. 
“S-au produs câteva schimbări în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor politice la 
nivelul judeţului. Am fost desemnat să coordonez activitatea politică a organizaţiei 
locale PSD Călăraşi în perspectiva alegerilor europarlamentare. Ne propunem să 
obţinem un rezultat bun care să ne plaseze pe primul loc în topul preferinţelor 
călărăşene la europarlamentare.” a declarat Roxana Paţurcă, preşedinte executive 
interimar al organizaţiei judeţene.

Programul de guvernare al PSD a adus o serie întreagă de avantaje Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic şi 
Ministerul Fondurilor Europene, Programul „Bursa profesională” va pentru copii, indiferent de vârsta lor. Aşa cum precizam într-un 
continua şi în acest an să încurajeze participarea tinerilor la interviu acordat unei publicaţii călărăşene, PSD a avut în vedere 
învăţământul profesional şi cel dual. În Călăraşi existe 1306 de ajutarea copiilor atât prin iniţierea unor programe concrete, care îi 
beneficiari ai burselor profesionale.privesc direct, dar şi prin ajutarea părinţilor şi bunicilor, prin 
Totodată, avem 88 de copii din Călăraşi care sunt deja beneficiari ai creşterea salariilor şi pensiilor. Este limpede că acele creşteri 
programului ”Euro 200”, care acordă sprijin pentru achiziţionarea unui salariale şi ale punctului de pensie au generat, indirect, beneficii şi 
calculator copiilor care provin din familii cu posibilităţi reduse.pentru copii. 
În ceea ce priveşte alocaţiile, să ne amintim că ultima creştere a 

Dincolo de această realitate însă, există programe care sprijină direct alocaţiilor pentru 3,5 milioane de copii de la 42 de lei la 84 de lei a 
copiii, pe lângă alocaţiile care le sunt acordate lunar. fost adoptată de Parlament în legislatura trecută, tot prin votul 
Astfel, PSD este formaţiunea politică ce a majorat fondul de burse membrilor PSD. De aceea, cu siguranţă că tot PSD este formaţiunea 
pentru studenţi, acordând facilităţi de transport gratuit pe calea politică ce va adopta o nouă creştere a alocaţiilor pentru copii în 
ferată, dar care a şi iniţiat şi derulat o serie de programe menite să această legislatură.
prevină abandonul şcolar, aşa cum este programul ”Bani pentru PSD se ocupă de creşterea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor, aşa cum 
rechizite”, de care beneficiază 7400 de copii din Călăraşi. am promis în programul de guvernare, şi ne vom duce toate 
Tot PSD este formaţiunea care a iniţiat un alt program menit să ajute angajamentele la capăt până la finalul anului 2020. Le mulţumim celor 
copiii în perioada urmării cursurilor liceale - programul ”Bani de liceu”, de la PNL pentru grija pe care o poartă declarativ copiilor, dar dincolo 
de care beneficiază 483 de copii ai familiilor din Călăraşi. de vorbele lor stau faptele noastre.
În plus, ca urmare a semnării contractul de finanţare între Centrul Roxana Paţurcă, Senator PSD Călăraşi

Pe 11 septembrie 2018, doi deputaţi PNL, Guvernului. prevăzuţi la art. 1, alin. 3 105,5 milioane lei pe 2019, respectiv de cca 
Robert-Ionatan Sighiartău (foto) şi Dumitru 215 mil. În 2020, de cca 323 milioane în 2021 Mai departe. Prin iniţiativa legislativă s-a c) 0,44 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă 
Mihăilescul au depus în numele altor 35 de şi de cca 429 mil. Lei în 2022. Întrucât urmărit majorarea alocaţiei de stat pentru între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu 
colegi de-ai lor Propunerea legislativă pentru măsurile propuse prin iniţiativa legislativă copii pentru a se ajunge oarecum la handicap, conform prevederilor art. 58 alin 
completarea alin (1) al art. 3 din Legea 61 / implică majorarea cheltuielilor bugetului 
1993 privind alocaţia de stat pentru copii. general consolidat potrivit Legii 500 / 2002 
Bine, au fost atât de deştepţi că, în loc s-o privind finanţele publice, cu modificările şi 
depună la Senat, prima cameră sesizată, au completările ulterioare şi ale Legii 
mers cu ea la braţ la Biroul Permanent al responsabilităţii fiscal – bugetare nr 69 / 
Camerei Deputaţilor. Dacă vă interesează, 2010 republicată, în situaţia iniţerii unor 
printre iniţiatori figurează şi deputatul de măsuri care conduc la majorarea cheltuielilor 
Călăraşi Cătălin Predoiu. Asta ca să ştiţi că bugetare, este necesar să fie prezentat atât 
omu' e „viu” şi lucrează în Parlament pentru impactul determinat de aplicarea acestor 
voi, cei care l-aţi votat dar pe care nu l-aţi măsuri asupra veniturilor şi cheltuielile 
mai văzut călcând prin oraş chit că vă e dor bugetare cât şi măsurile propuse în vederea 
de el. compensării majorării cheltuielilor bugetare 
Propunerea legislativă are ca obiect de astfel încât să nu fie afectat deficitul bugetar.
reglementare modificarea Legii 61 / 1993 E greu de priceput şi acum, nu?
privind alocaţia de stat pentru copii astfel 
încât începând cu 1 ianuarie 2019, 

Expunerea de Motivecuantumul alocaţiei de stat pentru copii să se 
majoreze anual cu 100% din rata medie 

În anul 2015, alocaţia pentru copii a fost 
anuală a inflaţiei.

stabilită în cuantum de 84 de lei pe lună per 
Propunerea respectivă a picat luni la Senat, standardele UE, însă nu s-a avut în vedere (1) din Legea 448 / 2006 copil. De atunci nu s-a mai intervenit sub 
în plen, 62 de senatori votând pentru faptul că rata medie anuală a inflaţiei poate În acest sens, se mai arată în punctul de nicio formă pentru a ajusta în vreun fel 
respingere, 32 pentru aprobare, să fie şi negativă, nu doar pozitivă. Cuuuum? vedere al Guvernului „completarea art. 3 alin valoarea alocaţiei indiferent de evoluţia 
consemnându-se şi 2 abţineri. Pe lista celor Aşaaaa cevaaaaa? Să nu fi ştiut băieţii (1) cu o nouă literă, lit. d) conferă neclaritate preţurilor şi a inflaţiei. Se poate remarca 
care au votat împotrivă s-ar afla şi deştepţi de la PNL de o astfel de „ipoteză” de şi imprevizibilitate textului, cerinţă faptul că ajutorul bănesc real pe care-l 
senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, lucru? Păi, s-a întâmplat la finalul anului obligatorie în redactarea actelor normative primesc copiii şi tinerii din România s-a 
înfierată cu mânie proletară că „A votat 2016 când rata anuală a inflaţiei a fost de prevăzute de art. 8 din Legea 24 / 2000, diminuat în ultimii 2 ani. din cauza inflaţiei şi 
împotrivă / Iar iniţiativa a fost respinsă” . minus 0,5%, fiind al doilea an la rând când deoarece dispoziţiile acestuia fac referire la a atins cifra de 5,2% în 2018. Creşterea 
Evident, preţioasa informaţie a ajuns pe rata anuală a inflaţiei a înregistrat valori modalităţile de calcul al cuantumului continua a preţurilor la majoritatea 
facebook, parlamentarul călărăşean fiind negative. Or, în Expunerea de motive se alocaţiei de stat.” produselor se reflect în cheltuielile zilnice ale 
făcut ferfeniţă de internauţi. Tone de jigniri, menţionează ca primă măsură „ajustarea Mai departe. Potrivit art. 127 alin 2 din Legea tuturor.
flegme şi înjurături s-au revărsat la adresa ei. valorii alocaţiei cu indicele anual al inflaţiei 76 / 2002, valoarea ISR se poate modifica 

În acelaşi timp, România înregistrează annual Manipularea PNL a dat roade având în pentru a menţine suma la această valoare de prin Hotărâre de Guvern în funcţie de 
o creştere economică de care în mod firesc vedere isteria creată. piaţă, cu alte cuvinte să nu scadă”. Zău aşa, indicele de creştere a preţurilor de consum 
trebuie să beneficieze toate categoriile Dar să vedem, în continuare, de ce au cum s-ar fi mărit alocaţia cu o rată anuală prognozat an / an anterior.
sociale, inclusive copiii şi tinerii. Sigur că manipulat cu neruşinare liberalii pe negativă? Prin urmare, completarea Legii 61 / 1993, în nicio dublare a cuantumului alocaţiei nu ne marginea unui subiect, desigur, extrem de Cei care au sărit ca arşi pe facebook, ar sensul celor propuse prin iniţiativa legislativă apropie imediat de ceea ce se întâmplă sensibil: majorarea alocaţiei de stat a trebui să ştie că alocaţia de stat pentru copii ar fi trebuit să presupună mai întâi stabilirea pozitiv în aproape toate ţările Uniunii copiilor! se acordă în cuantumurile prevăzute de unor cuantumuri fixe ale alocaţiei de stat şi Europene. O primă măsură necesară este Păi, potrivit dispoziţiilor articolului 31 din Legea 61 / 1993 şi se raportează la apoi modalităţi de actualizare. Ştiu, e greu ajustarea valorii alocaţiei cu indicele anual Legea 24 / 2000 privind normele de tehnică Indicatorul Social de Referinţă. Astfel în art. 3 pentru manipulatorii de la PNL! de inflaţie pentru a menţine suma la această legislativă pentru elaborarea actelor alin (1), lit a), b) şi c) din Legea 61 / 2003 este De asemenea, ar trebui să mai ştie aceşti valoare de piaţă, cu alte cuvinte să nu scadă.normative, republicată cu modificările şi stabilit cuantumul alocaţiei de stat, raportat băieţi populişti că media anuală a indicelui 

completările ulterioare era necesar ca la Indicatorul Social de Referinţă pentru cele Pentru ameliorarea acestei situaţii injuste la preţurilor de consum din prognoza pe 
Expunerea de motive să conţină prezentarea 3 categorii cărora li se acordă şi anume: adresa copiilor şi tinerilor măsura este termen mediu 2018 – 2022 este de 2,8% în 
impactului financiar „asupra bugetului esenţială şi de impact.a) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 2019 faţă de 2018, 2,6% - 2020/2019, 2,5% - 
general consolidat atât pe termen scurt, ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu 2021/2020 şi 2,4% - 2022/2021. Din datele Iniţiatori,
pentru anul curent cât şi pe termen lung (5 handicap) deţinute, impactul suplimentar faţă de 

Robert – Ionatan Sighiartău – Deputat PNLani) inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli b) 0,68 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă cheltuielile aprobate la bugetul de stat cu 
şi venituri.” se arată în punctul de vedere al între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii Dumitru Mihăilescul – Deputat PNLaceastă destinaţie pe anul 2018 ar fi de circa 

Manipulare ieftină pe marginea unui subiect sensibil

Sursa foto Ziar de Bistriţa

Sorin Vrăjitoru: Am reuşit! Bani pentru 
portul de ambarcaţiuni uşoare, pe malul 

Braţului Borcea, la Călăraşi! 

Elena Mihăilescu a preluat şefia 
organizaţiei municipale OFSD Călăraşi

R. Paţurcă: Modul în care a fost 
gândit şi construit bugetul României 

pe anul 2019 permite o creştere 
economică susţinută şi în acest an

Roxana Paţurcă: PSD va majora alocaţiile copiilor. Acuzaţiile 
celor de la PNL constituie un atac murdar de campanie

Roxana Paţurcă: Deficitul comercial al 
României este normal pentru realităţile 

economice pe care le trăim

R. Paţurcă: Sunt veşti bune de la Guvern, semne clare că 
România va continua creşterea economică din anii trecuţi
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