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Recent reconfirmat în funcţia de preşedinte al filialei 
locale PSD Olteniţa, primarul Petre Ţone susţine că pe 
26 mai, că organizaţia pe care o conduce va obţine 
cele mai multe voturi pentru candidaţii propuşi de 
social – democraţi pentru viitorul Parlament 
European. “PSD Olteniţa, ca în fiecare campanie 
electorală, îşi va face datoria. După părerea mea n-
avem cum să luăm un scor mai slab decât cel din 
2014 şi eu cred că oamenii cu care colaborez atât de 
bine în PSD Olteniţa îşi vor face datoria.” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro Petre Ţone care a 
adăugat că împreună cu colegii săi vor face campanie 
door – to – door, explicându-le olteniţenilor de că să 
opteze pentru lista de candidaţi propusă de PSD. 
“Deocamdată avem ceva lipsă de materiale, dar am 
înţeles că foarte rapid vom intra în posesia lor. E 

că acolo nu reprezintă PSD, PNL sau mai ştiu eu ce, ci vorba doar de pliante şi de nişte calendare. Dar, la 
reprezintă România. Şi nu au cum, nu ar trebui să Olteniţa, noi suntem obişnuiţi să facem campanie 
aibă nici cea mai mică rezervă în a se bate pentru din casă în casă şi aşa o să facem. Noi încercăm să le 
România. Pentru fonduri pentru România, pentru spunem oamenilor ce a făcut PSD-ul pentru ei. Şi 
drepturi egale pentru români. Să avem aceleaşi vom încerca să le spunem şi de acei patrioţi 
produse alimentare, să avem aceleaşi condiţii şi acel europarlamentari care au avut o conduită 
mult râvnit Schengen să devină posibil.” a conchis ireproşabilă la Bruxelles. Spre deosebire de exemplu 
Petre Ţone.de europarlamentarii liberali care au votat împotriva 

României. De aia şi pe afişele PSD-ului sunt mesajele În urmă cu 5 ani, la Olteniţa, PSD a obţinut 2976 
despre patrioţi. După părerea mea, la voturi (48,35%), fiind urmat de PNL cu 839 voturi 
europarlamentare chiar avem nevoie de patrioţi de (13,63%) şi PDL, cu 306 voturi (4,97%). Numărul 
la toate partidele. Absolut toţi ar trebui să înţeleagă voturilor valabil exprimate atunci a fost de 6.155.

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin 
Vrăjitoru, vicepreşedinte al 
organizaţiei judeţene, susţine că 
social – democraţii sunt pregătiţi 
pentru campania pentru alegerile 
europarlamentare. Misiunea lor 
este să le explice călărăşenilor 
lucrurile bune întâmplate în cei 
doi ani de guvernare PSD.

Domnule deputat, a demarat 
campania electorală pentru 
europarlamentare. Cum decurg lucrurile 
în PSD?
PSD, întotdeauna, este pregătit pentru 
orice campanie electorală.
În ce constă perioada de campanie la 
nivelul judeţului?

Aşa cum am obişnuit de atâtea campanii 
electorale, vom merge prin judeţ şi vom 
face o campanie civilizată. O campanie Bruxelles în aceea ce priveşte acest lucrurile pe 2019?
bazată pe comunicare, să spunem domeniu extraordinar de important, Nu am văzut bugetul care a fost aprobat 
românilor ce am făcut în aceşti ani de agricultura? de colegii mei consilieri în Consiliul 
guvernare. Vom avea numai mesaje Da, sunt multe lucruri care trebuie atât Judeţean. Sper ca odată pentru totdeuna 
pozitive. spuse cât şi argumentate la Bruxelles în să înţelegem că fără investiţii acest oraş, 

Recent aţi fost într-o delegaţie a ceea ce priveşte fermierii din România şi acest judeţ generic „nu se va putea 
Comisiei de Agricultură de la Camera fermele din România. Pe primul plan cred dezvolta”. Îmi doresc din toată inima ca 
Deputaţilor, în Italia, la Roma. Ce aţi că putem să facem un lobby extrem de proiectele, sau unul dintre proiectele pe 
discutat? Ce anume a ieşit în evidenţă în bun în ceea ce priveşte noua politică care le-am dus cu mine în Parlamentul 
urma discuţiilor purtate acolo? agricolă comună. Mă refer la bugetul României şi aici fac o paranteză, este 

Uniunii Europene pentru agricultura din vorba de celebrul port de care se tot Într-adevăr am făcut parte din delegaţia 
România. Ştim cu toţii că în exerciţiul vorbeşte şi care este o iniţiativă, o de la Comisia de Agricultură din Camera 
bugetar financiar trecut am avut circa 8 Hotărâre de Consiliu de când eram Deputaţilor, din Parlamentul României. 
mld de euro alocate României. 1,4 mld au consilier judeţean şi ulterior am reuşit să Am avut o întrevedere la Parlamentul 
venit pe plăţi direct de la bugetul de stat, fie şi bugetat de către Ministerul Italian, în Camera Deputaţilor, în Comisia 
dar s-a demonstrat că este o sumă Turismului. Să poată să fie prinse sumele de Agricultură a Italiei, cu reprezentanţii 
insuficientă. Astăzi când vorbim din totalul necesare pentru acel proiect tehnic atât acestei comisii. Am expus diferite subiecte 
de 8 mld mai sunt aproximativ 40 de mil., de necesar. şi unul cel mai important şi cel mai 
din ultimele date statistice, care au rămas relevant pentru România că pentru asta Din bugetul Consiliului Judeţean în 
necheltuiţi. Repet, pe actualul exerciţiu ne-am dus, să apărăm interesele capitolul Investiţii ar trebui să se 
bugetar financiar 2014-2020.fermierilor din România a fost regăsească suma necesară pentru 

convergenţa plăţilor. Aşa-numita Pe agenda Comisiei de Agricultură la proiectul tehnic în ceea ce priveşte Portul 
subvenţie pe hectar şi să vedem dacă Camera Deputaţilor? Ce noutăţi le Turistic de la Călăraşi. Se ştie că este un 
există posibilitatea ca acea mult discutată aducem fermierilor? proiect tehnic la care ţin foarte mult, am 
plafonare a subvenţiilor pentru fermele Din Comisia de Agricultură ultimul proiect reuşit să-l finanţez împreună cu colegii 
din România să nu se pună în aplicare. De pe care l-am votat în Comisie, acum două mei la Bucureşti. Am vorbit cu ministrul 
fapt, este o decizie formală a zile, a fost trecerea canalului Siret- turismului, a fost de acord, a fost analizat 
Parlamentului European, a actualei Bărăgan de la Ministerul Mediului la proiectul, el urmează ca în perioada 
Comisii de Agricultură, dar decizia se va Ministerul Agriculturii astfel încât să imediat următoare să treacă prin 
lua de noul parlament. E, în această idee, putem să derulăm investiţii pe acest Comitetul tehnico-economic. Dacă va fi 
noi am fost şi încercăm să expunem canal. valid şi va îndeplini toate condiţiile legale, 
motivele şi motivaţia pentru care fermierii acest proiect va fi finanţat. Repet, aceste Recent, s-a votat bugetul judeţului, 
români au nevoie de aceste subvenţii. sume sunt prinse într-un credit de chiar şi bugetul municipiului. Nu ştiu 

angajament la Ministerul Turismului. Ce ar trebui să facă, sau să susţină dacă aţi avut posibilitatea să vedeţi lista 
viitori europarlamentari români la de investiţii. Cum credeţi că se vor derula Mulţumesc.
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Poziţia nr. 4 - Uniunea Democrată În sedinţa din 17 aprilie, Biroul 
Maghiară din RomâniaElectoral Central a încheiat 

procesul-verbal privind Poziţia nr. 5 - Partidul Naţional Liberal

constatarea rămânerii definitive a Poziţia nr. 6 - Partidul Alianţa Liberalilor 
candidaturilor la alegerile pentru şi Democraţilor - ALDE
membrii din România în Poziţia nr. 7 - Partidul PRODEMO
Parlamentul European din anul 

Poziţia nr. 8 - Partidul Mişcarea Populară2019, se arată într-un comunicat al 
Poziţia nr. 9 - Partidul Socialist Româninstituţiei.
Poziţia nr. 10 - Partidul Social Democrat În cadrul şedinţei a fost încheiat şi 
Independentprocesul-verbal privind stabilirea 

numărului de ordine de pe buletinele de Poziţia nr. 11 - Partidul România Unită
vot a partidelor politice, alianţei 

Poziţia nr. 12 - Uniunea Naţională pentru electorale, organizaţiei cetăţenilor 
Progresul Românieiaparţinând minorităţilor naţionale şi a 
Poziţia nr. 13 - Blocul Unităţii Naţionale candidaţilor independenţi care participă 
BUNla alegerile pentru membrii din România 

în Parlamentul European din anul 2019. Poziţia nr. 14 - Gregoriana-Carmen 
TudoranAstfel, ordinea stabilită prin tragere la 

sorţi este următoarea: Poziţia nr. 15 - George-Nicolae Simion
Poziţia nr. 1 - Partidul Social Democrat Poziţia nr. 16 - Peter Costea
Poziţia nr. 2 - Alianţa electorală "Alianţa Campania electorală pentru alegerile 
2020 USR Plus" europarlamentare se încheie în 25 mai, 

la ora 7.00.Poziţia nr. 3 - Partidul PRO România

n PSD Călăraşi

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul, Sorin Vrăjitoru, 
membru al Comisiei pentru Agricultură din Camera 
Deputaţilor a declarat recent că fermierii români depind, în 
mare măsură, de fondurile europene, subliniind că viitorul 
Parlament European care va rezulta în urma alegerilor din 26 
mai va „contrui” noua Politică Agrară Comună, cu impact 
asupra agriculturii româneşti. „Viitorul Parlament European 
care va rezulta în urma alegerilor europarlamentare din 26 
mai va construi noua Politică Agrară Comună. Cu toţii ştim că 
fermierii români depind de fondurile europene. În exerciţiul 
financiar 2014-2020, România a beneficiat de 8 miliarde de 
euro, bani insuficienţi pentru agricultorii din ţara noastră. 
Cofinanţarea statului român a fost de 1,4 miliarde euro.” a 
spus Vrăjitoru care a continuat „Totalul proiectelor care s-au 
depus pe PNDR de către fermierii români a fost de circa 13 
miliarde de euro. Deci avem nevoie foarte mare de aceşti 
bani europeni fără de care fermele din România nu se pot 
dezvolta astfel încât să asigure o producţie şi un standard 
apropiate de cele realizate de fermierii din Uniunea 
Europeană”.
România are a şasea cea mai mare suprafaţă agricolă utilizată 
dintre ţările Uniunii Europene. De altfel, investiţiile majore din 
sectorul agricol au generat o performanţă spectaculoasă, iar 
agricultura românească a făcut paşi majori spre modernizare.
Conform datelor, în agricultura românească, activează în 
prezent aproximativ 12.700 de companii specializate în 
cultivarea plantelor. Cu creşterea animalelor se ocupă peste 
3.200 de firme, iar în sectorul activităţilor agricole mixte 
activează 1.272 de companii.
Pentru perioada de programare 2014-2020, România 
gestionează o alocare din Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală de 8,1 miliarde de euro. Ţara noastră se află 
pe locul 6 în Uniunea Europeană după Italia, Franţa, 
Germania, Polonia şi Spania. Din punctul de vedere al nivelului 
plăţilor efectuate către beneficiarii FEADR, România ocupă 
însă locul al II-lea în Uniunea Europeană, după Franţa, şi locul 
1, dacă ne referim la gradul de absorbţie pentru nivelul anului 
2019, când a fost înregistrată o creştere de 36,2% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului 2016.
Dacă este să ne referim la cifrele din acest an, suma totală 
alocată României pentru plăţile pe suprafaţă din Fondul 
European de Garantare Agricolă este de 1,94 de miliarde de 
euro. De altfel, fermierii români au depus, până în prezent, 
397.061 de cereri unice de plată pentru o suprafaţă de 1,64 
milioane hectare, în cadrul Campaniei aferente anului 2019.
Dacă este să facem o comparaţie cu anul trecut, acum s-au 
depus cu 23.000 mai multe cereri şi au fost solicitate la plată 
cu peste 500.000 mai multe hectare.
În doi ani de guvernare, suprafaţa irigată a ţării a crescut de 
patru ori şi a ajuns la 1,4 milioane de hectare, după ce s-au 
făcut investiţii, într-un program de anvergură în care s-a alocat 
peste un miliard de euro, până în 2020. De asemenea, s-a 
asigurat gratuit apa pentru irigaţii pentru fermierii români, pe 
o reţea de canale extinsă, care depăşeşte 1.700 de kilometri.
România a devenit astfel prima din Europa la producţia de 
porumb şi floarea soarelui şi a realizat producţii cu totul 
remarcabile la alte culturi agricole.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
(PNDR) este programul prin care se acordă fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul 
României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului 
rural din România.
Prin PNDR vor fi finantate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare 
rurală cu o alocare financiara de 9,363 mld Euro din care 8,015 
mld FEADR şi 1,347 mld contribuţie naţională.

P. Ţone: Ca în orice campanie electorală, 
PSD Olteniţa îşi va face datoria!

PSD, poziţia nr.1 pe buletinul 
de vot la europarlamentare

Sorin Vrăjitoru: Fermierii 
români depind, în mare 

măsură, de fondurile europene

S. Vrăjitoru: În această campanie, le spunem 
oamenilor ce am făcut în aceşti doi ani de 
guvernare. Avem numai mesaje pozitive!

”Guvernul României conştientizează faptul că tinerii din România Prin urmare, programul Prima Casă a facilitat accesul populaţiei 
au nevoie atât de recunoaşterea calităţilor lor, cât şi de un sprijin tinere şi cu venituri mai reduse la creditul ipotecar. Programul a 
concret din partea statului. În acest sens, programul de fost adaptat la tendinţele pieţei şi la nevoile celor interesaţi, 
guvernare al PSD este unul modern, care îi vizează şi pe cei din astfel încât beneficiile acestuia să fie optime şi cu un efect cât 
noua generaţie, pe tineri, şi din acest motiv prevede măsuri mai pozitiv pe piaţă.
concrete pentru rezolvarea problemelor acestora.
Impunerea unui nivel de trai cât mai ridicat pentru toţi cetăţenii 
trebuie să fie obiectivul fundamental al oricărui program de 
guvernare, iar tinerii nu pot forma o excepţie. Creşterea 
economică pe care România a obţinut-o în ultimii ani, de 7% în 
2017 şi de 4,1% în 2018 trebuie să aibă un efect imediat şi 
pozitiv şi asupra tinerilor, cei care contribuie deja la construirea 
României de mâine”, a declarat după ultima întâlnire electorală 
senatorul Roxana Paţurcă, candidatul PSD pentru alegerile 
europarlamentare din 26 mai.
 ”Treptat, în România s-a construit o piaţă a muncii performantă, 
dinamică şi flexibilă, care asigură accesul majorităţii tinerilor la 
locuri de muncă de calitate, în funcţie de competenţele şi 
abilităţile lor. Să nu uităm că rata şomajului a ajuns la un minim 
istoric de 3,31%! În acelaşi timp, Guvernul PSD a alocat fonduri 
substanţiale pentru programele care îi vizează pe tineri, aşa cum 
sunt programul Prima Casă şi Start-Up Nation”, a adăugat 

Un alt program destinat tinerilor şi menţionat de candidatul PSD Roxana Paţurcă.
la alegerile europarlamentare este Programul „Start-Up Nation 

În 2019, prin programul Prima Casă, s-a alocat un fond de România”, un program care ajută tinerii antreprenori să-şi 
aproape 2 miliarde de lei – peste 418 milioane de euro - pentru deschidă firme, fiind una dintre cele mai apreciate iniţiative ale 
garanţii bancare care să susţină creditele imobiliare cu avans guvernării PSD.  
minim – de numai 5% - pentru achiziţia ori construcţia de 

Anul acesta, prin StartUp Nation - program care sprijină 
locuinţe. Guvernul a eliminat impozitarea veniturilor din 

dezvoltarea capitalului autohton - se estimează finanţarea a 
tranzacţiile imobiliare care nu depăşesc 450.000 de lei, a 

10.000 de noi business-uri, care vor crea cel puţin 10.000 de noi 
subvenţionat dobânzile la credite şi a redus cota la 5% TVA 

locuri de muncă. Programul are o alocare de 1,7 miliarde lei, din 
pentru achiziţia de astfel de locuinţe. Continuarea implementării 

surse bugetare naţionale şi fonduri europene, iar suma pe care 
acestui proiect, concomitent cu celelalte măsuri din cadrul 

un beneficiar o poate obţine este de maxim 200.000 de lei.  
Programului de guvernare contribuie şi la creşterea nivelului de 

Startup Nation sprijină cu finanţare nerambursabilă de până la 
trai, pentru a ajunge la valori cât mai aproape de cele 

200.000 lei pe proiect pentru a veni în sprijinul tinerilor, mulţi 
înregistrate în ţările membre ale Uniunii Europene. Impactul 

dintre ei fiind cei care doreau să plece din ţară; programul le-a 
major şi succesul programului în 2019 este faptul că nu mai 

oferit opţiunea şi sprijinul de a începe o afacere în România.
puţin de 15 bănci participă şi acordă finanţare pentru Prima 

Obiectivele acestui program sunt dublarea numărului de firme în Casă.
următorii patru ani (creştere anuală cu 20% a numărului de 

Unul dintre marele avantaje ale programului Prima Casă îl 
firme din România) şi crearea a 60.000 de noi locuri de muncă 

reprezintă posibilitatea obţinerii finanţării în vederea achiziţiei 
până în anul 2020. 

sau construcţiei de la zero a unui imobil de o calitate superioară, 
”Prin tot ceea ce face actualul Guvern demonstrează cu prin intermediul unei firme specializate. Creditele sunt garantate 
prisosinţă că tinerii constituie o prioritate şi că măsurile luate de statul român până la 50% din valoarea acestora şi reprezintă 
pentru sprijinul tinerilor şi pentru rezolvarea problemelor lor au o măsură de susţinere a cererii interne a sectorului imobiliar. În 
efect”, a concluzionat Roxana Paţurcă.ceea ce priveşte alocările financiare, în ultimii doi ani acestea au 
Articol comandat de Partidul Social Democrat – PSDfost foarte generoase. Guvernul a acordat 2,5 miliarde lei în anul 
CUI mandatar financiar coordonator: 411900082017 şi 2 miliarde lei în anul 2018. 

Salariul mediu net din domeniul construcţiilor a crescut cu 
43% în perioada februarie 2018 – februarie 2019, iar cel brut a 
avansat cu 18% în acelaşi interval, potrivit datelor publicate la 
jumătatea lunii aprilie de Institutul Naţional de Statistică. 
Astfel, salariul mediu net în construcţii a fost în februarie 2019 
de 2.763 de lei, iar cel brut de 3.810 lei.
“Se dovedeşte, încă odată eficienţa măsurilor din programul 
de guvernare. Guvernul a avut dreptate. Ordonanța 114 a 
deblocat un domeniu, cel al construcțiilor, în care exista o 
acută lipsă de forță de muncă. Facilităţile salariale prevăzute 
de ordonanţă îi determină pe mulţi români care lucrau în 
străinătate, să se întoarcă acasă.” a declarat senatoarea, 
Roxana Paţurcă, preşedinte executive al PSD Călăraşi.
Avansul vine ca efect al prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 
114/2018, adoptată la sfârşitul anului trecut. Printre măsurile 
incluse în document, se regăseşte obligativitatea salariului 
minim brut de 3.000 de lei pentru angajaţii din construcţii, 
ceea ce înseamnă un salariu minim de circa 2.352 de lei 
(aproape 500 de euro).
Angajatorii spun că facilităţile care au însoţit obligaţia de 
majorare a salariilor din acest domeniu au atenuat impactul 
măsurii astfel încât nu au existat costuri salariale mult mai 
mari.
Articol comandat de Partidul Social Democrat – PSD
CUI mandatar financiar coordonator: 41190008

Din ianuarie 2017 şi până în pensionarii de plata buzunarele românilor, care 
prezent, în guvernarea PSD, s- contribuţiilor sociale, iar pe încep în sfârşit să se bucure 
au realizat cele mai mari cei cu pensii mai mici de de viaţă: călătoresc, fac mici 

2.000 lei i-a scutit şi de plata reduceri de taxe în ultimii 30 investiţii în gospodării, sunt 
impozitului, în timp ce pentru de ani, susţine senatoarea mai optimişti” a spus liderul 
ceilalţi a redus impozitul pe Roxana Paţurcă, preşedinte PSD Călăraşi.
venit de la 16% la 10% din executive al organizaţiei În opinia sa, “Obiectivul 
ceea ce depăşeşte acest prag. judeţene PSD Călăraşi, asumat al PSD a fost unul 
În acest fel, PSD a lăsat mai candidate pentru Parlamentul singur şi anume acela de a 
mulţi bani în buzunarele European care a mai precizat face românilor viaţa mai 
pensionarilor, în plus faţă de “Trebuie să spunem lucrurilor bună, lucru pe care îl reuşim 
creşterile succesive ale pe nume: după ce guvernarea zi de zi!”
punctului de pensie, cu valori PNL a majorat TVA de la 19% 

Articol comandat de Partidul mai mari şi în avans faţă de la 24%, a crescut taxele 
Social Democrat - PSDprevederile iniţiale ale legii. firmelor, a impozitat pensiile, 

Sunt fapte, nu vorbe! Şi CUI mandatar financiar guvernarea PSD s-a remarcat 
înseamnă mai mulţi bani în coordonator: 41190008întotdeauna prin reducerea 

taxelor şi stimularea 
economiei.  Un TVA redus 
înseamnă preţuri mai mici. 
Logica economică din spatele 
luării unei asemenea măsuri 
este că reducerea TVA va 
determina bugetul statului să 
se mărească semnificativ, va 
creşte consumul, direct 
proporţional cu producţia şi 
va creşte cererea pentru 
anumite servicii. Guvernarea 
PSD s-a remarcat prin 
reducerea taxelor şi 
stimularea economiei. Astfel, 
PSD a eliminat 102 taxe care 
vizau în mod direct populaţia, 
respectiv taxa radio-TV, taxa 
pentru înmatriculare auto, 
taxele pentru schimbarea sau 
înnoirea buletinului şi 
paşaportului şi alte taxe. În 
acelaşi timp, PSD a scutit toţi 

Comisia Naţională de PIB-ul României, exprimat în lei (1.101 miliarde de lei în 
Statistică si Prognoză arată că euro, anticipat pentru 2019, ianuarie) şi 5% în 2021 şi 
economia României este este mai mare decât PIB-ul 2022, până la 1.188 miliarde 
estimată să crească cu 5,5% României din 2018 cu 14,45 lei (1.178,6 miliarde de lei în 
în acest an, până la 1.031 miliarde euro, ceea ce ianuarie), respectiv la 1.272 
miliarde de lei, menţinând reprezintă o creştere de miliarde lei (1.261,5 miliarde 
procentul de creştere 7,11%!” a declarat candidate de lei în ianuarie). 
înregistrat în ultimii doi ani, PSD pentru alegerile “Economia noastră este azi 
când a crescut cu 7% în 2017 europarlamentare din 26 mai puternică si continuă să 
şi cu 4,1% în 2018. mai,  senatoarea Roxana crească, ceea ce va aduce 

Paţurcă, preşedinte executiv “Prognoza specialiştilor în beneficii românilor şi va 
al PSD Călăraşi.economie şi statisticile genera o influenţă mai mare 

confirmă buna guvernare a CNSP a modificat şi pentru România, inclusiv 
PSD. Produsul Intern Brut al prognozele pentru următorii asupra deciziilor UE. 
României va creşte în acest trei ani, păstrând procentele, Creşterea economică 
an de la 1022 de miliarde de dar schimbând valorile: 5,7% anticipată de 5,5% înseamnă 
lei la 1031 de miliarde de lei. anul viitor, la 1.110 miliarde o evoluţie economică mai 

bună a ţării şi continuarea 
creşterilor salariale. Este 
dovada clară a bunăstării 
generale a ţării şi a românilor, 
dincolo de cifre, este dovada 
unei bune guvernări realizate 
de Guvernul PSD. PSD a 
lucrat, încă de la preluarea 
guvernării, şi lucrează în 
continuare pentru toate 
categoriile sociale. Cifrele 
privind câştigurile medii 
salariale nete au fost 
modificate în creştere. CNSP 
estimând că salariul mediu 
net lunar va creşte la rândul 
lui, cu 14,9%  şi va ajunge la 
3085/lei.“ a mai adăugat 
Roxana Paţurcă.
Articol comandat de Partidul 
Social Democrat - PSD
CUI mandatar financiar 
coordonator: 41190008

R. Paţurcă: PIB va creşte cu 5,5% în 
2019, ajungând la 1.031 miliarde lei

R. Paţurcă: Guvernarea PSD s-a remarcat prin 
reducerea taxelor şi stimularea economiei

R. Paţurcă: În domeniul 
construcţiilor, salariul mediu 

net a crescut cu 43%

Senatorul Roxana Natalia Paţurcă: 
Guvernul crede în tineri şi în 

puterea lor de a schimba România
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Recent reconfirmat în funcţia de preşedinte al filialei 
locale PSD Olteniţa, primarul Petre Ţone susţine că pe 
26 mai, că organizaţia pe care o conduce va obţine 
cele mai multe voturi pentru candidaţii propuşi de 
social – democraţi pentru viitorul Parlament 
European. “PSD Olteniţa, ca în fiecare campanie 
electorală, îşi va face datoria. După părerea mea n-
avem cum să luăm un scor mai slab decât cel din 
2014 şi eu cred că oamenii cu care colaborez atât de 
bine în PSD Olteniţa îşi vor face datoria.” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro Petre Ţone care a 
adăugat că împreună cu colegii săi vor face campanie 
door – to – door, explicându-le olteniţenilor de că să 
opteze pentru lista de candidaţi propusă de PSD. 
“Deocamdată avem ceva lipsă de materiale, dar am 
înţeles că foarte rapid vom intra în posesia lor. E 

că acolo nu reprezintă PSD, PNL sau mai ştiu eu ce, ci vorba doar de pliante şi de nişte calendare. Dar, la 
reprezintă România. Şi nu au cum, nu ar trebui să Olteniţa, noi suntem obişnuiţi să facem campanie 
aibă nici cea mai mică rezervă în a se bate pentru din casă în casă şi aşa o să facem. Noi încercăm să le 
România. Pentru fonduri pentru România, pentru spunem oamenilor ce a făcut PSD-ul pentru ei. Şi 
drepturi egale pentru români. Să avem aceleaşi vom încerca să le spunem şi de acei patrioţi 
produse alimentare, să avem aceleaşi condiţii şi acel europarlamentari care au avut o conduită 
mult râvnit Schengen să devină posibil.” a conchis ireproşabilă la Bruxelles. Spre deosebire de exemplu 
Petre Ţone.de europarlamentarii liberali care au votat împotriva 

României. De aia şi pe afişele PSD-ului sunt mesajele În urmă cu 5 ani, la Olteniţa, PSD a obţinut 2976 
despre patrioţi. După părerea mea, la voturi (48,35%), fiind urmat de PNL cu 839 voturi 
europarlamentare chiar avem nevoie de patrioţi de (13,63%) şi PDL, cu 306 voturi (4,97%). Numărul 
la toate partidele. Absolut toţi ar trebui să înţeleagă voturilor valabil exprimate atunci a fost de 6.155.

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin 
Vrăjitoru, vicepreşedinte al 
organizaţiei judeţene, susţine că 
social – democraţii sunt pregătiţi 
pentru campania pentru alegerile 
europarlamentare. Misiunea lor 
este să le explice călărăşenilor 
lucrurile bune întâmplate în cei 
doi ani de guvernare PSD.

Domnule deputat, a demarat 
campania electorală pentru 
europarlamentare. Cum decurg lucrurile 
în PSD?
PSD, întotdeauna, este pregătit pentru 
orice campanie electorală.
În ce constă perioada de campanie la 
nivelul judeţului?

Aşa cum am obişnuit de atâtea campanii 
electorale, vom merge prin judeţ şi vom 
face o campanie civilizată. O campanie Bruxelles în aceea ce priveşte acest lucrurile pe 2019?
bazată pe comunicare, să spunem domeniu extraordinar de important, Nu am văzut bugetul care a fost aprobat 
românilor ce am făcut în aceşti ani de agricultura? de colegii mei consilieri în Consiliul 
guvernare. Vom avea numai mesaje Da, sunt multe lucruri care trebuie atât Judeţean. Sper ca odată pentru totdeuna 
pozitive. spuse cât şi argumentate la Bruxelles în să înţelegem că fără investiţii acest oraş, 

Recent aţi fost într-o delegaţie a ceea ce priveşte fermierii din România şi acest judeţ generic „nu se va putea 
Comisiei de Agricultură de la Camera fermele din România. Pe primul plan cred dezvolta”. Îmi doresc din toată inima ca 
Deputaţilor, în Italia, la Roma. Ce aţi că putem să facem un lobby extrem de proiectele, sau unul dintre proiectele pe 
discutat? Ce anume a ieşit în evidenţă în bun în ceea ce priveşte noua politică care le-am dus cu mine în Parlamentul 
urma discuţiilor purtate acolo? agricolă comună. Mă refer la bugetul României şi aici fac o paranteză, este 

Uniunii Europene pentru agricultura din vorba de celebrul port de care se tot Într-adevăr am făcut parte din delegaţia 
România. Ştim cu toţii că în exerciţiul vorbeşte şi care este o iniţiativă, o de la Comisia de Agricultură din Camera 
bugetar financiar trecut am avut circa 8 Hotărâre de Consiliu de când eram Deputaţilor, din Parlamentul României. 
mld de euro alocate României. 1,4 mld au consilier judeţean şi ulterior am reuşit să Am avut o întrevedere la Parlamentul 
venit pe plăţi direct de la bugetul de stat, fie şi bugetat de către Ministerul Italian, în Camera Deputaţilor, în Comisia 
dar s-a demonstrat că este o sumă Turismului. Să poată să fie prinse sumele de Agricultură a Italiei, cu reprezentanţii 
insuficientă. Astăzi când vorbim din totalul necesare pentru acel proiect tehnic atât acestei comisii. Am expus diferite subiecte 
de 8 mld mai sunt aproximativ 40 de mil., de necesar. şi unul cel mai important şi cel mai 
din ultimele date statistice, care au rămas relevant pentru România că pentru asta Din bugetul Consiliului Judeţean în 
necheltuiţi. Repet, pe actualul exerciţiu ne-am dus, să apărăm interesele capitolul Investiţii ar trebui să se 
bugetar financiar 2014-2020.fermierilor din România a fost regăsească suma necesară pentru 

convergenţa plăţilor. Aşa-numita Pe agenda Comisiei de Agricultură la proiectul tehnic în ceea ce priveşte Portul 
subvenţie pe hectar şi să vedem dacă Camera Deputaţilor? Ce noutăţi le Turistic de la Călăraşi. Se ştie că este un 
există posibilitatea ca acea mult discutată aducem fermierilor? proiect tehnic la care ţin foarte mult, am 
plafonare a subvenţiilor pentru fermele Din Comisia de Agricultură ultimul proiect reuşit să-l finanţez împreună cu colegii 
din România să nu se pună în aplicare. De pe care l-am votat în Comisie, acum două mei la Bucureşti. Am vorbit cu ministrul 
fapt, este o decizie formală a zile, a fost trecerea canalului Siret- turismului, a fost de acord, a fost analizat 
Parlamentului European, a actualei Bărăgan de la Ministerul Mediului la proiectul, el urmează ca în perioada 
Comisii de Agricultură, dar decizia se va Ministerul Agriculturii astfel încât să imediat următoare să treacă prin 
lua de noul parlament. E, în această idee, putem să derulăm investiţii pe acest Comitetul tehnico-economic. Dacă va fi 
noi am fost şi încercăm să expunem canal. valid şi va îndeplini toate condiţiile legale, 
motivele şi motivaţia pentru care fermierii acest proiect va fi finanţat. Repet, aceste Recent, s-a votat bugetul judeţului, 
români au nevoie de aceste subvenţii. sume sunt prinse într-un credit de chiar şi bugetul municipiului. Nu ştiu 

angajament la Ministerul Turismului. Ce ar trebui să facă, sau să susţină dacă aţi avut posibilitatea să vedeţi lista 
viitori europarlamentari români la de investiţii. Cum credeţi că se vor derula Mulţumesc.
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î 

î 
î 

Poziţia nr. 4 - Uniunea Democrată În sedinţa din 17 aprilie, Biroul 
Maghiară din RomâniaElectoral Central a încheiat 

procesul-verbal privind Poziţia nr. 5 - Partidul Naţional Liberal

constatarea rămânerii definitive a Poziţia nr. 6 - Partidul Alianţa Liberalilor 
candidaturilor la alegerile pentru şi Democraţilor - ALDE
membrii din România în Poziţia nr. 7 - Partidul PRODEMO
Parlamentul European din anul 

Poziţia nr. 8 - Partidul Mişcarea Populară2019, se arată într-un comunicat al 
Poziţia nr. 9 - Partidul Socialist Româninstituţiei.
Poziţia nr. 10 - Partidul Social Democrat În cadrul şedinţei a fost încheiat şi 
Independentprocesul-verbal privind stabilirea 

numărului de ordine de pe buletinele de Poziţia nr. 11 - Partidul România Unită
vot a partidelor politice, alianţei 

Poziţia nr. 12 - Uniunea Naţională pentru electorale, organizaţiei cetăţenilor 
Progresul Românieiaparţinând minorităţilor naţionale şi a 
Poziţia nr. 13 - Blocul Unităţii Naţionale candidaţilor independenţi care participă 
BUNla alegerile pentru membrii din România 

în Parlamentul European din anul 2019. Poziţia nr. 14 - Gregoriana-Carmen 
TudoranAstfel, ordinea stabilită prin tragere la 

sorţi este următoarea: Poziţia nr. 15 - George-Nicolae Simion
Poziţia nr. 1 - Partidul Social Democrat Poziţia nr. 16 - Peter Costea
Poziţia nr. 2 - Alianţa electorală "Alianţa Campania electorală pentru alegerile 
2020 USR Plus" europarlamentare se încheie în 25 mai, 

la ora 7.00.Poziţia nr. 3 - Partidul PRO România

n PSD Călăraşi

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul, Sorin Vrăjitoru, 
membru al Comisiei pentru Agricultură din Camera 
Deputaţilor a declarat recent că fermierii români depind, în 
mare măsură, de fondurile europene, subliniind că viitorul 
Parlament European care va rezulta în urma alegerilor din 26 
mai va „contrui” noua Politică Agrară Comună, cu impact 
asupra agriculturii româneşti. „Viitorul Parlament European 
care va rezulta în urma alegerilor europarlamentare din 26 
mai va construi noua Politică Agrară Comună. Cu toţii ştim că 
fermierii români depind de fondurile europene. În exerciţiul 
financiar 2014-2020, România a beneficiat de 8 miliarde de 
euro, bani insuficienţi pentru agricultorii din ţara noastră. 
Cofinanţarea statului român a fost de 1,4 miliarde euro.” a 
spus Vrăjitoru care a continuat „Totalul proiectelor care s-au 
depus pe PNDR de către fermierii români a fost de circa 13 
miliarde de euro. Deci avem nevoie foarte mare de aceşti 
bani europeni fără de care fermele din România nu se pot 
dezvolta astfel încât să asigure o producţie şi un standard 
apropiate de cele realizate de fermierii din Uniunea 
Europeană”.
România are a şasea cea mai mare suprafaţă agricolă utilizată 
dintre ţările Uniunii Europene. De altfel, investiţiile majore din 
sectorul agricol au generat o performanţă spectaculoasă, iar 
agricultura românească a făcut paşi majori spre modernizare.
Conform datelor, în agricultura românească, activează în 
prezent aproximativ 12.700 de companii specializate în 
cultivarea plantelor. Cu creşterea animalelor se ocupă peste 
3.200 de firme, iar în sectorul activităţilor agricole mixte 
activează 1.272 de companii.
Pentru perioada de programare 2014-2020, România 
gestionează o alocare din Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală de 8,1 miliarde de euro. Ţara noastră se află 
pe locul 6 în Uniunea Europeană după Italia, Franţa, 
Germania, Polonia şi Spania. Din punctul de vedere al nivelului 
plăţilor efectuate către beneficiarii FEADR, România ocupă 
însă locul al II-lea în Uniunea Europeană, după Franţa, şi locul 
1, dacă ne referim la gradul de absorbţie pentru nivelul anului 
2019, când a fost înregistrată o creştere de 36,2% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului 2016.
Dacă este să ne referim la cifrele din acest an, suma totală 
alocată României pentru plăţile pe suprafaţă din Fondul 
European de Garantare Agricolă este de 1,94 de miliarde de 
euro. De altfel, fermierii români au depus, până în prezent, 
397.061 de cereri unice de plată pentru o suprafaţă de 1,64 
milioane hectare, în cadrul Campaniei aferente anului 2019.
Dacă este să facem o comparaţie cu anul trecut, acum s-au 
depus cu 23.000 mai multe cereri şi au fost solicitate la plată 
cu peste 500.000 mai multe hectare.
În doi ani de guvernare, suprafaţa irigată a ţării a crescut de 
patru ori şi a ajuns la 1,4 milioane de hectare, după ce s-au 
făcut investiţii, într-un program de anvergură în care s-a alocat 
peste un miliard de euro, până în 2020. De asemenea, s-a 
asigurat gratuit apa pentru irigaţii pentru fermierii români, pe 
o reţea de canale extinsă, care depăşeşte 1.700 de kilometri.
România a devenit astfel prima din Europa la producţia de 
porumb şi floarea soarelui şi a realizat producţii cu totul 
remarcabile la alte culturi agricole.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
(PNDR) este programul prin care se acordă fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul 
României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului 
rural din România.
Prin PNDR vor fi finantate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare 
rurală cu o alocare financiara de 9,363 mld Euro din care 8,015 
mld FEADR şi 1,347 mld contribuţie naţională.

P. Ţone: Ca în orice campanie electorală, 
PSD Olteniţa îşi va face datoria!

PSD, poziţia nr.1 pe buletinul 
de vot la europarlamentare

Sorin Vrăjitoru: Fermierii 
români depind, în mare 

măsură, de fondurile europene

S. Vrăjitoru: În această campanie, le spunem 
oamenilor ce am făcut în aceşti doi ani de 
guvernare. Avem numai mesaje pozitive!

”Guvernul României conştientizează faptul că tinerii din România Prin urmare, programul Prima Casă a facilitat accesul populaţiei 
au nevoie atât de recunoaşterea calităţilor lor, cât şi de un sprijin tinere şi cu venituri mai reduse la creditul ipotecar. Programul a 
concret din partea statului. În acest sens, programul de fost adaptat la tendinţele pieţei şi la nevoile celor interesaţi, 
guvernare al PSD este unul modern, care îi vizează şi pe cei din astfel încât beneficiile acestuia să fie optime şi cu un efect cât 
noua generaţie, pe tineri, şi din acest motiv prevede măsuri mai pozitiv pe piaţă.
concrete pentru rezolvarea problemelor acestora.
Impunerea unui nivel de trai cât mai ridicat pentru toţi cetăţenii 
trebuie să fie obiectivul fundamental al oricărui program de 
guvernare, iar tinerii nu pot forma o excepţie. Creşterea 
economică pe care România a obţinut-o în ultimii ani, de 7% în 
2017 şi de 4,1% în 2018 trebuie să aibă un efect imediat şi 
pozitiv şi asupra tinerilor, cei care contribuie deja la construirea 
României de mâine”, a declarat după ultima întâlnire electorală 
senatorul Roxana Paţurcă, candidatul PSD pentru alegerile 
europarlamentare din 26 mai.
 ”Treptat, în România s-a construit o piaţă a muncii performantă, 
dinamică şi flexibilă, care asigură accesul majorităţii tinerilor la 
locuri de muncă de calitate, în funcţie de competenţele şi 
abilităţile lor. Să nu uităm că rata şomajului a ajuns la un minim 
istoric de 3,31%! În acelaşi timp, Guvernul PSD a alocat fonduri 
substanţiale pentru programele care îi vizează pe tineri, aşa cum 
sunt programul Prima Casă şi Start-Up Nation”, a adăugat 

Un alt program destinat tinerilor şi menţionat de candidatul PSD Roxana Paţurcă.
la alegerile europarlamentare este Programul „Start-Up Nation 

În 2019, prin programul Prima Casă, s-a alocat un fond de România”, un program care ajută tinerii antreprenori să-şi 
aproape 2 miliarde de lei – peste 418 milioane de euro - pentru deschidă firme, fiind una dintre cele mai apreciate iniţiative ale 
garanţii bancare care să susţină creditele imobiliare cu avans guvernării PSD.  
minim – de numai 5% - pentru achiziţia ori construcţia de 

Anul acesta, prin StartUp Nation - program care sprijină 
locuinţe. Guvernul a eliminat impozitarea veniturilor din 

dezvoltarea capitalului autohton - se estimează finanţarea a 
tranzacţiile imobiliare care nu depăşesc 450.000 de lei, a 

10.000 de noi business-uri, care vor crea cel puţin 10.000 de noi 
subvenţionat dobânzile la credite şi a redus cota la 5% TVA 

locuri de muncă. Programul are o alocare de 1,7 miliarde lei, din 
pentru achiziţia de astfel de locuinţe. Continuarea implementării 

surse bugetare naţionale şi fonduri europene, iar suma pe care 
acestui proiect, concomitent cu celelalte măsuri din cadrul 

un beneficiar o poate obţine este de maxim 200.000 de lei.  
Programului de guvernare contribuie şi la creşterea nivelului de 

Startup Nation sprijină cu finanţare nerambursabilă de până la 
trai, pentru a ajunge la valori cât mai aproape de cele 

200.000 lei pe proiect pentru a veni în sprijinul tinerilor, mulţi 
înregistrate în ţările membre ale Uniunii Europene. Impactul 

dintre ei fiind cei care doreau să plece din ţară; programul le-a 
major şi succesul programului în 2019 este faptul că nu mai 

oferit opţiunea şi sprijinul de a începe o afacere în România.
puţin de 15 bănci participă şi acordă finanţare pentru Prima 

Obiectivele acestui program sunt dublarea numărului de firme în Casă.
următorii patru ani (creştere anuală cu 20% a numărului de 

Unul dintre marele avantaje ale programului Prima Casă îl 
firme din România) şi crearea a 60.000 de noi locuri de muncă 

reprezintă posibilitatea obţinerii finanţării în vederea achiziţiei 
până în anul 2020. 

sau construcţiei de la zero a unui imobil de o calitate superioară, 
”Prin tot ceea ce face actualul Guvern demonstrează cu prin intermediul unei firme specializate. Creditele sunt garantate 
prisosinţă că tinerii constituie o prioritate şi că măsurile luate de statul român până la 50% din valoarea acestora şi reprezintă 
pentru sprijinul tinerilor şi pentru rezolvarea problemelor lor au o măsură de susţinere a cererii interne a sectorului imobiliar. În 
efect”, a concluzionat Roxana Paţurcă.ceea ce priveşte alocările financiare, în ultimii doi ani acestea au 
Articol comandat de Partidul Social Democrat – PSDfost foarte generoase. Guvernul a acordat 2,5 miliarde lei în anul 
CUI mandatar financiar coordonator: 411900082017 şi 2 miliarde lei în anul 2018. 

Salariul mediu net din domeniul construcţiilor a crescut cu 
43% în perioada februarie 2018 – februarie 2019, iar cel brut a 
avansat cu 18% în acelaşi interval, potrivit datelor publicate la 
jumătatea lunii aprilie de Institutul Naţional de Statistică. 
Astfel, salariul mediu net în construcţii a fost în februarie 2019 
de 2.763 de lei, iar cel brut de 3.810 lei.
“Se dovedeşte, încă odată eficienţa măsurilor din programul 
de guvernare. Guvernul a avut dreptate. Ordonanța 114 a 
deblocat un domeniu, cel al construcțiilor, în care exista o 
acută lipsă de forță de muncă. Facilităţile salariale prevăzute 
de ordonanţă îi determină pe mulţi români care lucrau în 
străinătate, să se întoarcă acasă.” a declarat senatoarea, 
Roxana Paţurcă, preşedinte executive al PSD Călăraşi.
Avansul vine ca efect al prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 
114/2018, adoptată la sfârşitul anului trecut. Printre măsurile 
incluse în document, se regăseşte obligativitatea salariului 
minim brut de 3.000 de lei pentru angajaţii din construcţii, 
ceea ce înseamnă un salariu minim de circa 2.352 de lei 
(aproape 500 de euro).
Angajatorii spun că facilităţile care au însoţit obligaţia de 
majorare a salariilor din acest domeniu au atenuat impactul 
măsurii astfel încât nu au existat costuri salariale mult mai 
mari.
Articol comandat de Partidul Social Democrat – PSD
CUI mandatar financiar coordonator: 41190008

Din ianuarie 2017 şi până în pensionarii de plata buzunarele românilor, care 
prezent, în guvernarea PSD, s- contribuţiilor sociale, iar pe încep în sfârşit să se bucure 
au realizat cele mai mari cei cu pensii mai mici de de viaţă: călătoresc, fac mici 

2.000 lei i-a scutit şi de plata reduceri de taxe în ultimii 30 investiţii în gospodării, sunt 
impozitului, în timp ce pentru de ani, susţine senatoarea mai optimişti” a spus liderul 
ceilalţi a redus impozitul pe Roxana Paţurcă, preşedinte PSD Călăraşi.
venit de la 16% la 10% din executive al organizaţiei În opinia sa, “Obiectivul 
ceea ce depăşeşte acest prag. judeţene PSD Călăraşi, asumat al PSD a fost unul 
În acest fel, PSD a lăsat mai candidate pentru Parlamentul singur şi anume acela de a 
mulţi bani în buzunarele European care a mai precizat face românilor viaţa mai 
pensionarilor, în plus faţă de “Trebuie să spunem lucrurilor bună, lucru pe care îl reuşim 
creşterile succesive ale pe nume: după ce guvernarea zi de zi!”
punctului de pensie, cu valori PNL a majorat TVA de la 19% 

Articol comandat de Partidul mai mari şi în avans faţă de la 24%, a crescut taxele 
Social Democrat - PSDprevederile iniţiale ale legii. firmelor, a impozitat pensiile, 

Sunt fapte, nu vorbe! Şi CUI mandatar financiar guvernarea PSD s-a remarcat 
înseamnă mai mulţi bani în coordonator: 41190008întotdeauna prin reducerea 

taxelor şi stimularea 
economiei.  Un TVA redus 
înseamnă preţuri mai mici. 
Logica economică din spatele 
luării unei asemenea măsuri 
este că reducerea TVA va 
determina bugetul statului să 
se mărească semnificativ, va 
creşte consumul, direct 
proporţional cu producţia şi 
va creşte cererea pentru 
anumite servicii. Guvernarea 
PSD s-a remarcat prin 
reducerea taxelor şi 
stimularea economiei. Astfel, 
PSD a eliminat 102 taxe care 
vizau în mod direct populaţia, 
respectiv taxa radio-TV, taxa 
pentru înmatriculare auto, 
taxele pentru schimbarea sau 
înnoirea buletinului şi 
paşaportului şi alte taxe. În 
acelaşi timp, PSD a scutit toţi 

Comisia Naţională de PIB-ul României, exprimat în lei (1.101 miliarde de lei în 
Statistică si Prognoză arată că euro, anticipat pentru 2019, ianuarie) şi 5% în 2021 şi 
economia României este este mai mare decât PIB-ul 2022, până la 1.188 miliarde 
estimată să crească cu 5,5% României din 2018 cu 14,45 lei (1.178,6 miliarde de lei în 
în acest an, până la 1.031 miliarde euro, ceea ce ianuarie), respectiv la 1.272 
miliarde de lei, menţinând reprezintă o creştere de miliarde lei (1.261,5 miliarde 
procentul de creştere 7,11%!” a declarat candidate de lei în ianuarie). 
înregistrat în ultimii doi ani, PSD pentru alegerile “Economia noastră este azi 
când a crescut cu 7% în 2017 europarlamentare din 26 mai puternică si continuă să 
şi cu 4,1% în 2018. mai,  senatoarea Roxana crească, ceea ce va aduce 

Paţurcă, preşedinte executiv “Prognoza specialiştilor în beneficii românilor şi va 
al PSD Călăraşi.economie şi statisticile genera o influenţă mai mare 

confirmă buna guvernare a CNSP a modificat şi pentru România, inclusiv 
PSD. Produsul Intern Brut al prognozele pentru următorii asupra deciziilor UE. 
României va creşte în acest trei ani, păstrând procentele, Creşterea economică 
an de la 1022 de miliarde de dar schimbând valorile: 5,7% anticipată de 5,5% înseamnă 
lei la 1031 de miliarde de lei. anul viitor, la 1.110 miliarde o evoluţie economică mai 

bună a ţării şi continuarea 
creşterilor salariale. Este 
dovada clară a bunăstării 
generale a ţării şi a românilor, 
dincolo de cifre, este dovada 
unei bune guvernări realizate 
de Guvernul PSD. PSD a 
lucrat, încă de la preluarea 
guvernării, şi lucrează în 
continuare pentru toate 
categoriile sociale. Cifrele 
privind câştigurile medii 
salariale nete au fost 
modificate în creştere. CNSP 
estimând că salariul mediu 
net lunar va creşte la rândul 
lui, cu 14,9%  şi va ajunge la 
3085/lei.“ a mai adăugat 
Roxana Paţurcă.
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R. Paţurcă: PIB va creşte cu 5,5% în 
2019, ajungând la 1.031 miliarde lei

R. Paţurcă: Guvernarea PSD s-a remarcat prin 
reducerea taxelor şi stimularea economiei

R. Paţurcă: În domeniul 
construcţiilor, salariul mediu 

net a crescut cu 43%

Senatorul Roxana Natalia Paţurcă: 
Guvernul crede în tineri şi în 

puterea lor de a schimba România
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