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Emilian Pavel a anunțat astăzi
prin intermediul unui comunicat
de presă că actul legislativ
privind „Piața Unică Digitală” a
trecut
de
votul
plenului
Parlamentului European reunit la
Strasbourg.
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European
reunit la Strasbourg, social democrații europeni au susținut
cu tărie raportul privind oportunitățile dar și provocările pe
care revoluția digitală le aduce în Europa.
„În calitate de raportor al grupului S&D pentru actul
legislativ privind Piața Unică Digitală în Comisia pentru
Libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului
European, am avut prilejul de a mă ocupa în detaliu de aspecte
ale acestui dosar fără de care toate promisiunile și
oportunitățile noii piețe unice nu ar fi decât o amăgire. Două
dintre aspectele esențiale se regăsesc în
protejarea
utilizatorilor și situația angajaților dintr-un domeniu nou
dar și extrem de rapid în evoluțiile sale.
Tranziția spre o uniune digitală este prioritară pentru grupul
nostru, noi susținând importanța unui cadru legal specific,
necesar pentru a ne asigura că toți europenii vor putea să se
bucure de beneficiile așteptate. În mod evident, acest lucru
înseamnă, și va genera, noi investiții în educație, în formare
sau în infrastructura digitală, inclusiv în România. Conform

Comisiei Europene, beneficiile economice despre care vorbim se
traduc printr-un potențial semnificativ de creștere la nivelul
productivității (41%), a oportunităților de afaceri (33%) sau
a deschiderii de noi piețe (32%). Pe lângă crearea unei
societăți europene mai inclusive și mai eficiente, Piața Unică
Digitală și avansurile tehnologice, oferă și firmelor mai
mici, pentru prima dată, șansa reală și imediată de a concura
în condiții de relativă egalitate cu marile companii deja
consacrate. Acest lucru e o veste extraordinară și un pas mare
pentru tinerii antreprenori europeni, cu un potențial
extraordinar în țări precum România, și nu numai.
În același timp, respectarea drepturilor fundamentale, cu
precădere protecția datelor cu caracter personal și a
dreptului la viață privată, în special în contextul unui grad
înalt de criminalitate pe internet, sunt elemente cheie care
dau cetățenilor atât încredere cât și sentimentul de
siguranță. Fără acestea, nu vom putea beneficia pe deplin de
noua piață unică digitală. În acest sens, Parlamentul a cerut
Comisiei Europene și statelor membre un răspuns comun,
asigurându-se că există un nivel ridicat de colaborare în ceea
ce privește securitatea și confidențialitatea informațiilor.
Această colaborare trebuie să se poată realiza, în opinia
noastră, inclusiv prin forme de parteneriat public – privat și
eforturile pentru a îmbunătăți, în general, securitatea
cibernetică, cât și pentru a preveni și a face față
criminalității cibernetice sau terorismului, trebuie întețite.
Aceste garanții de securitate trebuie menținute chiar și când
datele personale sunt transferate către ţările terţe. E
necesară impunerea de sancțiuni stricte în cazul utilizării
necorespunzătoare a datelor cu caracter personal sau pentru
încălcarea intimității, fie de către instituții private,
publice sau guvernamentale.
Nu în ultimul rând, susțin cu tărie inițiativele de
digitalizare a serviciilor publice din Europa și solicit, în
același timp, standarde ridicate de securitate privind

protecția şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale
cetățenilor. Cred că e o bună ocazie pentru România de a
prelua modele de bune practici la nivel guvernamental și de
administrație privind digitalizarea serviciilor publice în
beneficiul cetățenilor. Cât despre securitatea în domeniul IT,
unde este nevoie atât de creativitate cât și de cunoștințe
tehnice deosebite, cred că există firme românești care se pot
impune pe piața europeană, în condițiile în care vor oferi
produse informatice construite cu gândul la protecția datelor
personale și a vieții private.
Avem în față o mare oportunitate, la fel cum cred că toate
resursele de talent din acest domeniu trebuie încurajate dar
și sprijinite să se dezvolte, să rămână în țară și să creeze
noi locuri de muncă de calitate. În condițiile în care, chiar
și în România, contribuția domeniului IT la PIB a depășit-o pe
cea a domeniului agricol, direcția înspre care trebuie să ne
îndreptăm devine destul de clară, iar Piața Unică Digitală
este instrumentul prin care se poate crea mult mai multă
creștere și avans tehnologic , de care avem atâta nevoie în
România” a anunțat Emilian Pavel.

Cioloș: Sunt foarte preocupat
de situația familiei Bodnariu

Premierul Dacian Cioloș s-a
declarat marți preocupat de
situația familiei Bodnariu,
arătând că Bucureștiul ține
constant
legătura
cu
autoritățile norvegiene, „având
ca
prioritate
interesul
copiilor”.
„Sunt foarte preocupat de situația familiei Bodnariu. Guvernul
a prezentat astăzi demersurile făcute de autoritățile române.
Mâine, Ministerul Afacerilor Externe va veni cu informații
suplimentare. Situația este foarte delicată și în același timp
complexă, de aceea ținem constant legătura cu autoritățile
norvegiene, având ca prioritate interesul copiilor”, a scris
Cioloș pe contul său de Facebook.

Consilierii
județeni
Cluj:
Există
riscul
pierdem bani europeni!

PSD
să

Consilierii județeni PSD Cluj
sunt de părere că prioritățile
anului 2016 sunt „în primul rând
nerealizarile din ultimii ani:
drumul turistic Răchiţele – Ic
Ponor și investiția privind
extinderea TETAROM I”.
„Există pericolul, în condițiile în care nu se finalizează
aceste proiecte până în luna iunie, ca Executivul județean să

returneze câteva milioane de euro, bani europeni.
În același context, este imperios necesară finalizarea
investiției de la noua rampă ecologică, în acest moment fiind
principala problemă a județului Cluj.
Solicităm conducerii Consiliului Județean Cluj să informeze
opinia publică cu privire suma exactă care s-ar pierde dacă
nu se finalizează cele două proiecte, măsurile luate pentru ca
aceste proiecte să fie realizate și graficul acțiunilor astfel
încât în luna mai cele două obiective să fie finalizate. De
asemenea solicităm prezentarea stadiului implementării
proiectului de la rampa ecologică.
Grupul consilierilor județeni social-democrați consideră că
reparațiile și investițiile în drumurile județene sunt
obligatorii, în acest sens, o sumă importantă din bugetul
județului Cluj trebuie alocată către infrastructura rutieră.
Înainte de conflicte și discuții sterile în privința
Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, trebuie să
analizăm resursele care trebuie alocate pentru dezvoltarea
acestui obiectiv, o strategie clară pentru următorii ani”
anunță social-democrații clujeni.
Consilierii județeni social-democrați mai susțin construirea
centrului de colectare a produselor agricole, a fructelor şi
legumelor din municipiul Câmpia Turzii și a unităţii de
abatorizare, tranşare şi livrare a cărnii din Iclod, cele două
investiții fiind extrem de necesare județului: „este de
datoria Consiliului Județean să identifice rapid soluțiile
potrivite, pentru a finaliza aceste restanțe” anunță
consilierii PSD Cluj.
„În 2016 avem multe probleme de rezolvat la nivelul județului
Cluj și este foarte important ca toți responsabilii să-și
canalizeze atenția spre rezolvarea restanțelor din anii
trecuți dar și să susțină proiecte care să îmbunătățească
viața clujenilor” a declarat consilierul județean Remus

Lăpușan,

președintele PSD Cluj.

După ce un profesor de fizică
a ajuns în fruntea României,
un olimpic național la fizică
ajunge în fruntea TSD
Tineretul Social Democrat are un
nou președinte care nu seamănă
cu niciunul dintre predecesorii
săi, ales într-un Congres care
nu a semănat cu alte Congrese
ale TSD de până acum. Gabriel
Petrea,
proaspăt
alesul
președinte al TSD, este inigner,
ca și Liviu Dragnea, iubește fizica, ca și Klaus Iohannis,
știe să conducă oameni, ca și Traian Băsescu, ceea ce-l face
unul dintre cele mai interesante persoanje politice din
România.
Gabriel Petrea, noul Președinte al TSD este inginer de
profesie, așa cum chiar el s-a prezentat în fața colegilor săi
în timpul Congresului de sâmbătă. De altfel, Petrea are un
profil foarte diferit față de ceilalți trei președinți ai TSD
dinainte sa. Dacă Ponta a fost jurist și jucător de baschet,
Bănicioiu a fost medic stomatolog, iar Mihai Sturzu a fost
cântăreț, Petrea s-a dedicat științelor exacte:
a fost
olimpic național la fizică și a intrat cu 10 la cea mai grea
facultate din România, Facultatea de Automatică și

Calculatoare din cadrul Universității Politehnice, în cadrul
căreia a și lucrat după terminarea studiilor.
Noul lider al tinerilor social-democrați este obișnuit să
conducă mari organizații de tineret, fiindcă în trecut a fost
Președintele Uniunii Naționale a Studenților din România, o
federație asociativă care reprezintă un număr impresionant de
membri: 250.00 de mii de studenți, din 22 de centre
universitare, reuniți în 60 de organizații studențești.
Om de partid
De la intrarea sa în PSD și până acum, Petrea a lucrat cu toți
președinții partidului, declarându-se și fiind recunoscut ca
un om de partid. Tinerii studenți social-democrați, organizați
de Petrea în 2009 în LSSD – Liga Studenților Social Democrați
– for care a fost înființat atunci în cadrul TSD, au fost
activi în campania prezidențială a lui Mircea Geoană. Apoi
Petrea și echipa lui au lucrat pentru campaniile elctorale ale
PSD din 2012, atât la locale, cât și la parlamentare, punând
umărul la victoriile lui Victor Ponta și ale USL. Gabriel
Petrea lucrează bine și cu actualul președinte al PSD, Liviu
Dragnea, în condițiile în care președintele PSD a declarant
public că dorește cât mai mulți tineri pe listele de candidați
ale partidului pentru alegerile de anul viitor.
Fidelitatea lui Gabriel Petrea față de partid și nu față de
unul sau altul dintre lideri, precum și implicarea sa și a
echipei sale în toate campaniile electorale, l-au făcut să fie
apreciat de mulți dintre liderii mari ai partidului, care au
cerut ca măcar în acest an în TSD să se desfășoare alegeri
libere și corecte, spre deosebire de 2013, când Mihai Sturzu a
fost impus la tineret de către Victor Ponta.
Trebuie spus și că Petrea are sute de prieteni în toată țara
și în rândul tinerilor, lucru care a devenit evident la
Congresul de sâmbătă, prin aplauzele și scandările delegaților
aflați în sală.

Cum a ajuns Petrea președinte
Gabriel Petrea a câștiga alegerile pentru președinția TSD cu
un procent zdrobitor: 80,9%. Acest scor a reprezentat mesajul
tinerilor către seniorii partidului: lăsați-ne organizația în
pace! Între cei doi concurenți de sâmbătă, Petrea și Podașcă,
doar unul era perceput drept un produs natural al TSD, în timp
ce altul era perceput drept un intrus care a fost impus de la
centru și care până acum a fost tolerat în funcțiile obținute.
Voturile pentru Petrea au fost și voturi împotriva intruziunii
în TSD, în condițiile în care Mihai Sturzu a fost cea mai mare
și mai vizibilă intruziune de acest fel în structura politică
a tinerilor social-democrați. Din această perspectivă,
mandatul ne-explicit pe care îl are de dus la bun sfârșit
Petrea ține de armonizarea relației dintre TSD și PSD.
Gabriel

Petrea

a

avut

o

campanie

directă,

bazată

pe

interacțiuni personale cu județele și cu delegații, pe o
ofertă electorală simplă și clară și pe un program al TSD mult
mai de stânga și mult mai aplicat decât al contracandidatei
sale. Petrea a avut și un discurs ceva mai radical, atât pe
temele de stânga, cât și pe relația dintre PSD și TSD,
spunându- le seniorilor că aceștiau au motive de îngrijorare
pentru că” tinerii social-democrați vin tare din urmă”.
Gabriel Podașcă a avut o campanie cuminte în TSD, la fel cum
discursul ei de la Congres a fost unul cuminte. Însă din
puținele aplauze și din atitudinea generală a delegaților față
de ea, se poate deduce o reticență față de un candidat care
era prea puțin cunoscut tinerilor din sală și care nu crescuse
alături de ei și din rândurile lor.
O posibilă explicație pentru scorul astronomic obținut de
Petrea, 80,9%, a fost dată de unul dintre delegați, care a
preferat să rămână anonomim: “Gabi Petrea câștiga și acum doi
ani, cu Sturzu, dar nu cu diferența asta, e drept.
Poate ceva mai apropiat de 60%. Diferența asta (între 60% și
80% – n.red) este dată de tinerii care s-au supărat pe seniori

că le-au impus doi ani ce președinte au vrut ei, fără să țină
cont de tineri. Așa că astăzi au explodat și au votat să se
răzbune și pentru 2013”.
De altfel, votul de la Congresul TSD de sâmbătă a fost cel mai
democratic vot al tinererilor social-democrați din ultimii
zece ani. Procedura de vot de sâmbătă, organizată cu cabine de
vot, urne, buletine și ștampile, nu mai fusese implementată la
TSD vreme de un deceniu, de când, în urmă cu 10 ani de zile,
fusese folosită pentru alegerile în urma cărora Nicolae
Bănicioiu a fost declarat președinte TSD.
Diversiunea Sturzu și “ce înseamnă să fii mafiot”
Mihai Sturzu și-a făcut numărul și la acest Congres. Nu a
ratat ocazia să critice formula de “Restart TSD” și a folosit
toate ocaziile pentru a-l ataca pe Liviu Dragnea. Toate
acestea au reprezentat o diversiune care nu a fost foarte
gustată de către tineri. Chiar dacă aceștia au aplaudat unele
afirmații ale lui Sturzu, toți au izbuncit în ropote de
aplauze la răspunsul oferit acestuia de către Marius Dunca,
fostul președinte ANPC: “Eu nu mai înțeleg nimic. Am muncit
să-l scot președinte, am muncit să-l scot deputat și acum tot
pe mine mă ceartă. Asta înseamnă să fii mafiot!”. Și Gabriel
Petrea a scos aplauze de la tineri când a declarat, ironic, că
se va asigura personal ca Mihai Sturzu să fie invitat la toate
evenimentele majore ale TSD “pentru tot ce a făcut pentru
organizația de tineret“.

Iohannis: Sunt impresionat de

mesajele
primite

de

solidaritate

Președintele Klaus Iohannis s-a
declarat impresionat de mesajele
de solidaritate primite de la
șefii de state și de guverne, de
la ambasadorii străini aflați la
București, și le mulțumește
tuturor.

”Sunt impresionat de mesajele de solidaritate primite de la
șefi de state, de guverne, de la ambasadorii aflați la
București și de la prieteni ai României din afara granițelor.
Sunt cuvinte calde, de susținere și încurajare transmise
tuturor românilor, pe care le citesc cu multă emoție. Le
mulțumesc tuturor!” a scris Iohannis, luni, pe Facebook.

Ingrid Iordache, președintele
TSD
Arad:
'Gestul
președintelui
TSD
nu
reprezintă vocea tinerilor

social-democrați'
Ingrid Iordache, președintele
TSD Arad consideră ieșirea
publică a lui Mihai Sturzu la
Congresul Național al PSD drept
nepotrivită,
precizând
în
calitate
de
lider
al
organizației arădene de tineret
că acesta nu a avut girul
colegilor și a exprimat o părere strict în nume personal.
„Este inadmisibil ca gestul președintelui TSD, să fie
interpretat ca ‘vocea tinerilor’. Demersul său a fost unul
strict subiectiv, în calitate de (zic eu) politician și
nicidecum de președinte TSD, structură care nu l-a mandatat
pentru un asemenea mesaj public. Eu m-am născut după 1989 și
nu pot funcționa structural sau prin educație ca un comunist.
Alegerile de duminică s-au derulat cât se poate de corect și
democrat. Cred în social-democrația modernă și în idealurile
europene ale doctrinei de stânga și de asemenea, consider că
prin intermediul TSD ai șansa să evoluezi într-un adevărat om
politic altruist. Domnul președinte Liviu Dragnea, după ani
întregi de implicare și muncă organizatorică a fost ales pe
MERIT — Președintele PSD!” a declarat Ingrid Iordache,
președintele TSD Arad.

Victor Negrescu a obținut 5,3

milioane
de
euro
pentru
industria
românească,
sectorul digital și cercetare
Europarlamentarul

Victor

Negrescu a obținut, marți, o
finanțare suplimentară de 5,3
milioane
industria

de
euro
pentru
și cercetarea din

România, precum și
sectorul digital din

pentru
Europa.

Aceste fonduri sunt asigurate
prin intermediul a trei proiecte pilot și două acțiuni
pregătitoare gândite și inițiate de eurodeputatul PSD și
validate de Comisia pentru Bugete din Parlamentul European.
Din cele 5,3 milioane de euro obținute de Victor Negrescu, 4
milioane vizează în mod direct și exclusiv industria şi
cercetarea românească, în timp ce restul de 1,3 milioane de
euro se referă la dezvoltarea sectorului IT. La acestea se mai
adaugă proiectul său pilot în valoare de 1 milion de euro,
aflat deja în curs de implementare și referitor la creșterea
accesului la servicii de Sănătate în mediul rural.
În total, prin intermediul proiectelor pilot
pregătitoare, europarlamentarul român a reușit
milioane de euro în primul an de mandat. Acesta
înseamnă concret și ce avantaje aduce fiecare
parte.

și acțiunilor
să obțină 6,3
a explicat ce
inițiativă în

„Sunt foarte mulțumit că am reușit să aduc bani pentru România
apelând la acest mecanism al proiectelor pilot oferit de
Parlamentul European! Astăzi, inițiativele mele s-au votat în
cadrul Comisiei pentru Bugete, ceea ce înseamnă că, în scurt

timp, aceste milioane de euro se vor traduce în avantaje
concrete pentru români, dar și pentru sectorul IT din UE.
Majoritatea proiectelor pilot pe care le-am introdus vizează
în mod direct România și se referă la: dezvoltarea fabricilor
inteligente și retehnologizarea zonelor afectate de
dezindustrializare; utilizarea noilor tehnologii și a
instrumentelor digitale în educație; stimularea competențelor
digitale pentru a produce noi profesii, noi metode de
învățământ și noi locuri de muncă; îmbunătățirea educației
privind plata taxelor online și combaterea evaziunii prin
mediul digital; specializări inteligente la nivel regional,
care să lege mai bine bursa joburilor competitive cu
pregătirea forței de muncă”, a detaliat eurodeputatul PSD
Victor Negrescu cele cinci inițiative ale sale aprobate de
Parlamentul European.
„Doresc să-i mulțumesc doamnei comisar Corina Crețu pentru
sprijinul pe care l-a acordat în aprobarea acestor proiecte
pilot pentru România, comisarului Günther Oettinger pentru
proiectele referitoare la IT, cât și tuturor celor implicați
în procesul de evaluare a proiectelor” ,
europarlamentarul Victor Negrescu.
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