Comunicat de presă - Partidul Social Democrat
Marţi, 26 ianuarie 2021, la ora 11.00, preşedintele PSD Marcel Ciolacu va prezenta
partenerilor sociali datele preliminare ale alternativei de buget naţional propusă de PSD.
Alături de Marius Budăi, coordonator al Departamentului de Muncă şi Dezvoltare Socială,
preşedintele PSD propune liderilor celor mai importante organizaţii sindicale din ţară o
consultare legată de principiile acestui proiect bazat pe un fundament clar: propunem ţării
un Buget de Dezvoltare şi contestăm austeritatea promovată de actuala guvernare!
Le vom arăta partenerilor noştri de ce echipa de specialişti care a lucrat la buget
consideră că există resurse solide pentru investiţii, pentru creşterea veniturilor angajaţilor,
a pensiilor pentru cei vârstnici şi pentru dublarea alocaţiilor. Adică pentru respectarea
legilor ţării! Vom prelua, aşa cum am făcut şi anul trecut, toate ideile valoroase pe care
partenerii noştri ni le transmit şi vom adapta proiectul de buget după discuţia de mâine.
Fiindcă şi mâine sindicatele protestează în stradă împotriva austerităţii, cum fac din
primele zile ale anului, îi vom invita la dialog - în direct de la proteste - pe toţi liderii sindicali
aflaţi în stradă. Proiectul nostru de buget este dovada că susţinem aceleaşi principii şi
credem în aceleaşi valori.
Întâlnirea se va desfăşura în sistem hibrid, atât cu prezenţa fizică, cât şi online. La final,
atât preşedintele PSD, cât şi liderii sindicali vor susţine declaraţii de presă.
LISTA PARTENERILOR SOCIALI INVITAŢI LA CONSULTAREA DIN 26 IANUARIE
2021
Dumitru Costin, preşedinte Blocul Naţional Sindical;
Leonard Bărăscu, preşedinte CNSLR Frăţia, preşedinte Federaţia SANITAS;
Bogdan Hossu, preşedinte Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa;
Simion Hăncescu, preşedinte Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ;
Vasile Marica, preşedinte Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici Sed Lex;
Anton Hadăr, preşedinte Federaţia Naţională a Sindicatelor din Învăţământul Universitar
Alma Mater;
Dragoş Frumosu, preşedinte Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară
SINDALIMENTA;
Rodrigo Maxim, preşedinte Federaţia Sindicatelor din Transporturile Feroviare din
România;
Vasile Lincu, preşedinte Sindicatul Naţional al Poliţiştilor ProLex.
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