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În primul rând, s-a renunţat la creditul fiscal. Pe 9 iulie, Legea offshore pentru 
Anume faptul că firmele beneficiază pe toată exploatarea gazelor naturale din 
durata concesiunii de cadrul fiscal de la 

Marea Neagră a fost adoptată de momentul în care s-a semnat acordul de 
plenul Camerei Deputaţilor, for concesiune. „Creditul fiscal era profund 
decizional, într-o variantă discriminatoriu pentru celelalte companii din 

România“, a spus Dragnea. Senatul aprobase modificată pe ultima sută de metri. 
forma în care, dacă erau puse să plătească Legea va include toate prevederile 
alte taxe decât cele de la momentul la care 

cu care companiile petroliere nu au au dobândit zăcămintele, statul trebuie să îi 
fost de acord, precum impozitul pe despăgubească de toţi bani. Prin urmare, 
veniturile suplimentare sau supraimpozitarea veniturilor rămâne, dar nu 

va fi la o cotă unică, de 80%, ca în onshore. eliminarea creditului fiscal. Au fost 
Se va face în mai multe cote, raportat la un 175 de voturi pentru, 30 împotrivă şi 
preţ de bază de 45,71lei/MWh (valabil 2014, 30 abţineri, PNL şi USR fie s-au 
la momentul în care a început liberalizarea 

abţinut de la vot, fie au votat pieţei de gaze) astfel:
împotrivă, iar PMP a votat a) 30% din venitul suplimentar pentru 
împotrivă. Noua formă a legii creşte preţurile de până la 85 lei/MWh inclusiv;

b) 15% din veniturile suplimentare obţinute cu mult sarcina fiscală a companiilor 
în urma practicării unor preţuri între 85 faţă de prima variantă, votată de 
lei/MWh şi 100 lei/MWh inclusiv;Senat.

plătească statului român şi cota de 50% din care statul român îi câştigă în plus faţă de c) 20% din veniturile suplimentare obţinute 
gazele extrase din Marea Neagră, astea nu versiunea iniţială a legii şi eu nu cred că în urma practicării unor preţuri între 100 

Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru se vor schimba. Ca să nu existe niciun fel de cineva va putea iniţia ca acei şase miliarde lei/MWh şi 115 lei/MWh inclusiv;
susţine că această formă finală a Legii dubiu şi niciun fel de speranţă", a declarat de dolari să fie mai puţini. Mai mult, oricând d) 25% din veniturile suplimentare obţinute 
offshore conferă posibilitatea României să Liviu Dragnea, la Antena 3. (sursa putem sta de vorbă", a afirmat Vâlcov într-o în urma practicării unor preţuri între 115 

www.stiripesurse.ro) intervenţie telefonică la Antena 3. (sursa lei/MWh şi 130 lei/MWh inclusiv;
www.agerpres.ro) e) 30% din veniturile suplimentare obţinute 

La începutul lunii august, preşedintele Klaus în urma practicării unor preţuri între 130 
Iohannis a retrimis, Parlamentului, spre Despre Legea offshore lei/MWh şi 145 lei/MWh inclusiv;
reexaminare, legea care reglementează f) 35% din veniturile suplimentare obţinute 

Legea offshore a avut un traseu lung şi măsurile de exploatare a gazelor naturale în urma practicării unor preţuri între 145 
foarte sinuos, fiind aprobată la Guvern şi din Marea Neagră. Şeful statului a susţinut lei/MWh şi 160 lei/MWh inclusiv;
trimisă la Senat, care a votat repede şi exact că un astfel subiect este unul de interes g) 40% din veniturile suplimentare obţinute în forma propusă de Executiv încă din maxim pentru România, iar o asemenea lege în urma practicării unor preţuri între 160 toamna anului trecut. Din februarie, actul a trebuie să asigure un echilibru şi o echitate 

în ceea ce priveşte beneficiile atât pentru 
statul român, cât şi pentru investitori. 
Iohannis a criticat lipsa de predictibilitate şi 
stabilitate a Legii offshore, în forma trimisă 
spre promulgare.

Vâlcov: Cine ar îndrăzni 
să modifice actuala 

formă a Legii offshore 
va trebui judecat pentru 

trădare de ţară
Darius Vâlcov, consilierul economic al devină independent energetic atât pentru 
premierului, a declarat sâmbătă că cine ''ar consum cât şi pentru economie, în condiţiile 
îndrăzni'' să modifice actuala formă a Legii în care 50% din gazelle din Marea Neagră se 
offshore ar trebui condamnat pentru trădare vor putea tranzacţiona pe piaţa naţională. lei/MWh şi 175 lei/MWh inclusiv;ajuns la Camera Deputaţilor, care au amânat 
de ţară.De asemenea, parlamentarul călărăşean a votul până în ultima clipă, adică până în h) 45% din veniturile suplimentare obţinute 

mai arătat că în urma acestei legii, Statul "Oricât de mult ar ţipa ambasade europene sesiunea parlamentară extraordinară, spre în urma practicării unor preţuri între 175 
roman va încasa venituri de peste 20 de sau alţi haştagişti prin piaţă sau pe oriunde, nemulţumirea concesionarilor, care doreau lei/MWh şi 190 lei/MWh inclusiv;
miliarde de dolari iar bani vor asigura cine ar îndrăzni - acesta este, bineînţeles, să ştie pe ce se bazează înainte de a anunţa i) 50% din veniturile suplimentare obţinute 
finanţarea unor proiecte, cu precădere din punctul meu de vedere - să modifice actuala începerea lucrărilor. Înainte de vot, în urma practicării unor preţuri care 
infrastructură, prin intermediul formă a Legii offshore, în sensul în care să preşedintele PSD Liviu Dragnea, anunţase depăşesc 190 lei/MWh.“
parteneriatului public – privat. “Forma finală reducă acele condiţii financiare care au fost deja, într-o mini-conferinţă, principalele Ce se poate observa din acest mod de calcul a Legii offshore votată în plenul Camerei aprobate în Camera Deputaţilor la prevederi legate de actul normativ. Adică este că statul, mai precis reprezentanţii Deputaţilor este un benefică pentru ţară, propunerea lui Liviu Dragnea, cred că va cele legate de taxare şi bani. Faţă de varianta actualei coaliţii de guvernare, au făcut un pentru români. Din păcate, argumentele trebui judecat pentru trădare de ţară. Pentru adoptată de senatori, legea a suferit calcul pe predictibilitate în colectarea Opoziţiei care n-a votat această lege au fost că acolo vorbim de 6 miliarde de dolari, pe modificări importante. veniturilor în funcţie de economia în favoarea companiilor străine” a declarat 

geopolitică.deputatul Sorin Vrăjitoru. 
Astfel, statul nu impozitează un gaz mai 
ieftin de 45 de lei/MWh, exceptând Dragnea: Fondul legii nu 
redevenţa colectată, şi impozitează din ce în 
ce mai mult un gaz care se vinde la peste 85 se va schimba
de lei. Pragurile reprezintă o cotă 

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, suplimentară de impozit, pe lângă cele 30%, 
recent, că nu va fi schimbat fondul legii pe fiecare palier de preţ. Nivelurile nu sunt 
offshore, respectiv taxele care trebuie plătite întâmplătoare având în vedere că Legea 
statului român şi cota de 50% din gazele offshore aduce şi o deductibilitate a 
extrase din Marea Neagră. "Legea offshore. investiţiilor în limita a 60% din veniturile 
Dacă o modificăm, nu avem ce să modificăm suplimentare, adică firmele vor compensa 
prin ordonanţă pentru că ea nu a fost două treimi din investiţiile făcute, dar în 
promulgată. Nefiind promulgată nu avem ce timp, nu totul deodată. Practic, statul a vrut 
să modificăm. Da, eu am spus, reglăm să se asigure că, indiferent de cotaţiile de 
anexele printr-o ordonanţă de urgenţă. Dar preţ, va colecta consistent şi pe termen lung 
ce vreau să spun, chiar dacă Iohannis îşi de la concesionari.
doreşte altceva, fondul legii nu se va Sursa text: www.capital.ro (cu excepţia titlui 
schimba. Adică taxele pe care trebuie să le care aparţine redacţiei)

Într-o postare pe pagina personală de judeţului nostru, reprezentată de Senatorul PSD Călăraşi, Roxana 
facebook, parlamentarul călărăşean a domnul primar Theodor Aniel Nedelcu Paţurcă a participat sâmbătă la 
scris “Mulţumesc conducerii Consiliului Paţurcă. Am fost onorată să primesc 

întâlnirea conducerii Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru invitaţia această delegaţie la cabinetul senatorial 
Judeţean Călăraşi cu o delegaţie a lansată în această zi de mare bucurie din cadrul sediului PSD Călăraşi. Această 
localităţii Hogineşti din Republica pentru comunitatea noastră, vizita acţiune are menirea să fixeze strânse şi 

oficială a delegaţiei din Republica fructuoase raporturi de frăţietate, punţi Moldova, aflată în Călăraşi la 
Moldova, raionul Călăraşi, localitatea de legătură cu mândra Basarabie, cu invitaţia primarului comunei 
Hogineşti, reprezentată de domnul foloase comune în amplificarea 

Borcea, Aniel Nedelcu Paţurcă, primar Postaru Constantin, recent raporturilor reciproce pentru împlinirea 
cele două localităţi fiind înfrăţite. înfrăţită cu localitatea Borcea a idealului scump al UNIRII.”

Senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al 
Comisiei de Buget, Finanţe a declarat că producţia 
industrială a cunoscut în ultimul an o evoluţie pozitvă, 
devenind unul dintre pilonii creşterii economice în 
România. “Evoluția producției industriale este unul 
dintre pilonii esențiali ai rezultatului remarcabil al 
României de creștere economică. Este dovada cea mai 
clară a creșterii economice robuste, sănătoase 
generate de guvernarea PSD-ALDE.” a declarat 
parlamentarul social – democrat care a continuat “În 
perioada iunie 2017-iunie 2018, producţia industrială 
din România a crescut cu 6,7%, comparativ cu o medie 
europeană de 2,6%. În primul semestru al acestui an, 
producţia industrială s-a majorat cu 5,9% faţă de 
aceeaşi perioadă din 2017. În luna iunie 2018, 
producţia industrială a României a înregistrat a doua 
cea mai mare rată de creştere din Uniunea Europeană, 
în timp ce media europeană a fost de 0,4%.”
Ponderea industriei în România este de 25% în 
economie, faţă de o medie de 17-18% în Uniunea 
Europeană, iar în ultimele luni ale anului, ritmul de 
creştere s-a accelerat pe baza comenzilor externe.

În luna iulie a anului în curs, ANAF a realizat cele mai 
mari venituri din istoria sa, în sumă de 26,8 miliarde lei. 
„ANAF dovedeşte cu cifre dincolo de orice dubiu că 
bugetul ţării are bani pentru realizarea tuturor 
obiectivelor asumate, de la investiţii până la creşterea 
de salarii şi pensii.” a declarat senatorul PSD Călăraşi, 
Roxana Paţurcă, membru al Comisiei de buget – finanţe 
care a continuat “Cifrele vorbesc. Guvernarea PSD îşi 
reconfirmă performanţa economică. Politicile 
economice îşi arată roadele. PIB-ul record al României – 
945 de miliarde de lei acum, de neconceput în 2016 
când era doar 760 de miliarde de lei – aduce şi încasări 
record la bugetul consolidat al statului.”
Un alt “record” stabilit de ANAF: cea mai mare depăşire 
a programului de încasări venituri bugetare de la 
înfiinţarea ANAF – plus 2,9 miliarde de lei! De 
asemenea, după primele 7 luni ale anului, ANAF a reuşit 
să restituie cel mai mare volum al TVA, în cuantum de 
10,24 miliarde de lei!

O nouă măsură pe care PSD o intenţie a Guvernului termale tămăduitoare agenţilor economici care 
pregăteşte pentru a veni în Dăncilă de a emite o redevenţa să fie 0%.” a doresc să investească în 
sprijinul agenţilor economici ordonanţă de urgenţă precizat senatorul PSD aceste sectoare şi altul care 
care desfăşoară activităţi de pentru reducerea TVA la Călăraşi, Roxana Paţurcă.

să ajute autorităţile locale 
turism şi agrement a fost serviciile hoteliere, de la 9 la 

Prin această ordonanţă vor fi din zonele turistice să anunţată, marţi, de 5%, la parcurile de 
înfiinţate două fonduri, unul realizeze investiţiile necesare preşedintele Liviu Dragnea. agrement, de la 19 la 5%, 

“Este vorba despre o ajungându-se ca la apele care să vină în sprijinul în infrastructură.

ce înţeleg prin democraţie şi prin şi loviţi, însă să aperi şi să nu te Diferenţele de opinie nu 
tipul în care doresc să-şi abaţi de la fişa postului? pot justifica sau susţine 
manifeste convingerile? Unde actele de violenţă. Poporul Pentru aceste întrebări e greu să erau aceştia când s-a votat?

român a găsit întotdeauna găseşti răspuns...şi nu am să-l dau 
Consider că în anul Centenarului, puterea de a trece peste eu.
noi, românii trebuie să dăm momente grele, de cele 
dovadă de unitate şi de Atunci când vorbim despre mai multe ori a facut din 
solidaritate pentru a putea depăşi poporul român nu ar trebui să 

durere "haz de necaz " dar, orice obstacol. Ceea ce s-a facem diferenţă. Cu toţii suntem 
cum ai putea din întâmplat la protestul de vineri români!
dezbinare, din ură sau din seara este regretabil şi nu are 

Cei care susţin programul de oameni răniţi să poţi să te nimic în comun cu ideea de 
guvernare PSD sunt tot români, protest paşnic sau de democraţie gândeşti că poţi scrie ode 
sunt cei alesi din cei care au într-un stat de drept.sau să crezi că România 
participat la vot. În acest program 

este ţara care îţi asigură un Sunt convinsă că majoritatea s-au regăsit majoritatea claselor 
mediu sănătos pentru noi celor care au participat la acest sociale şi consider că fiecare 
generaţii??? protest sunt oameni de bună promisiune a fost respectată. Prin 

credinţă şi îmi exprim regretul comunicare şi dialog putem să 
Oare nu găsim discernământ faţă de faptul că au avut de păstrăm un stat unit, o Românie 
pentru comunicare şi dezbatere suferit din cauza unor persoane puternică cu care să ne mândrim de idei? Avem un alt program mai 

care au avut ca scop deturnarea între generaţii, ţara în care să ne bun pentru români? Dacă da, 
protestului şi transformarea lui regăsim ca o naţie unită şi peste care este? Care sunt obiectivele şi 
într-o manifestare extremistă. care nu se poate trece!proiecţia pe care consideraţi că 

trebuie să le urmăm? Care sunt 
După aceste evenimente ar Aşa aş vrea să cred... Probabil ar În ceea ce priveşte forţele de discuţie decentă, civilizată să ne nominal acei lideri care ne aduc 
trebui să ne gândim foarte bine trebui să mă aştept şi eu la un soluţiile de guvernare dorite de ordine: cum am reacţiona dacă expunem punctele de vedere şi 
care este soluţia cea mai potrivită dosar penal că am îndrăznit să români? Se pare că cei ce au am fi în locul lor, în mijlocul să luăm o decizie împreună? Sau 
pentru a putea depăşi acest lupt pentru ce cred!votat... sunt ponegriţi că au ales. în lipsa argumentelor recurgem la acţiunii, ştiind că viaţa ne este obstacol.

violenţă ca modalitate de pusă în pericol chiar în acel Roxana PaţurcăAlţii care aveau treabă până 
comunicare? moment, să iţi vezi colegii umiliti Senator PSD CălăraşiSuntem capabili să purtăm o acum şi-au făcut timp să ne arate 

R. Paţurcă: În perioada 
iunie 2017-iunie 2018 

producţia industrială din 
România a crescut cu 6,7%

n ANAF

Veniturile realizate în 
iulie au fost de peste 
26 de miliarde de lei

Roxana Paţurcă: Această acţiune are menirea să 
fixeze punţi de legătură cu mândra Basarabie

PSD vine în sprijinul agenţilor economici din turism

Diferenţele de opinie nu pot justifica sau susţine acte de violenţă

S. Vrăjitoru: Forma finală a Legii offshore 
e în beneficiul României şi al românilor

sursa foto: e-nergia.ro

sursa foto: www.realitatea.net

sursa foto: www.bzi.ro
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Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, suplimentară de impozit, pe lângă cele 30%, 
recent, că nu va fi schimbat fondul legii pe fiecare palier de preţ. Nivelurile nu sunt 
offshore, respectiv taxele care trebuie plătite întâmplătoare având în vedere că Legea 
statului român şi cota de 50% din gazele offshore aduce şi o deductibilitate a 
extrase din Marea Neagră. "Legea offshore. investiţiilor în limita a 60% din veniturile 
Dacă o modificăm, nu avem ce să modificăm suplimentare, adică firmele vor compensa 
prin ordonanţă pentru că ea nu a fost două treimi din investiţiile făcute, dar în 
promulgată. Nefiind promulgată nu avem ce timp, nu totul deodată. Practic, statul a vrut 
să modificăm. Da, eu am spus, reglăm să se asigure că, indiferent de cotaţiile de 
anexele printr-o ordonanţă de urgenţă. Dar preţ, va colecta consistent şi pe termen lung 
ce vreau să spun, chiar dacă Iohannis îşi de la concesionari.
doreşte altceva, fondul legii nu se va Sursa text: www.capital.ro (cu excepţia titlui 
schimba. Adică taxele pe care trebuie să le care aparţine redacţiei)

Într-o postare pe pagina personală de judeţului nostru, reprezentată de Senatorul PSD Călăraşi, Roxana 
facebook, parlamentarul călărăşean a domnul primar Theodor Aniel Nedelcu Paţurcă a participat sâmbătă la 
scris “Mulţumesc conducerii Consiliului Paţurcă. Am fost onorată să primesc 

întâlnirea conducerii Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru invitaţia această delegaţie la cabinetul senatorial 
Judeţean Călăraşi cu o delegaţie a lansată în această zi de mare bucurie din cadrul sediului PSD Călăraşi. Această 
localităţii Hogineşti din Republica pentru comunitatea noastră, vizita acţiune are menirea să fixeze strânse şi 

oficială a delegaţiei din Republica fructuoase raporturi de frăţietate, punţi Moldova, aflată în Călăraşi la 
Moldova, raionul Călăraşi, localitatea de legătură cu mândra Basarabie, cu invitaţia primarului comunei 
Hogineşti, reprezentată de domnul foloase comune în amplificarea 

Borcea, Aniel Nedelcu Paţurcă, primar Postaru Constantin, recent raporturilor reciproce pentru împlinirea 
cele două localităţi fiind înfrăţite. înfrăţită cu localitatea Borcea a idealului scump al UNIRII.”

Senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al 
Comisiei de Buget, Finanţe a declarat că producţia 
industrială a cunoscut în ultimul an o evoluţie pozitvă, 
devenind unul dintre pilonii creşterii economice în 
România. “Evoluția producției industriale este unul 
dintre pilonii esențiali ai rezultatului remarcabil al 
României de creștere economică. Este dovada cea mai 
clară a creșterii economice robuste, sănătoase 
generate de guvernarea PSD-ALDE.” a declarat 
parlamentarul social – democrat care a continuat “În 
perioada iunie 2017-iunie 2018, producţia industrială 
din România a crescut cu 6,7%, comparativ cu o medie 
europeană de 2,6%. În primul semestru al acestui an, 
producţia industrială s-a majorat cu 5,9% faţă de 
aceeaşi perioadă din 2017. În luna iunie 2018, 
producţia industrială a României a înregistrat a doua 
cea mai mare rată de creştere din Uniunea Europeană, 
în timp ce media europeană a fost de 0,4%.”
Ponderea industriei în România este de 25% în 
economie, faţă de o medie de 17-18% în Uniunea 
Europeană, iar în ultimele luni ale anului, ritmul de 
creştere s-a accelerat pe baza comenzilor externe.

În luna iulie a anului în curs, ANAF a realizat cele mai 
mari venituri din istoria sa, în sumă de 26,8 miliarde lei. 
„ANAF dovedeşte cu cifre dincolo de orice dubiu că 
bugetul ţării are bani pentru realizarea tuturor 
obiectivelor asumate, de la investiţii până la creşterea 
de salarii şi pensii.” a declarat senatorul PSD Călăraşi, 
Roxana Paţurcă, membru al Comisiei de buget – finanţe 
care a continuat “Cifrele vorbesc. Guvernarea PSD îşi 
reconfirmă performanţa economică. Politicile 
economice îşi arată roadele. PIB-ul record al României – 
945 de miliarde de lei acum, de neconceput în 2016 
când era doar 760 de miliarde de lei – aduce şi încasări 
record la bugetul consolidat al statului.”
Un alt “record” stabilit de ANAF: cea mai mare depăşire 
a programului de încasări venituri bugetare de la 
înfiinţarea ANAF – plus 2,9 miliarde de lei! De 
asemenea, după primele 7 luni ale anului, ANAF a reuşit 
să restituie cel mai mare volum al TVA, în cuantum de 
10,24 miliarde de lei!

O nouă măsură pe care PSD o intenţie a Guvernului termale tămăduitoare agenţilor economici care 
pregăteşte pentru a veni în Dăncilă de a emite o redevenţa să fie 0%.” a doresc să investească în 
sprijinul agenţilor economici ordonanţă de urgenţă precizat senatorul PSD aceste sectoare şi altul care 
care desfăşoară activităţi de pentru reducerea TVA la Călăraşi, Roxana Paţurcă.

să ajute autorităţile locale 
turism şi agrement a fost serviciile hoteliere, de la 9 la 

Prin această ordonanţă vor fi din zonele turistice să anunţată, marţi, de 5%, la parcurile de 
înfiinţate două fonduri, unul realizeze investiţiile necesare preşedintele Liviu Dragnea. agrement, de la 19 la 5%, 

“Este vorba despre o ajungându-se ca la apele care să vină în sprijinul în infrastructură.

ce înţeleg prin democraţie şi prin şi loviţi, însă să aperi şi să nu te Diferenţele de opinie nu 
tipul în care doresc să-şi abaţi de la fişa postului? pot justifica sau susţine 
manifeste convingerile? Unde actele de violenţă. Poporul Pentru aceste întrebări e greu să erau aceştia când s-a votat?

român a găsit întotdeauna găseşti răspuns...şi nu am să-l dau 
Consider că în anul Centenarului, puterea de a trece peste eu.
noi, românii trebuie să dăm momente grele, de cele 
dovadă de unitate şi de Atunci când vorbim despre mai multe ori a facut din 
solidaritate pentru a putea depăşi poporul român nu ar trebui să 

durere "haz de necaz " dar, orice obstacol. Ceea ce s-a facem diferenţă. Cu toţii suntem 
cum ai putea din întâmplat la protestul de vineri români!
dezbinare, din ură sau din seara este regretabil şi nu are 

Cei care susţin programul de oameni răniţi să poţi să te nimic în comun cu ideea de 
guvernare PSD sunt tot români, protest paşnic sau de democraţie gândeşti că poţi scrie ode 
sunt cei alesi din cei care au într-un stat de drept.sau să crezi că România 
participat la vot. În acest program 

este ţara care îţi asigură un Sunt convinsă că majoritatea s-au regăsit majoritatea claselor 
mediu sănătos pentru noi celor care au participat la acest sociale şi consider că fiecare 
generaţii??? protest sunt oameni de bună promisiune a fost respectată. Prin 

credinţă şi îmi exprim regretul comunicare şi dialog putem să 
Oare nu găsim discernământ faţă de faptul că au avut de păstrăm un stat unit, o Românie 
pentru comunicare şi dezbatere suferit din cauza unor persoane puternică cu care să ne mândrim de idei? Avem un alt program mai 

care au avut ca scop deturnarea între generaţii, ţara în care să ne bun pentru români? Dacă da, 
protestului şi transformarea lui regăsim ca o naţie unită şi peste care este? Care sunt obiectivele şi 
într-o manifestare extremistă. care nu se poate trece!proiecţia pe care consideraţi că 

trebuie să le urmăm? Care sunt 
După aceste evenimente ar Aşa aş vrea să cred... Probabil ar În ceea ce priveşte forţele de discuţie decentă, civilizată să ne nominal acei lideri care ne aduc 
trebui să ne gândim foarte bine trebui să mă aştept şi eu la un soluţiile de guvernare dorite de ordine: cum am reacţiona dacă expunem punctele de vedere şi 
care este soluţia cea mai potrivită dosar penal că am îndrăznit să români? Se pare că cei ce au am fi în locul lor, în mijlocul să luăm o decizie împreună? Sau 
pentru a putea depăşi acest lupt pentru ce cred!votat... sunt ponegriţi că au ales. în lipsa argumentelor recurgem la acţiunii, ştiind că viaţa ne este obstacol.

violenţă ca modalitate de pusă în pericol chiar în acel Roxana PaţurcăAlţii care aveau treabă până 
comunicare? moment, să iţi vezi colegii umiliti Senator PSD CălăraşiSuntem capabili să purtăm o acum şi-au făcut timp să ne arate 

R. Paţurcă: În perioada 
iunie 2017-iunie 2018 

producţia industrială din 
România a crescut cu 6,7%

n ANAF

Veniturile realizate în 
iulie au fost de peste 
26 de miliarde de lei

Roxana Paţurcă: Această acţiune are menirea să 
fixeze punţi de legătură cu mândra Basarabie

PSD vine în sprijinul agenţilor economici din turism

Diferenţele de opinie nu pot justifica sau susţine acte de violenţă

S. Vrăjitoru: Forma finală a Legii offshore 
e în beneficiul României şi al românilor

sursa foto: e-nergia.ro

sursa foto: www.realitatea.net

sursa foto: www.bzi.ro
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