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imaginaţi viaţa parlamentară? Ce percepţii aveaţi despre 
Parlament şi parlamentari şi cum vi se par acum?

Glumind, mi se părea mult mai uşor. Îmi povesteau colegii care 
au 3-4 mandate în spate, că e cel mai dificil mandat. Poate şi 

Pentru că aici, în Parlament când PSD ridică mâna, se umple Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, a bifat pe 4 din cauza faptului că e vorba de implicare, de o altă generaţie 
sala. Avem majoritate, aici sunt validate cele mai importante şi de faptul că dorim să facem lucruri bune pentru români şi septembrie un an de activitate parlamentară. 
iniţiative ale noastre care se transformă în texte de legi pentru pentru România. Conştiincios, Vrăjitoru figurează pe lista celor 17 ţară.

Vă dau exemplu de o lege, de care sunt extrem de mândru, deputaţi care nu au absentat la nicio şedinţă de Cum vedeţi anul politic 2019, atât din perspectivă Lege Offshore. Această lege a fost votată în Camera Grup sau Vot final. În opinia sa, urmează un an parlamentară dar şi electorală? Deputaţilor, trimisă la promulgare, însă preşedintele a 
extrem de greu din punct de vedere legislativ, Ne aşteaptă două rânduri de alegeri. Consider că va fi un an cosiderat că nu e în regulă şi a trimis-o înapoi la Parlment. Dar, 
susţinând însă că PSD va finaliza toate iniţiativele extrem de greu din punct de vedere legislativ având în vedere în esenţă această lege va asigura independenţa energetică a 

că se întorc în Parlament: Codul de procedură, Codul penal, României, pe foarte mulţi ani şi va aduce beneficii financiare legislative asumate prin Programul de guvernare
Codul administrativ, Codul Civil, în plus o să treacă prin considerabile statului român.          

Domnule deputat Vrăjitoru, cum vi s-a părut acest prim an Parlament şi Legea lobby-ului. Pe scurt, vom avea o activitate Credeţi că va pierde PSD guvernarea?de activitate parlamentară? parlamentară extrem de laborioasă.
În nici un caz. Nici nu se pune problema. Avem forţă politică în O activitate extrem de laborioasă. A fost ceva inedit, ceva ce 

În opinia mea, va fi o toamnă interesantă şi pentru că urmează Parlament, partidul este unit. În nici un caz nu va pierde mi-am dorit foarte mult. Şi, având în vedere experienţa 
un an electoral. Va trebui să ducem la bun sfârşit toate aceste guvernarea pentru că ceilalţi sunt foarte slabi. Dacă pleacă politică pe care o am dar şi faptul că am intrat în Parlament din 
iniţiative legislative. PSD de la guvernare, ce punem în loc? O întrebare retorică, calitate de consilier judeţean în cadrul CJ Călăraşi, acolo unde 

până la urmă. Pe cine? Pe Orban? USR-ul? Pe cine?După acest prim an de mandat, spuneţi-mi cum vă PSD e în Opoziţie, primul impact a fost cu totul extraordinar. 
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În acest an, 1 milion de doze de vaccin gripal vor fi 
utilizate pentru imunizarea populaţiei la risc în cadrul 
campaniei gratuite de vaccinare antigripală a 
Ministerului Sănătăţii. “Guvernul a găsit şi aplică soluţii  
care să prevină crize de genul acelora din trecut când 
nu erau suficiente vaccinuri pentru profilaxia necesară. 
1 milion de doze de vaccin gripal sunt disponibile  
pentru imunizarea populaţiei la risc. Campania de 
vaccinare antigripală a Ministerului Sănătăţii este 
GRATUITĂ.” a declarat pentru www.arenamedia.ro, 
senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă. 
În baza unui Acord -Cadru, Ministerul Sănătăţii a 
semnat contractul subsecvent pentru achiziţionarea 
dozelor de vaccin gripal şi a stabilit calendarul de livrare 
în teritoriu. Valoarea cu TVA a contractului este de 
11.205.200 lei. Conform contractului încheiat cu 
câştigătorul licitaţiei, livrarea se face de către furnizor la 
direcţiile de sănătatea publică, începând cu data de 15 
septembrie 2018. “Nu vor mai exista întârzieri în 
asigurarea vaccinului antigripal! Guvernul a semnat un 
acord cadru, pe doi ani care normalizează activitatea 
în acest domeniu, după ce sistemul a fost bulversat în 
2016, de guvernul Cioloş. Ministerul Sănătăţii a 
semnat contractul subsecvent pentru achiziţionarea 
dozelor de vaccin gripal şi a stabilit calendarul de 
livrare în teritoriu. Valoarea cu TVA a contractului este 
de 11.205.200 lei. Livrarea se face de către furnizor la 
direcţiile de sănătatea publică, începând cu data de 15 
septembrie. Campania se va derula în cadrul 
cabinetelor medicilor de familie şi în unităţi sanitare 
cu paturi. Beneficiarii prioritari sunt persoanele cu risc 
ridicat de îmbolnăvire, mai precis personalul medical, 
persoane cu vârsta peste 65 de ani,  persoane cu boli 
cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare, 
boli metabolice, copii şi bătrâni instituţionalizaţi, 
personal medical, gravide.” a mai adăugat 
parlamentarul călărăşean.

finanţate din surse interne şi externe, au 
fost de 10,9 miliarde lei, cu 29,8% mai 
mari.
Deficit bugetar este de 1,26% din PIB, în 
scădere faţă de cel semestrial, de 1,61% 
din PIB. “Nivelul actual de 1,26% din PIB 
deficit bugetar este exact acela anticipat 
/ aprobat de Guvern şi Parlament, 
pentru acest moment, în legea 
bugetului de stat, astfel încât să nu fie 
niciun element de risc. România se va 
încadra în tinţa de deficit de 3% pentru 
acest an!” a continuat parlamentarul 
călărăşean, membru al Comisiei de Buget 
– finanţe din Senat.

ANAF a reuşit încasări 
record în luna iulie 2018!

În iulie 2018, ANAF a avut încasări 
Execuţia bugetului general consolidat pe contul plăţilor efectuate, au fost de 7,6 record, realizând cele mai mari venituri 
primele şapte luni ale anului 2018 s-a miliarde lei, cu 16,7% mai mari decât lunare în toată istoria sas, de 26,8 
încheiat cu un deficit de 11,9 miliarde lei, anul trecut. Reducerea impozitului pe miliarde lei! “Potrivit datelor, în luna 
respectiv 1,26% din PIB, în scădere faţă venit de la 16 la 10% a determinat o iulie, s-a realizat cea mai mare depăşire 
de cel de 14,97 miliarde lei, respectiv scădere a impozitelor din salarii cu a programului de încasări de venituri 
1,61% din PIB înregistrat în primul 22,7%. bugetare de la înfiinţarea ANAF – plus 
semestru, conform datelor publicate joi Cheltuielile de personal au fost cu 25,1% 2,9 miliarde de lei! Pe primele 7 luni ale 
de Ministerul Finanţelor Publice. mai mari faţă de 2017, urmare a acestui an, s-a înregistrat cel mai mare 
„Economia răspunde pozitiv politicilor majorărilor salariale acordate în temeiul volum al TVA restituit din existent 
guvenului PSD. Toţi indicatorii atestă legii (Legea cadru nr. 153/2017 privind ANAF, de 10,24 miliarde de lei! 
echilibru şi creştere robustă. Veniturile salarizarea personalului plătit din fonduri Transferul contribuţiilor a determinat o 
statului ating niveluri record. Acest publice). creştere cu 37,5% a încasărilor din 
tablou al cifrelor care nu mint contribuţiile de asigurări faţă de anul În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului demonstrează o performanţă 

trecut. Veniturilor din TVA – 31,9 general consolidat, acestea au fost în guvernamentală care aruncă-n ridicol 
miliarde de lei - sunt mai mari cu 9,8% sumă de 172,8 miliarde lei, cu 18% mai acuzaţiile politice de tipul ” buget 
pe primele 7 luni ale anului comparativ mari faţă de perioada ianuarie-iulie iresponsabil sau guvernare 
cu anul trecut. De asemenea, veniturile 2017. Cheltuielile cu asistenţa socială au incompetentă” vânturate de Iohannis şi 
nefiscale  au crescut cu 20,7%!” a mai crescut cu 13,1%, fiind influenţate de: ai lui.” a declarat pentru 

majorarea cu 9% a punctului de pensie precizat Roxana Paţurcă, domnia sa www.arenamedia.ro, senatorul PSD 
de la 1 iulie 2017, respectiv cu 10% de la concluzionând “Cifrele arată cât de solid Călăraşi, Roxana Paţurcă.
1 iulie 2018 – când a ajuns la 1100 lei; şi performant este programul de 

Veniturile bugetului general consolidat, creşterea indemnizaţiei sociale pentru guvernare al PSD, aplicat de actualul 
în sumă de 160,8 miliarde lei, pensionari de la 520 lei la 640 lei; cabinet, care păstrează echibrele macro, reprezentând 17% din PIB, au fost cu majorarea şi modificarea modalităţii de asigură creştere economică şi venituri 13,9% mai mari, în termeni nominali, stabilire a indemnizaţiei lunare pentru bugetare consistente/suficiente pentru faţă de aceeaşi perioadă a anului creşterea copilului şi stimulentul de susţinerea financiară a creşterilor de precedent. S-au înregistrat creşteri faţă inserţie. pensii, salarii, subvenţii şi investiţii. În de anul precedent în cazul încasărilor din 

concluzie, execuţia bugetară la 7 luni Cheltuielile pentru investiţii, care includ contribuţiile de asigurări (+37,5%) şi din 
arată foarte bine! Guvernul face cheltuielile de capital, precum şi pe cele veniturile nefiscale (+20,7%). Fondurile 
performanţă economică!”aferente programelor de dezvoltare atrase de la  Uniunea Europeană, în 

indiferent de gradul de fibroză.Asiguraţii vor avea acces la trei noi 
Odată cu creşterea numărului de pacienţi scheme de tratament interferon 
eligibili faţă de precedentele etape de free, de la 1 septembrie, pentru 
tratament fără interferon, vor fi desemnate 

hepatita cronică virală C. Negocierile şi două noi centre (Piteşti şi Bacău) în care se 
vor putea iniţia şi monitoriza aceste CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de 
tratamente de medici cu experienţă în punere pe piaţă a tratamentelor fără 
domeniu, ridicând la 13 numărul total al 

interferon în vederea încheierii unor acestor centre.
noi contracte cost-volum-rezultat pe În etapa viitoare vor fi disponibile trei 

scheme de tratament care vor putea oferi o aria terapeutică hepatita cronică 
soluţie personalizată pentru fiecare pacient. virală C s-au finalizat cu succes. 
Schema de tratament adecvată şi a durata 
tratamentului (între 8 şi 24 săptămâni) va fi “Fiecare astfel de decizie a guvernului, luată 
decisă de medicul curant în funcţie de starea în baza programului de guvernare al PSD, 
clinică şi particularităţile fiecărei persoane în este o manifestare concretă a grijii faţă de 
parte.oameni. Prin astfel de măsuri, Guvernul 

arată că nevoile şi problemele românilor 
sunt criteriile esenţiale de acţiune Totodată, CNAS a iniţiat şi demersurile 
executivă.” a declarat pentru necesare pentru includerea condiţionată a 
www.arenamedia.ro, senatorul PSD Călăraşi, noilor tratamente fără interferon în lista 
Roxana Paţurcă. cuprinzând denumirile comune 
În opinia sa, “este cu atât mai notabilă internaţionale corespunzătoare 
performanţa ca asiguraţii să aibă acces cu medicamentelor de care beneficiază 

finanţarea firească, corespunzătoare, a Noua etapă de tratament fără interferon 30 de zile mai devreme, decât termenul asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, 
activităţii, inclusiv în ceea ce priveşte pentru hepatita cronică virală C va ţinti un prevăzut iniţial, la trei scheme de tratament pe bază de prescripţie medicală 
sănătatea.” număr de 13.000 pacienţi eligibili, din care: pentru hepatita cronică virală C, cu cât buna (HG720/2008 cu modificările şi completările 

12.100 cu fibroză F1, F2, F3 şi F4 (ciroză Urmare a celor trei noi scheme de guvernare este obstrucţionată premeditat ulterioare). Urmează ca noile contracte cost-
compensată), 750 cu fibroză F4 şi ciroză tratament, medicii vor avea acces la trei de preşedintele Iohannis, ultimul exemplu volum-rezultat să înceapă să se deruleze 
decompensată, 100 cu insuficienţă renală molecule, dintre care una complet nouă, fapt fiind refuzul de a-şi da concursul la efectiv de la începutul lunii următoare 
cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul care asigură o mai bună varietate de încheierea rapidă a procedurii de rectificare includerii noilor tratamente în lista 
de fibroză, 50 cu transplant hepatic, tratament.a bugetului de stat; acest lucru blochează menţionată (cel mai târziu 1 octombrie).

Sistemul bancar a realizat un profit de 3,564 
miliarde de lei în primul semestru din acest 
an, iar totalul activelor la valoare netă se 
situa la 434,596 miliarde de lei, potrivit 
datelor Băncii Naţionale a României. 

“Performanța băncilor atestă cu claritate deplină cât 
de bine merge economia țării în guvernarea PSD.” este 
concluzia preşedintelui PSD Călăraşi, Ciprian Pandea 
care a continuat “Este o legătură directă între creşterea 
economică a țării din ultimul an şi jumătate, creşterea 
veniturilor românilor şi profitul bancar consistent.” 

Sintetic, această realitate se prezintă astfel: creştere 
economiă record (+6,8% din PIB) în România, în 2017; 
continuarea creşterii economice (+4,2% din PIB) în 
România, în primul semestru 2018; creşteri salarii şi 
pensii; creşterea depozitelor bancare ale populației – 
iulie 2018 vs 2017. Asta înseamnă plus 6,5% depozitele 
în lei şi plus 19,1% depozitele în valută. De asemenea s-
au înregistrat creşterea depozitelor bancare ale 
companiilor şi altor sectoare-iulie 2018 vs 2017, ceea ce 
înseamnă plus 11% depozite în lei şi plus 9,3% depozite 
în valută.

“Se vede clar, din cifre, cum Iohannis şi Opoziţia invocă 
o  realitate paralelă bazată pe minciună, ipocrizie, 
manipulare şi adesea incompetenţă; Investitorii străini 
şi băncile fac profituri record, salariul mediu creşte 
într-un an cu peste 12 procente, şomajul scade la cote 
nemaiîntâlnite până acum, numărul de salariaţi a ajuns 
să-l depăşească pe cel al pensionarilor, iar creşterea 
economică a României, după ce a fost, în 2017, cea mai 
mare din Europa, se menţine şi în 2018 în topul 
clasamentului.” a conchis Pandea.

chiar în avans, irigaţii, sisteme antigrindină - din acest sector Măsurile de sprijin acordate la timp agricultorilor 
se văd deja. În ceea ce priveşte recolta de vară, România a au produs efectele aşteptate. În primele 7 luni ale 
obţinut pentru prima dată, peste 10,2 milioane de tone de 

anului, agricultorii români au beneficiat de 2,29 grâu, record maxim de producţie, deşi, după cum ştim, nu a 
miliarde de euro din fonduri europene, sume fost un an prielnic agriculturii din punct de vedere 
investite efectiv în agricultură şi dezvoltare rurală. meteorologic. 

Sunt rezultate foarte bune şi la alte culturi – orz, orzoaică. 
Până la sfârşitul anului, în agricultura românească va mai intra România s-a fortificat din punct de vedere agricol, rezultat al 
încă un miliard de euro şi vom ajunge în acest an la 3,29 dotării tehnologice a fermierilor, susţinuti de politice agricole 
miliarde de euro bani europeni pentru finanţarea agriculturii. ale guvernării PSD.” a declarat pentru www.arenamedia.ro, 
“Rezultatele măsurilor bune, perseverente, a eforturilor liderul PSD Călăraşi, Ciprian Pandea, secretar de stat în cadrul 
financiare dar şi de infrastructură – subvenţii date la timp, SGG.

încă o dată, determinarea guvernului de legale obligatorii, dau consistenţă Premierul Viorica Dăncilă a 
a obţine rezultate concrete.” a declarat demersurilor de urgentare a realizării anunţat, miercuri, în debutul 
pentru www.arenamedia.ro preşedintele unui astfel de proiect de infrastructură – şedinţei de Guvern, că Executivul PSD Călăraşi, Ciprian Pandea, secretar de autostrada Bucureşti – Braşov - aşteptat 

va aproba studiul de stat în cadrul Secretariatului General al de milioane de români.”
fundamentare privind construcţia Guvernului care a continuat Studiul de fundamentare pentru 

construcţia autostrăzii Ploieşti - Comarnic şi operarea segmentului de 
- Braşov, în lungime de aproximativ 107 autostradă Ploieşti – Comarnic - 
km, adoptat în şedinţa de Guvern de 

Braşov, procedurile de atribuire miercuri, prevede o „sumă de succes" 
urmând să înceapă din luna dar şi o „amendă" pentru constructor, de 

100 de milioane de euro pe an, în cazul septembrie.
devansării, respectiv în cazul întârzierii 
lucrărilor. „Apar primele efecte pozitive în 

domeniul investiţiilor după ce Executivul Durata de proiectare şi de execuţie a 
a modificat legea achiziţiilor publice şi a autostrăzii este stabilită la maximum 4 
adoptat noile prevederi ale legii ani, cu începere din anul 2019, durata de 
parteneriatului public privat. operare de către investitorul privat este 

“Stimulentele dar şi penalităţile de 20 de ani, iar costurile totale estimate Accelerarea termenelor de pregătire şi 
prevăzute, împreună cu simplificarea aferente realizării acestei investiţii se de execuţie ale unor astfel de proiecte 
birocraţiei şi scurtarea procedurilor ridică la aproximativ 1,36 miliarde euro.majore de infrastructură demonstrează, 

Sistemul bancar 
a înregistrat un 

profit record în primul 
semestru!

C. Pandea: România a obţinut, pentru prima dată, 
peste 10,2 milioane tone grâu la recolta de vară

C. Pandea: Guvernul a aprobat studiul de fundamentare 
pentru autostrada Ploieşti - Comarnic - Braşov

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: Economia răspunde 
pozitiv politicilor guvenului PSD

Roxana Paţurcă: 
Campania de vaccinare 

antigripală a Ministerului 
Sănătăţii este gratuită!

Trei noi scheme de tratament interferon free, 
de la 1 septembrie, pentru hepatita cronică virală C

Pe 4 septembrie 2017, Sorin Vrăjitoru călărăşenilor. Concret, iniţiativa 
depunea jurământul în plenul unei deputatului PSD Călăraşi are ca obiect 
şedinţe a Camerei Deputaţilor după ce de reglementare amendarea articolului 
obţinuse mandatul de deputat potrivit 65 din Legea 363 / 2010, legea pensiilor, 
HCD 65 / 2017. Fostul consilier judeţean prin care şi municipiul Călăraşi să fie 
îl înlocuia pe Iulian Iacomi care în mod introdus în textul de lege mai sus 
inexplicabil renunţase la mandat pentru menţionat pentru ca locuitorii săi să 
a reveni în fruntea Primăriei Lehliu. beneficieze de reducerea vârstei 
După un an de mandat, activitatea e standard de pensionare fără să le fie 
destul de laborioasă. Membru al afectate drepturile băneşti. „La 
Comisiei pentru Agricultură, silvicultură, Parlament, dacă vrei să nu munceşti, 
industrie alimentară şi servicii specifice nu munceşti. Dacă te interesează ceva 
a avut în această perioadă 4 luări de pentru oraşul tău, pentru cei care ţi-au 
cuvânt în plen, a susţinut 3 Declaraţii acordat votul şi te-au trimis în 
politice şi şi-a pus semnătura pe 63 de Parlament, faci ceea ce este posibil să 
Propuneri legislative iniţiate, 6 dintre poţi să aduci acest oraş, acest judeţ în 
acestea fiind promulgate în legi. rândul celorlalte” spunea în momentul 
De numele lui Sorin Vrăjitoru se leagă şi depunerii iniţiativei legislative, pentru 
iniţativa legislativă pentru reducerea cu care a muncit 3 luni de zile, deputatul 
2 ani a vârstei de pensionare a Sorin Vrăjitoru.

n PSD

Sorin Vrăjitoru, un an de 
mandat în Camera Deputaţilor

Un an în Camera 
Deputaţilor. 12 luni 
în care am avut 

Declaraţii politice, 
interpelări parlamentare şi 
iniţiative legislative care 
sper să devină în curând legi. 
Sunt mereu cu gândul la 
călărăşenii care m-au trimis 
în Parlamentul României şi 
promit să nu-i dezamăgesc!”

Deputatul Sorin Vrăjitoru, 
pe pagina personală de 

Facebook

„Va fi un an extrem de greu 
din punct de vedere legislativ!”
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imaginaţi viaţa parlamentară? Ce percepţii aveaţi despre 
Parlament şi parlamentari şi cum vi se par acum?

Glumind, mi se părea mult mai uşor. Îmi povesteau colegii care 
au 3-4 mandate în spate, că e cel mai dificil mandat. Poate şi 

Pentru că aici, în Parlament când PSD ridică mâna, se umple Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, a bifat pe 4 din cauza faptului că e vorba de implicare, de o altă generaţie 
sala. Avem majoritate, aici sunt validate cele mai importante şi de faptul că dorim să facem lucruri bune pentru români şi septembrie un an de activitate parlamentară. 
iniţiative ale noastre care se transformă în texte de legi pentru pentru România. Conştiincios, Vrăjitoru figurează pe lista celor 17 ţară.

Vă dau exemplu de o lege, de care sunt extrem de mândru, deputaţi care nu au absentat la nicio şedinţă de Cum vedeţi anul politic 2019, atât din perspectivă Lege Offshore. Această lege a fost votată în Camera Grup sau Vot final. În opinia sa, urmează un an parlamentară dar şi electorală? Deputaţilor, trimisă la promulgare, însă preşedintele a 
extrem de greu din punct de vedere legislativ, Ne aşteaptă două rânduri de alegeri. Consider că va fi un an cosiderat că nu e în regulă şi a trimis-o înapoi la Parlment. Dar, 
susţinând însă că PSD va finaliza toate iniţiativele extrem de greu din punct de vedere legislativ având în vedere în esenţă această lege va asigura independenţa energetică a 

că se întorc în Parlament: Codul de procedură, Codul penal, României, pe foarte mulţi ani şi va aduce beneficii financiare legislative asumate prin Programul de guvernare
Codul administrativ, Codul Civil, în plus o să treacă prin considerabile statului român.          

Domnule deputat Vrăjitoru, cum vi s-a părut acest prim an Parlament şi Legea lobby-ului. Pe scurt, vom avea o activitate Credeţi că va pierde PSD guvernarea?de activitate parlamentară? parlamentară extrem de laborioasă.
În nici un caz. Nici nu se pune problema. Avem forţă politică în O activitate extrem de laborioasă. A fost ceva inedit, ceva ce 

În opinia mea, va fi o toamnă interesantă şi pentru că urmează Parlament, partidul este unit. În nici un caz nu va pierde mi-am dorit foarte mult. Şi, având în vedere experienţa 
un an electoral. Va trebui să ducem la bun sfârşit toate aceste guvernarea pentru că ceilalţi sunt foarte slabi. Dacă pleacă politică pe care o am dar şi faptul că am intrat în Parlament din 
iniţiative legislative. PSD de la guvernare, ce punem în loc? O întrebare retorică, calitate de consilier judeţean în cadrul CJ Călăraşi, acolo unde 

până la urmă. Pe cine? Pe Orban? USR-ul? Pe cine?După acest prim an de mandat, spuneţi-mi cum vă PSD e în Opoziţie, primul impact a fost cu totul extraordinar. 

î 

î 
î 

î 

În acest an, 1 milion de doze de vaccin gripal vor fi 
utilizate pentru imunizarea populaţiei la risc în cadrul 
campaniei gratuite de vaccinare antigripală a 
Ministerului Sănătăţii. “Guvernul a găsit şi aplică soluţii  
care să prevină crize de genul acelora din trecut când 
nu erau suficiente vaccinuri pentru profilaxia necesară. 
1 milion de doze de vaccin gripal sunt disponibile  
pentru imunizarea populaţiei la risc. Campania de 
vaccinare antigripală a Ministerului Sănătăţii este 
GRATUITĂ.” a declarat pentru www.arenamedia.ro, 
senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă. 
În baza unui Acord -Cadru, Ministerul Sănătăţii a 
semnat contractul subsecvent pentru achiziţionarea 
dozelor de vaccin gripal şi a stabilit calendarul de livrare 
în teritoriu. Valoarea cu TVA a contractului este de 
11.205.200 lei. Conform contractului încheiat cu 
câştigătorul licitaţiei, livrarea se face de către furnizor la 
direcţiile de sănătatea publică, începând cu data de 15 
septembrie 2018. “Nu vor mai exista întârzieri în 
asigurarea vaccinului antigripal! Guvernul a semnat un 
acord cadru, pe doi ani care normalizează activitatea 
în acest domeniu, după ce sistemul a fost bulversat în 
2016, de guvernul Cioloş. Ministerul Sănătăţii a 
semnat contractul subsecvent pentru achiziţionarea 
dozelor de vaccin gripal şi a stabilit calendarul de 
livrare în teritoriu. Valoarea cu TVA a contractului este 
de 11.205.200 lei. Livrarea se face de către furnizor la 
direcţiile de sănătatea publică, începând cu data de 15 
septembrie. Campania se va derula în cadrul 
cabinetelor medicilor de familie şi în unităţi sanitare 
cu paturi. Beneficiarii prioritari sunt persoanele cu risc 
ridicat de îmbolnăvire, mai precis personalul medical, 
persoane cu vârsta peste 65 de ani,  persoane cu boli 
cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare, 
boli metabolice, copii şi bătrâni instituţionalizaţi, 
personal medical, gravide.” a mai adăugat 
parlamentarul călărăşean.

finanţate din surse interne şi externe, au 
fost de 10,9 miliarde lei, cu 29,8% mai 
mari.
Deficit bugetar este de 1,26% din PIB, în 
scădere faţă de cel semestrial, de 1,61% 
din PIB. “Nivelul actual de 1,26% din PIB 
deficit bugetar este exact acela anticipat 
/ aprobat de Guvern şi Parlament, 
pentru acest moment, în legea 
bugetului de stat, astfel încât să nu fie 
niciun element de risc. România se va 
încadra în tinţa de deficit de 3% pentru 
acest an!” a continuat parlamentarul 
călărăşean, membru al Comisiei de Buget 
– finanţe din Senat.

ANAF a reuşit încasări 
record în luna iulie 2018!

În iulie 2018, ANAF a avut încasări 
Execuţia bugetului general consolidat pe contul plăţilor efectuate, au fost de 7,6 record, realizând cele mai mari venituri 
primele şapte luni ale anului 2018 s-a miliarde lei, cu 16,7% mai mari decât lunare în toată istoria sas, de 26,8 
încheiat cu un deficit de 11,9 miliarde lei, anul trecut. Reducerea impozitului pe miliarde lei! “Potrivit datelor, în luna 
respectiv 1,26% din PIB, în scădere faţă venit de la 16 la 10% a determinat o iulie, s-a realizat cea mai mare depăşire 
de cel de 14,97 miliarde lei, respectiv scădere a impozitelor din salarii cu a programului de încasări de venituri 
1,61% din PIB înregistrat în primul 22,7%. bugetare de la înfiinţarea ANAF – plus 
semestru, conform datelor publicate joi Cheltuielile de personal au fost cu 25,1% 2,9 miliarde de lei! Pe primele 7 luni ale 
de Ministerul Finanţelor Publice. mai mari faţă de 2017, urmare a acestui an, s-a înregistrat cel mai mare 
„Economia răspunde pozitiv politicilor majorărilor salariale acordate în temeiul volum al TVA restituit din existent 
guvenului PSD. Toţi indicatorii atestă legii (Legea cadru nr. 153/2017 privind ANAF, de 10,24 miliarde de lei! 
echilibru şi creştere robustă. Veniturile salarizarea personalului plătit din fonduri Transferul contribuţiilor a determinat o 
statului ating niveluri record. Acest publice). creştere cu 37,5% a încasărilor din 
tablou al cifrelor care nu mint contribuţiile de asigurări faţă de anul În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului demonstrează o performanţă 

trecut. Veniturilor din TVA – 31,9 general consolidat, acestea au fost în guvernamentală care aruncă-n ridicol 
miliarde de lei - sunt mai mari cu 9,8% sumă de 172,8 miliarde lei, cu 18% mai acuzaţiile politice de tipul ” buget 
pe primele 7 luni ale anului comparativ mari faţă de perioada ianuarie-iulie iresponsabil sau guvernare 
cu anul trecut. De asemenea, veniturile 2017. Cheltuielile cu asistenţa socială au incompetentă” vânturate de Iohannis şi 
nefiscale  au crescut cu 20,7%!” a mai crescut cu 13,1%, fiind influenţate de: ai lui.” a declarat pentru 

majorarea cu 9% a punctului de pensie precizat Roxana Paţurcă, domnia sa www.arenamedia.ro, senatorul PSD 
de la 1 iulie 2017, respectiv cu 10% de la concluzionând “Cifrele arată cât de solid Călăraşi, Roxana Paţurcă.
1 iulie 2018 – când a ajuns la 1100 lei; şi performant este programul de 

Veniturile bugetului general consolidat, creşterea indemnizaţiei sociale pentru guvernare al PSD, aplicat de actualul 
în sumă de 160,8 miliarde lei, pensionari de la 520 lei la 640 lei; cabinet, care păstrează echibrele macro, reprezentând 17% din PIB, au fost cu majorarea şi modificarea modalităţii de asigură creştere economică şi venituri 13,9% mai mari, în termeni nominali, stabilire a indemnizaţiei lunare pentru bugetare consistente/suficiente pentru faţă de aceeaşi perioadă a anului creşterea copilului şi stimulentul de susţinerea financiară a creşterilor de precedent. S-au înregistrat creşteri faţă inserţie. pensii, salarii, subvenţii şi investiţii. În de anul precedent în cazul încasărilor din 

concluzie, execuţia bugetară la 7 luni Cheltuielile pentru investiţii, care includ contribuţiile de asigurări (+37,5%) şi din 
arată foarte bine! Guvernul face cheltuielile de capital, precum şi pe cele veniturile nefiscale (+20,7%). Fondurile 
performanţă economică!”aferente programelor de dezvoltare atrase de la  Uniunea Europeană, în 

indiferent de gradul de fibroză.Asiguraţii vor avea acces la trei noi 
Odată cu creşterea numărului de pacienţi scheme de tratament interferon 
eligibili faţă de precedentele etape de free, de la 1 septembrie, pentru 
tratament fără interferon, vor fi desemnate 

hepatita cronică virală C. Negocierile şi două noi centre (Piteşti şi Bacău) în care se 
vor putea iniţia şi monitoriza aceste CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de 
tratamente de medici cu experienţă în punere pe piaţă a tratamentelor fără 
domeniu, ridicând la 13 numărul total al 

interferon în vederea încheierii unor acestor centre.
noi contracte cost-volum-rezultat pe În etapa viitoare vor fi disponibile trei 

scheme de tratament care vor putea oferi o aria terapeutică hepatita cronică 
soluţie personalizată pentru fiecare pacient. virală C s-au finalizat cu succes. 
Schema de tratament adecvată şi a durata 
tratamentului (între 8 şi 24 săptămâni) va fi “Fiecare astfel de decizie a guvernului, luată 
decisă de medicul curant în funcţie de starea în baza programului de guvernare al PSD, 
clinică şi particularităţile fiecărei persoane în este o manifestare concretă a grijii faţă de 
parte.oameni. Prin astfel de măsuri, Guvernul 

arată că nevoile şi problemele românilor 
sunt criteriile esenţiale de acţiune Totodată, CNAS a iniţiat şi demersurile 
executivă.” a declarat pentru necesare pentru includerea condiţionată a 
www.arenamedia.ro, senatorul PSD Călăraşi, noilor tratamente fără interferon în lista 
Roxana Paţurcă. cuprinzând denumirile comune 
În opinia sa, “este cu atât mai notabilă internaţionale corespunzătoare 
performanţa ca asiguraţii să aibă acces cu medicamentelor de care beneficiază 

finanţarea firească, corespunzătoare, a Noua etapă de tratament fără interferon 30 de zile mai devreme, decât termenul asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, 
activităţii, inclusiv în ceea ce priveşte pentru hepatita cronică virală C va ţinti un prevăzut iniţial, la trei scheme de tratament pe bază de prescripţie medicală 
sănătatea.” număr de 13.000 pacienţi eligibili, din care: pentru hepatita cronică virală C, cu cât buna (HG720/2008 cu modificările şi completările 

12.100 cu fibroză F1, F2, F3 şi F4 (ciroză Urmare a celor trei noi scheme de guvernare este obstrucţionată premeditat ulterioare). Urmează ca noile contracte cost-
compensată), 750 cu fibroză F4 şi ciroză tratament, medicii vor avea acces la trei de preşedintele Iohannis, ultimul exemplu volum-rezultat să înceapă să se deruleze 
decompensată, 100 cu insuficienţă renală molecule, dintre care una complet nouă, fapt fiind refuzul de a-şi da concursul la efectiv de la începutul lunii următoare 
cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul care asigură o mai bună varietate de încheierea rapidă a procedurii de rectificare includerii noilor tratamente în lista 
de fibroză, 50 cu transplant hepatic, tratament.a bugetului de stat; acest lucru blochează menţionată (cel mai târziu 1 octombrie).

Sistemul bancar a realizat un profit de 3,564 
miliarde de lei în primul semestru din acest 
an, iar totalul activelor la valoare netă se 
situa la 434,596 miliarde de lei, potrivit 
datelor Băncii Naţionale a României. 

“Performanța băncilor atestă cu claritate deplină cât 
de bine merge economia țării în guvernarea PSD.” este 
concluzia preşedintelui PSD Călăraşi, Ciprian Pandea 
care a continuat “Este o legătură directă între creşterea 
economică a țării din ultimul an şi jumătate, creşterea 
veniturilor românilor şi profitul bancar consistent.” 

Sintetic, această realitate se prezintă astfel: creştere 
economiă record (+6,8% din PIB) în România, în 2017; 
continuarea creşterii economice (+4,2% din PIB) în 
România, în primul semestru 2018; creşteri salarii şi 
pensii; creşterea depozitelor bancare ale populației – 
iulie 2018 vs 2017. Asta înseamnă plus 6,5% depozitele 
în lei şi plus 19,1% depozitele în valută. De asemenea s-
au înregistrat creşterea depozitelor bancare ale 
companiilor şi altor sectoare-iulie 2018 vs 2017, ceea ce 
înseamnă plus 11% depozite în lei şi plus 9,3% depozite 
în valută.

“Se vede clar, din cifre, cum Iohannis şi Opoziţia invocă 
o  realitate paralelă bazată pe minciună, ipocrizie, 
manipulare şi adesea incompetenţă; Investitorii străini 
şi băncile fac profituri record, salariul mediu creşte 
într-un an cu peste 12 procente, şomajul scade la cote 
nemaiîntâlnite până acum, numărul de salariaţi a ajuns 
să-l depăşească pe cel al pensionarilor, iar creşterea 
economică a României, după ce a fost, în 2017, cea mai 
mare din Europa, se menţine şi în 2018 în topul 
clasamentului.” a conchis Pandea.

chiar în avans, irigaţii, sisteme antigrindină - din acest sector Măsurile de sprijin acordate la timp agricultorilor 
se văd deja. În ceea ce priveşte recolta de vară, România a au produs efectele aşteptate. În primele 7 luni ale 
obţinut pentru prima dată, peste 10,2 milioane de tone de 

anului, agricultorii români au beneficiat de 2,29 grâu, record maxim de producţie, deşi, după cum ştim, nu a 
miliarde de euro din fonduri europene, sume fost un an prielnic agriculturii din punct de vedere 
investite efectiv în agricultură şi dezvoltare rurală. meteorologic. 

Sunt rezultate foarte bune şi la alte culturi – orz, orzoaică. 
Până la sfârşitul anului, în agricultura românească va mai intra România s-a fortificat din punct de vedere agricol, rezultat al 
încă un miliard de euro şi vom ajunge în acest an la 3,29 dotării tehnologice a fermierilor, susţinuti de politice agricole 
miliarde de euro bani europeni pentru finanţarea agriculturii. ale guvernării PSD.” a declarat pentru www.arenamedia.ro, 
“Rezultatele măsurilor bune, perseverente, a eforturilor liderul PSD Călăraşi, Ciprian Pandea, secretar de stat în cadrul 
financiare dar şi de infrastructură – subvenţii date la timp, SGG.

încă o dată, determinarea guvernului de legale obligatorii, dau consistenţă Premierul Viorica Dăncilă a 
a obţine rezultate concrete.” a declarat demersurilor de urgentare a realizării anunţat, miercuri, în debutul 
pentru www.arenamedia.ro preşedintele unui astfel de proiect de infrastructură – şedinţei de Guvern, că Executivul PSD Călăraşi, Ciprian Pandea, secretar de autostrada Bucureşti – Braşov - aşteptat 

va aproba studiul de stat în cadrul Secretariatului General al de milioane de români.”
fundamentare privind construcţia Guvernului care a continuat Studiul de fundamentare pentru 

construcţia autostrăzii Ploieşti - Comarnic şi operarea segmentului de 
- Braşov, în lungime de aproximativ 107 autostradă Ploieşti – Comarnic - 
km, adoptat în şedinţa de Guvern de 

Braşov, procedurile de atribuire miercuri, prevede o „sumă de succes" 
urmând să înceapă din luna dar şi o „amendă" pentru constructor, de 

100 de milioane de euro pe an, în cazul septembrie.
devansării, respectiv în cazul întârzierii 
lucrărilor. „Apar primele efecte pozitive în 

domeniul investiţiilor după ce Executivul Durata de proiectare şi de execuţie a 
a modificat legea achiziţiilor publice şi a autostrăzii este stabilită la maximum 4 
adoptat noile prevederi ale legii ani, cu începere din anul 2019, durata de 
parteneriatului public privat. operare de către investitorul privat este 

“Stimulentele dar şi penalităţile de 20 de ani, iar costurile totale estimate Accelerarea termenelor de pregătire şi 
prevăzute, împreună cu simplificarea aferente realizării acestei investiţii se de execuţie ale unor astfel de proiecte 
birocraţiei şi scurtarea procedurilor ridică la aproximativ 1,36 miliarde euro.majore de infrastructură demonstrează, 

Sistemul bancar 
a înregistrat un 

profit record în primul 
semestru!

C. Pandea: România a obţinut, pentru prima dată, 
peste 10,2 milioane tone grâu la recolta de vară

C. Pandea: Guvernul a aprobat studiul de fundamentare 
pentru autostrada Ploieşti - Comarnic - Braşov

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: Economia răspunde 
pozitiv politicilor guvenului PSD

Roxana Paţurcă: 
Campania de vaccinare 

antigripală a Ministerului 
Sănătăţii este gratuită!

Trei noi scheme de tratament interferon free, 
de la 1 septembrie, pentru hepatita cronică virală C

Pe 4 septembrie 2017, Sorin Vrăjitoru călărăşenilor. Concret, iniţiativa 
depunea jurământul în plenul unei deputatului PSD Călăraşi are ca obiect 
şedinţe a Camerei Deputaţilor după ce de reglementare amendarea articolului 
obţinuse mandatul de deputat potrivit 65 din Legea 363 / 2010, legea pensiilor, 
HCD 65 / 2017. Fostul consilier judeţean prin care şi municipiul Călăraşi să fie 
îl înlocuia pe Iulian Iacomi care în mod introdus în textul de lege mai sus 
inexplicabil renunţase la mandat pentru menţionat pentru ca locuitorii săi să 
a reveni în fruntea Primăriei Lehliu. beneficieze de reducerea vârstei 
După un an de mandat, activitatea e standard de pensionare fără să le fie 
destul de laborioasă. Membru al afectate drepturile băneşti. „La 
Comisiei pentru Agricultură, silvicultură, Parlament, dacă vrei să nu munceşti, 
industrie alimentară şi servicii specifice nu munceşti. Dacă te interesează ceva 
a avut în această perioadă 4 luări de pentru oraşul tău, pentru cei care ţi-au 
cuvânt în plen, a susţinut 3 Declaraţii acordat votul şi te-au trimis în 
politice şi şi-a pus semnătura pe 63 de Parlament, faci ceea ce este posibil să 
Propuneri legislative iniţiate, 6 dintre poţi să aduci acest oraş, acest judeţ în 
acestea fiind promulgate în legi. rândul celorlalte” spunea în momentul 
De numele lui Sorin Vrăjitoru se leagă şi depunerii iniţiativei legislative, pentru 
iniţativa legislativă pentru reducerea cu care a muncit 3 luni de zile, deputatul 
2 ani a vârstei de pensionare a Sorin Vrăjitoru.

n PSD

Sorin Vrăjitoru, un an de 
mandat în Camera Deputaţilor

Un an în Camera 
Deputaţilor. 12 luni 
în care am avut 

Declaraţii politice, 
interpelări parlamentare şi 
iniţiative legislative care 
sper să devină în curând legi. 
Sunt mereu cu gândul la 
călărăşenii care m-au trimis 
în Parlamentul României şi 
promit să nu-i dezamăgesc!”

Deputatul Sorin Vrăjitoru, 
pe pagina personală de 

Facebook

„Va fi un an extrem de greu 
din punct de vedere legislativ!”
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