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Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, asigurat sprijinul Comisiei pentru România porci, indiferent că sunt persoane 
membru al Comisiei pentru Agriucultură a în lupta sa împotriva pestei porcine particulare sau proprietari de ferme. 
participat joi la întrevederea comisarului africane, prin implementarea unor măsuri Solidaritatea este vitală. Stau exemplu în 
european pentru agricultură şi dezvoltare de supraveghere şi detecţie a virusului, acest sens multe ţări europene care se 
rurală, Phil Hogan, cu Comisiile servicii veterinare şi cercetare. "Vom luptă de ani de zile cu pesta porcină 
parlamentare reunite pentru afaceri continua să sprijinim Ministerul africană. “ a declarat pentru 
europene şi agricultură ale Senatului şi Agriculturii şi fermierii din România în ceea www.arenamedia.ro deputatul Sorin 
Camerei Deputaţilor. Printre subiectele ce priveşte măsurile de supraveghere, Vrăjitoru care a oferit şi câteva exemple 
abordate s-a numărat şi pesta porcină serviciile veterinare, cercetare. Vom europene. “În Polonia primele focare au 
africană. Într-o postare pe contul personal încerca să furnizăm un vaccin care să fost depistate în 2014. În 4 ani au fost 
de facebook, parlamentarul călărăşean a funcţioneze pe viitor. 10 milioane de euro eradicate 1522 de focare şi mai sunt de 
spus că „Orice gospodar sau fermă care au vor fi alocaţi în 2019 pentru cercetarea eradicat 1192. În Lituania procesul a durat 
fost nevoiţi să-şi sacrifice animalele acestui obiectiv." 3 ani, din 2014 până în 2017 şi au fost 
infestate cu pestă vor fi despăgubiţi. eutanasiaţi 23.439 de porci. În Estonia Autorităţile fac o prioritate maximă din 
Inclusiv oamenii care au rămas fără loc de procesul a durat doi ani, 2014 – 2016, şi au combaterea peste porcine, măsurile de 
muncă urmare a desfiinţării/închiderii fost eradicate 1052 de focare. Este vitală prevenţie şi înlăturarea efectelor. Premierul, 
fermelor de porci vor primi plăţi deci deplina colaborare cu autorităţile ministrul Agriculturii, ministrul Finanţelor, 
asiguratorii. Asigurări, în acest sens, a dat statului. Pe site-ul ministerului Agriculturii şeful ANSVSA fac tot ce este posibil pentru 
şi comisarul european Phil Hogan, sunt informaţii disponibile despre rezolvarea situaţiei şi pentru acordarea 
responsabil pentru agricultură şi simptomele peste porcine africane şi cum  rapidă de juste despăgubiri. De exemplu, 
dezvoltare rurală care s-a întâlnit astăzi cu trebuie acţionat OBLIGATORIU. Orice oamenii care au rămas fără porc în 
ministrul Agriculturii, Petre Daea, cu speculaţie politică pe această temă este gospodărie din cauza peste, primesc 
deputaţi şi senatori ai Comisiei pentru echivalentul unui sabotaj naţional. despăgubiri la greutatea pe care ar fi avut-o 
Agricultură din Parlamentul României, dar Guvernul, specialiştii ştiu ce trebuie făcut, porcul de Crăciun şi nu cât avea la 
şi cu fermieri români.” dar oriunde în lume a lovit acest flagel momentul sacrificării. “Este un moment 

lupta a fost grea şi de durată.”Comisarul european pentru Agricultură a dificil, pentru toţi crescătorii români de 

n Declaraţie Politică

guvernamentală. Ne-am uitat pe hartă şi 
am văzut într-adevăr că indiferent de 
culoarea politică, administraţia locală a 
putut să acceseze astfel de proiecte.

Aşa este, a fost o gândire social-
democrată din punctul meu de vedere şi 
o gândire destul de stânga dar cât mai 
reală pentru că indiferent de culoarea 
politică oamenii, locuitorii comunelor 
trebuie să beneficieze de programele de 
investiţii. Este adevărat că am avut o 
discuţie la nivel naţional, mi-am impus 
punctul de vedere din această privinţă şi 
cred că locuitorii judeţului vor ţine cont 
de acest lucru la alegerile viitoare.

î Despre concurenţii dumneavoastră 
politici ce ne spuneţi? Mă refer la PNL în 
special, în plan local…

Din punctul meu de vedere PNL-ul începe 
să nu prea mai existe. Într-un fel mă echipă cu care să să reuşesc să câştig Organizaţia judeţeană PSD Călăraşi se 
bucură felul acesta. Am înţeles că am Consiliul Judeţean şi totodată cât mai pregăteşte de alegeri interne. Liderul 
problemele lor interne şi nu pot să spun multe localităţi din judeţul Călăraşi.interimar, Ciprian Pandea, a anunţat neapărat că nu mă bucură. Din fericire 

pentru www.arenamedia.ro că î În anii 2019 şi 2020, se vor desfăşura 4 pentru noi beneficiem de un PNL destul 
alegerile pentru şefia filialei precum tipuri de alegeri cu specificităţile lor. de slab astfel încât şi oamenii cred că s-au 
şi a viitorului Birou Politic Judeţean Provocări care contează… săturat de toate promisiunile pe care le-
se vor desfăşura vineri, 21 au făcut de peste 14 ani de când sunt la 

Aşa este. Primul pas va fi însă septembrie. La acest eveniment şi-au conducerea acestui judeţ şi cred că 
referendumul pentru susţinerea familiei 

anunţat prezenţa lideri importanţi ai alternativa pe care noi o prezentăm este 
tradiţionale, vor urma alegerile 

mult mai bună decât cea a PNL-ului.partidului. Pandea şi-a anunţat europarlamentare unde cu siguranţă am 
candidatura pentru funcţia de văzut şi au văzut cu toţii implicarea pe î Vor fi invitaţi speciali vinerea 
preşedinte şi foarte probabil nu va care au avut-o europarlamentarii PSD la viitoare?
avea contracandidaţi. Iată mai jos un nivelul Consiliului Uniunii Europene. Apoi, 

Cu siguranţă va veni secretarul general al interviu pe care preşedintele Ciprian alegerile prezidenţiale unde urmează să 
partidului, sperăm ca şi domnul Pandea l-a acordat astăzi pentru stabilim candidatul şi este foarte posibil să 
preşedinte să fie prezent, vicepremierul mergem pe un candidat comun împreună www.arenamedia.ro.
României, Paul Stănescu, preşedinţi de cu colegii noştri de la ALDE. Şi, evident, 

î Săptămâna viitoare vor avea loc organizaţii, vicepreşedinţi de la nivel alegerile locale unde sper şi cred că 
alegeri în cadrul organizaţiei judeţene naţional.plecăm cu prima şansă având în vedere 
PSD Călăraşi? toate lucrurile bune pe care le-a făcut Sper să fie o prezenţă cât mai numeroasă 

acest guvern şi pe care le va face în Da, aşa este. Mai exact, vineri începând cu de la nivelul conducerii centrale pentru că 
continuare.ora 18.00. am demonstrat că putem să facem o 

echipă frumoasă şi putem să câştigăm.î Câtă experienţă a acumulat Ciprian î Veţi candida pentru funcţia de 
Pandea pentru misiunea, de data asta preşedinte? î În esenţă ce aţi vrea să le spuneţi 
oficială, de a conduce partidul?

colegilor participanţi la conferinţă?Da.
Întotdeauna este loc pentru mai bine . Eu 

Aş vrea să le spun să aibă încredere în noi î Veţi avea contracandidaţi? zic, că având sprijinul Bucureştiului şi 
aşa cum au avut şi până acum. Să totodată al organizaţiei locale am reuşit să Din câte ştiu eu, nu. Dar nu este exclus. muncească alături de noi şi să nu uite că acumulez o experienţă destul de bună Joi, ora 12 se vor încheia înscrierile. suntem acolo în primul şi în primul rând astfel încât să putem emite pretenţia de a 
pentru ei şi pentru oamenii pe care îi î Dacă veţi câştiga, ce fel de echipă vă câştiga Consiliul Judeţean.
reprezintă şi cu siguranţă dacă vom munci doriţi?

î Sunteţi un lider PSD echilibrat care şi-a cu toţii, vom fi câştigători.
În mare parte aceeaşi echipă cu care am dorit ca în fiecare comună să existe 

î Mulţumesc şi succes!câştigat şi alegerile parlamentare. O măcar un program cu finanţare 

Vineri, 21 septembrie, chiar în ziua în care la nivel central, 
social-democraţii se vor reuni într-o şedinţă a Comitetului 
Executiv Naţional (CExN) al PSD, se vor desfăşura la Călăraşi 
alegeri la nivelul organizaţiei judeţene. Delegaţii prezenţi 
vor decide prin vot preşedintele, preşedintele executive 
precum şi componenţa viitorului Birou Politic Judeţean
Pentru funcţia de preşedinte candidează doar actualul 
interimar, Ciprian Pandea. Dacă initial funcţia de preşedinte 
executiv părea să stârnească o adevărată competiţie, până 
la urmă în cursă nu va rămâne decât un singur pretendent. 
E vorba de actualul interimar, George Chiriţă, el fiind agreat 
şi de Centru.
Pentru poziţia de secretar executive o candidature certă 
este cea a lui Marius Dulce, preşedinte al organizaţiei 
municipale PSD Călăraşi.
Conferinţa de alegeri va avea loc vinery, începâţnd cu ora 
18.00 într-o sală de festivităţi a Complexului Hestia. Şi-au 
anunţat prezenţa lideri marcanţi ai partidului printre care şi 
preşedintele Liviu Dragnea dar şi secretarul general, Marian 
Neacşu şi vicepremierul, Paul Stănescu, ultimii doi, 
devenind între timp inamici ai liderului partidului.

“Susţinută temeinic de politicile şi deciziile economico-
fiscale ale guvernării PSD, industria României creşte 
susţinut”, afirmă senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă.
Comenzile noi sunt mai consistente de la o perioadă la 
alta, fapt ce atestă o creştere robustă, o consolidare a 
dezvoltării industriale. “Sunt creşteri spectaculoase faţă 
de anul trecut. Astfel, comenzile noi din industria 
prelucrătoare au fost mai mari cu 29,3%!,  în iulie 2018, 
faţă de anul trecut. Per ansamblu, în primele 8 luni ale 
anului – 1 ian – 31 august, comenzile noi din industria 
prelucrătoare au crescut, în medie, cu 19,1%! Cea mai 
consistentă creştere – de 24% - este în industria 
bunurilor de capital – adică a acelor bunuri care se 
folosesc în procesul de producţie şi se amortizează în 
mai mult de un an – maşini-unele, echipamente, clădiri 
– pe scurt, investiţiilor în dezvoltare. Se demonstrează 
că mediul economic românesc este benefic şi 
stimulează dezvoltarea afacerilor.” a mai adăugat 
parlamentarul călărăşean, membru al Comisiei de Buget 
finanţe din Senat. 

Evoluţia economică ascendentă ilustrată de creşterea 
comenzilor noi din industria prelucrătoare este 
reconfirmată de alţi doi indicatori statistici relevanţi – 
creşterea afacerilor în domeniul serviciilor şi al vânzărilor 
de maşini.
“Adică, popular spus, după un an şi 8 luni de la 
instalarea actualei guvernări, românii au mai mulţi 
bani, cumpără şi consumă mai mult şi au ajuns la un 
nivel de trai în care, din ce în ce mai mulţi, îşi permit să-
şi cumpere maşini noi. Afacerile cu vânzarea de maşini 
au crescut cu 12,7% în iulie 2018, faţă de iulie 2017 şi cu 
9,5% pe primele şapte luni ale anului comparativ cu 
aceiaşi perioadă a anului trecut. Serviciile de piaţă 
furnizate populaţiei au crescut cu peste 5%, atât în iulie 
cât şi ca medie pe primele şapte luni ale acestui an. 
Aceşti indicatori care atestă cursul ascendent al 
bunăstării personale îşi extrag esenţa din consistenţa 
performanţelor economice care vor continua să crească 
după cum indică nivelul consemnat al comenzilor noi 
din industria prelucrătoare (+29% faţă de anul trecut) 
dar şi rezultatele foarte bune din agricultură.” susţine 
senatorul social – democrat Roxana Paţurcă.

Economia creşte 

„Cea mai mare agenţie de rating stabilitatea monedei naţionale în 
din lume Standard & Poor's raport cu ţările vecine.” susţine, în 
reconfirmă stabilitatea economică continuare, parlamentarul 
României.”  a declarat pentru călărăşean.
www.arenamedia.ro senatorul PSD 

Pentru 2018, Standard&Poor's 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru 

prognozează o creştere a PIB-ului 
al Comisiei de Buget – finanţe din 

real al României cu 4,3%! “În Camera Superioară a 
esenţă ambele agenţii Parlamentului care a continuat 
internaţionale de rating “Calificatul bun acordat României 
sintetizează în analiza lor, atât de Standard & Poor's vine la 
evoluţiile economice şi câteva zile după cel al Moody's, o 
performanţele guvernării PSD cât altă mare agenţie internaţională 
şi perspectiva. Iar menţinerea de rating care făcea o evaluare 
ratigului bun pentru România, similară.”
este în flagrantă contradicţie cu Standard&Poor's a menţine rating-
aşa-zisele evaluări ale lui Iohannis  ul aferent datoriei guvernamentale 
şi ale partizanilor săi. Altfel spus, a României la BBB-/A-3 pentru 
din perspectiva realităţii datoria pe termen lung şi scurt în 
consemnate inclusiv în ratingurile valută şi în monedă locală, şi 
agenţiilor internaţionale acordate evidenţiează perspectiva stabilă. 
României, Iohannis & Company se “Reconfirmarea rating-ului 
descalifică repetat, rostind ritos României este susţinută de nivelul 
minciuni după minciuni anti-PSD, moderat al datoriei publice şi al 
încercând astfel să alimenteze un datoriei externe în comparaţie cu 
fanatism politic inutil, dar majoritatea statelor din Uniunea 
periculos.” a conchis senatorul Europeană, de perspectivele de 
Roxana Paţurcă.creştere economică solidă şi de 

Se termină etapa de dezbatere publică şi intră în faza 
de aplicare efectivă proiectul ” Investeşte în tine!”, 
prin care 25.000 de tineri pot lua credite fără 
dobândă şi fără costuri, pentru dezvoltarea 
personală şi profesională. “Tinerii cu vârsta de până 
la 26 de ani, care sunt înscrişi într-o formă de 
învațământ,  vor putea solicita credite fără 
dobândă, de până la 40.000 de lei, pentru 
cheltuielile de educaţie, sănătate, cultură, sport. 
Durata creditului este de maximum zece ani - cu o 
perioadă de graţie de maximum cinci ani.” a 
precizat pentru www.arenamedia.ro senatorul PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă

Programul se adresează şi persoanele cu vârsta între 
26 şi 55 de ani, care sunt în sistemul de învăţământ 
sau care urmează cursuri de reconversie 
profesională. Pentru ei limita de credit este de 
35.000 lei. “Toți beneficiarii pot lua în plus  încă 
20.000 de lei, dacă sunt angajaţi sau se angajează 
în timpul derulării programului. Rata dobânzii 
pentru creditul acordat, precum şi cheltuielile 
privind comisioanele de analiză şi de gestiune a 
garanţiilor sunt suportate din bugetul statului cu 
condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului.” a 
mai adăugat parlamentarul călărăşean.

Programul ”Investeşte în tine!” susține integrarea 
tinerilor pe piaţa muncii şi vizează creşterea ocupării 
cu 10 000 persoane în fiecare an.

României privind calitatea aerului.

Sunt doar trei exemple în care creşterea 
economică pozitivă s-a transpus în măsuri pe 
care guvernul le-a luat atât pentru 
stimularea în continuare a economiei, cât şi 
pentru protecţia mediului înconjurător şi a 
calităţii aerului. 

Un aer curat înseamnă atât cetăţeni care se 
vor bucura de o calitate a vieţii crescută, cât 
şi cetăţeni care vor avea mai puţine afecţiuni 
medicale, adică o presiune în minus adusă 
sistemul medical şi, prin urmare, bani mai 
mulţi la buget pentru alte investiţii.

V-aţi întrebat vreodată de ce danezii sunt an 
după an în topul celor mai fericite naţiuni? 
Principalul motiv nu este, aşa cum ar putea 
crede unii, nivelul de trai; sunt naţiuni 
europene sau la nivel mondial care au un 
nivel de trai mai ridicat. Nici nivelul de taxe şi 

casare, mult peste valoarea medie a ultimilor Senatorul PSD Călăraşi, Roxana impozite nu constituie un motiv, întrucât în 
ani. Aceasta înseamnă înnoirea parcului Paţurcă, a susţinut miercuri, 19 Danemarca acest nivel este unul destul de 
auto, înseamnă retragerea din circulaţie a ridicat, iar costul traiului este unul septembrie, de la tribuna Senatului o 
autoturismelor vechi şi poluante şi înlocuirea semnificativ. Declaraţie Politică având ca temă lor cu autoturisme care respectă cele mai 

Danezii se declară fericiţi deoarece trăiesc „Creşterea economică generată de recente norme de mediu - acest lucru este 
într-un mediu înconjurător curat, pentru că guvernul PSD şi preocupările pentru benefic atât pentru calitatea aerului pe care 
se bucură de multe spaţii verzi şi de un grad protecţia mediului înconjurător” cu toţii îl respirăm, cât şi pentru economie, 
de poluare extrem de redus la care au întrucât vânzările de maşini noi au crescut cu 
contribuit prin măsurile adoptate şi „Stimaţi colegi, aproape 30% în primele 5 luni ale acestui an 
respectate de către fiecare cetăţean în parte. faţă de perioada similară a anului trecut, 
Copenhaga intenţionează să devină prima În fiecare an pe 16 septembrie, probabil aşa conform statisticilor APIA. 
capitală neutră din punct de vedere al cum mulţi dintre dumneavoastră ştiţi, 

În acelaşi timp, rectificarea bugetară pozitivă carbonului până în 2025. În Copenhaga sărbătorim la nivel mondial Ziua 
a permis guvernului să ia măsuri cu un transportul public va fi unul exclusiv electric Internaţională pentru Protecţia Stratului de 
impact semnificativ asupra mediului - începând cu 2019, iar cumpărarea de Ozon, zi în care a fost adoptat Protocolul de 
programul privind Promovarea infrastructurii autovehicule electrice este încurajată prin la Montreal din 1987 privind substanţele 
pentru vehiculele electrice va avea un buget măsuri precum dezvoltarea infrastructurii care epuizează stratul de ozon. 
de 92 de milioane de lei şi se va finaliza prin specifice, iniţiative de genul cărora adoptă Fără a intra în amănunte, măsurile pe care le amplasarea a 1200 de puncte de reîncărcare acum şi guvernul PSD. putem lua pentru a proteja stratul de ozon şi a autovehiculelor electrice în municipiile 

Astfel de măsuri pe care autorităţile daneze mediul înconjurător sunt extrem de diverse reşedinţă de judeţ. Prezenţa acestor staţii 
au ştiut să le adopte, alături de altele, au şi pornesc de la ceea ce putem face fiecare, electrice va fi benefică pentru cei care au 
făcut ca danezii să se considere acum cei mai la nivel de individ, şi până la măsurile pe care ales aceste autovehicule pentru deplasarea 
fericiţi oameni de pe Pământ.le putem adopta prin legi, la nivel de ţară. zilnică, dar va şi încuraja o parte dintre 
Concluzia pe care trebuie să o tragem din proprietarii de autoturisme care Calitatea mea de senator, membru atât în 
cele expuse mai sus este că, pentru a proteja funcţionează cu combustibil clasic să opteze Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
mediul înconjurător, nu se impun doar pentru un autovehicul electric, măcar pentru bancară şi piaţă de capital cât şi în Comisia 
restricţii drastice şi sancţiuni pentru deplasările cotidiene. pentru mediu, îmi permite să observ o 
poluatori, ci şi măsuri care pe de o parte legătură extrem de strânsă între creşterea Mai mult, guvernul a demarat programul 
stimulează economia şi investiţiile şi, pe de economică pe care a realizat-o guvernul PSD privind transportul public local de persoane 
altă parte, cresc calitatea vieţii pentru şi preocupările acestui guvern pentru – autobuze şi troleibuze electrice/GNC (gaz 
români. Din acest punct de vedere, doresc să protecţia mediului. natural comprimat), acesta beneficiind de 
o felicit pe doamna premier Viorica Dăncilă şi 

fonduri în valoare totală de 460 de milioane Astfel, una dintre măsurile extrem de 
să o asigur în continuare de tot sprijinul 

de lei. Această alocare va fi direcţionată în benefice luate de către guvern a fost 
pentru astfel de măsuri şi pentru orice 

special către unităţile administrativ-suplimentarea fondurilor destinate 
iniţiative similare în cele două comisii din 

teritoriale unde depăşirea emisiilor de programului Rabla clasic cu suma de 198 
care fac parte.

poluanţi a determinat demararea milioane lei, ajungându-se pentru anul 2018 
Vă mulţumesc!”procedurilor de infringement împotriva la un număr record de 50.000 prime de  

Rata anuală a inflaţiei a crescut în luna august la 
5,1%, de la 4,56% în iulie, în condiţiile în care 
mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,78% 
faţă de aceeaşi lună a anului trecut, cele 
alimentare cu 4,15%, iar serviciile cu 2,61%, se 
arată într-un comunicat al INS remis marţi, 11 
septembrie

“Este o dezinformare, prin prezentare trunchiată şi 
omisiune! Mesajul, informaţia corectă, este că în 
România, în primele 8 luni ale acestui an preţurile au 
avut o remarcabilă stabilitate, fapt reflectat într-o 
inflaţie aproape inexistentă.” susţine senatoarul PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, membră a Comisiei de buget – 
finanţe care a continuat “Rata medie a inflaţiei în august 
2018 faţă de luna precedentă – iulie 2018 – a fost de 
0,28%. Adică aproape că nu a fost inflaţie, că preţurile, 
în medie, au rămas la fel în august faţă de iulie. Rata 
medie a inflaţiei pe primele 8 luni ale acestui an a fost 
de 0,3%. Adică în ultimele opt luni de zile preţurile, în 
medie, aproape că au stagnat.”
Inflaţia de 5,1% calculată ca raportare a lunii august 
2018  la august 2017, preia/include majorările de preţuri 
şi tarife ale anului trecut  din perioada septembrie – 
decembrie, determinate de factori exogeni, în afara 
deciziei guvernamentale, precum creşterea preţului 
internaţional la barilul de petrol, a preţului gazelor, 
urmare a liberalizării pieţei – acord cu UE, a cursului 
valutar – responsabilitate a BNR. “Stabilitatea preţurilor 
este atestată clar de INS în lista indicelui preţurilor de 
consum în august la principalele mărfuri şi servicii. 
Astfel, la categoria mărfurilor alimentare, în august, 
indicele preţurilor ( 99,83%) a fost mai mic decât în iulie.  
Produse de larg consum precum lapte, brânză, 
zahăr,cartofi, legume, fructe au avut preţuri chiar mai 
mici în august faţă de iulie.” a conchis Paţurcă.
La începutul lunii august, Banca Naţională a României 
(BNR) a revizuit în scădere la 3,5%, de la 3,6% prognoza 
de inflaţie pentru finalul acestui an.
Pentru finalul anului 2019, BNR estimează o rată a 
inflaţiei de 2,7%, în scădere cu 0,3 puncte procentuale.

Roxana Paţurcă: Rata 
medie a inflaţiei pe 

primele 8 luni ale acestui 
an a fost de 0,3%

R. Paţurcă: Industria 
românească este pe plus

Începe programul 
„Investeşte în tine!“

Roxana Paţurcă: Standard & 
Poor's reconfirmă stabilitatea 

economică României

Roxana Paţurcă: Creşterea economică 
generată de guvernul PSD şi preocupările 

pentru protecţia mediului înconjurător

n PSD Călăraşi

Ciprian Pandea: Îmi doresc o echipă cu
 care să câştigăm Consiliul Judeţean

S. Vrăjitoru: Orice gospodar sau fermă care au fost nevoiţi 
să-şi sacrifice animalele infestate cu pestă vor fi despăgubiţi

n PSD Călăraşi

Alegerile pentru stabilirea 
conducerii organizaţiei 
judeţene, programate 
vineri, 21 septembrie

Senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paşurcă a susţinut prin 
intermediul unei postări pe contul personal de facebook că 
susţine familia tradiţională şi valorile creştine ale neamului 
românesc iar la referendumul privind redefinirea familiei va 
spune DA pentru căsătoria dintre un bărbat şi femeie. „Aşa 
cum probabil ştiţi, Guvernul României a adoptat ieri prin 
Ordonanţă de Urgenţă desfăşurarea referendumului, în 
zilele de 6 şi 7 octombrie, pentru redefinirea familiei în 
Constituţie. Este un pas important pentru clarificarea 
definiţiei familiei în legea fundamentală a statului român, 
întrucât definiţia valabilă în prezent a dat naştere unor 
interpretări care s-au îndepărtat atât de valorile creştine cât 
şi de cele morale care au definit poporul român de-a lungul 
existenţei sale. 

Pe 6 şi 7 octombrie, între orele 7.00 şi 21.00, suntem cu 
toţii chemaţi să ne exprimăm opinia în legătură cu drumul 
pe care o va lua, din acest punct de vedere, România. Vă 
îndemn pe toţi să participaţi la vot şi, alături de mine, să 
susţineţi familia tradiţională prin exprimarea unui DA 
hotărât la acest referendum.

Susţin familia tradiţională şi susţin valorile creştine ale 
neamului românesc! Votez DA la referendumul din 6 şi 7 
octombrie!

Senator, Roxana Natalia Paţurcă” este mesajul transmis pe 
Facebook. 

Referendumul privind redefinirea familiei va avea loc pe 6 şi 
7 octombrie, între orele 7,00 şi 21,00. Întrebarea care le va 
fi adresată cetăţenilor şi la care aceştia trebuie să răspundă 
cu 'da' sau 'nu' va fi: "Sunteţi de acord cu Legea de revizuire 
a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?".

Roxana Paţurcă: 
Votez DA la referendumul 

din 6 şi 7 octombrie
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Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, asigurat sprijinul Comisiei pentru România porci, indiferent că sunt persoane 
membru al Comisiei pentru Agriucultură a în lupta sa împotriva pestei porcine particulare sau proprietari de ferme. 
participat joi la întrevederea comisarului africane, prin implementarea unor măsuri Solidaritatea este vitală. Stau exemplu în 
european pentru agricultură şi dezvoltare de supraveghere şi detecţie a virusului, acest sens multe ţări europene care se 
rurală, Phil Hogan, cu Comisiile servicii veterinare şi cercetare. "Vom luptă de ani de zile cu pesta porcină 
parlamentare reunite pentru afaceri continua să sprijinim Ministerul africană. “ a declarat pentru 
europene şi agricultură ale Senatului şi Agriculturii şi fermierii din România în ceea www.arenamedia.ro deputatul Sorin 
Camerei Deputaţilor. Printre subiectele ce priveşte măsurile de supraveghere, Vrăjitoru care a oferit şi câteva exemple 
abordate s-a numărat şi pesta porcină serviciile veterinare, cercetare. Vom europene. “În Polonia primele focare au 
africană. Într-o postare pe contul personal încerca să furnizăm un vaccin care să fost depistate în 2014. În 4 ani au fost 
de facebook, parlamentarul călărăşean a funcţioneze pe viitor. 10 milioane de euro eradicate 1522 de focare şi mai sunt de 
spus că „Orice gospodar sau fermă care au vor fi alocaţi în 2019 pentru cercetarea eradicat 1192. În Lituania procesul a durat 
fost nevoiţi să-şi sacrifice animalele acestui obiectiv." 3 ani, din 2014 până în 2017 şi au fost 
infestate cu pestă vor fi despăgubiţi. eutanasiaţi 23.439 de porci. În Estonia Autorităţile fac o prioritate maximă din 
Inclusiv oamenii care au rămas fără loc de procesul a durat doi ani, 2014 – 2016, şi au combaterea peste porcine, măsurile de 
muncă urmare a desfiinţării/închiderii fost eradicate 1052 de focare. Este vitală prevenţie şi înlăturarea efectelor. Premierul, 
fermelor de porci vor primi plăţi deci deplina colaborare cu autorităţile ministrul Agriculturii, ministrul Finanţelor, 
asiguratorii. Asigurări, în acest sens, a dat statului. Pe site-ul ministerului Agriculturii şeful ANSVSA fac tot ce este posibil pentru 
şi comisarul european Phil Hogan, sunt informaţii disponibile despre rezolvarea situaţiei şi pentru acordarea 
responsabil pentru agricultură şi simptomele peste porcine africane şi cum  rapidă de juste despăgubiri. De exemplu, 
dezvoltare rurală care s-a întâlnit astăzi cu trebuie acţionat OBLIGATORIU. Orice oamenii care au rămas fără porc în 
ministrul Agriculturii, Petre Daea, cu speculaţie politică pe această temă este gospodărie din cauza peste, primesc 
deputaţi şi senatori ai Comisiei pentru echivalentul unui sabotaj naţional. despăgubiri la greutatea pe care ar fi avut-o 
Agricultură din Parlamentul României, dar Guvernul, specialiştii ştiu ce trebuie făcut, porcul de Crăciun şi nu cât avea la 
şi cu fermieri români.” dar oriunde în lume a lovit acest flagel momentul sacrificării. “Este un moment 

lupta a fost grea şi de durată.”Comisarul european pentru Agricultură a dificil, pentru toţi crescătorii români de 

n Declaraţie Politică

guvernamentală. Ne-am uitat pe hartă şi 
am văzut într-adevăr că indiferent de 
culoarea politică, administraţia locală a 
putut să acceseze astfel de proiecte.

Aşa este, a fost o gândire social-
democrată din punctul meu de vedere şi 
o gândire destul de stânga dar cât mai 
reală pentru că indiferent de culoarea 
politică oamenii, locuitorii comunelor 
trebuie să beneficieze de programele de 
investiţii. Este adevărat că am avut o 
discuţie la nivel naţional, mi-am impus 
punctul de vedere din această privinţă şi 
cred că locuitorii judeţului vor ţine cont 
de acest lucru la alegerile viitoare.

î Despre concurenţii dumneavoastră 
politici ce ne spuneţi? Mă refer la PNL în 
special, în plan local…

Din punctul meu de vedere PNL-ul începe 
să nu prea mai existe. Într-un fel mă echipă cu care să să reuşesc să câştig Organizaţia judeţeană PSD Călăraşi se 
bucură felul acesta. Am înţeles că am Consiliul Judeţean şi totodată cât mai pregăteşte de alegeri interne. Liderul 
problemele lor interne şi nu pot să spun multe localităţi din judeţul Călăraşi.interimar, Ciprian Pandea, a anunţat neapărat că nu mă bucură. Din fericire 

pentru www.arenamedia.ro că î În anii 2019 şi 2020, se vor desfăşura 4 pentru noi beneficiem de un PNL destul 
alegerile pentru şefia filialei precum tipuri de alegeri cu specificităţile lor. de slab astfel încât şi oamenii cred că s-au 
şi a viitorului Birou Politic Judeţean Provocări care contează… săturat de toate promisiunile pe care le-
se vor desfăşura vineri, 21 au făcut de peste 14 ani de când sunt la 

Aşa este. Primul pas va fi însă septembrie. La acest eveniment şi-au conducerea acestui judeţ şi cred că 
referendumul pentru susţinerea familiei 

anunţat prezenţa lideri importanţi ai alternativa pe care noi o prezentăm este 
tradiţionale, vor urma alegerile 

mult mai bună decât cea a PNL-ului.partidului. Pandea şi-a anunţat europarlamentare unde cu siguranţă am 
candidatura pentru funcţia de văzut şi au văzut cu toţii implicarea pe î Vor fi invitaţi speciali vinerea 
preşedinte şi foarte probabil nu va care au avut-o europarlamentarii PSD la viitoare?
avea contracandidaţi. Iată mai jos un nivelul Consiliului Uniunii Europene. Apoi, 

Cu siguranţă va veni secretarul general al interviu pe care preşedintele Ciprian alegerile prezidenţiale unde urmează să 
partidului, sperăm ca şi domnul Pandea l-a acordat astăzi pentru stabilim candidatul şi este foarte posibil să 
preşedinte să fie prezent, vicepremierul mergem pe un candidat comun împreună www.arenamedia.ro.
României, Paul Stănescu, preşedinţi de cu colegii noştri de la ALDE. Şi, evident, 

î Săptămâna viitoare vor avea loc organizaţii, vicepreşedinţi de la nivel alegerile locale unde sper şi cred că 
alegeri în cadrul organizaţiei judeţene naţional.plecăm cu prima şansă având în vedere 
PSD Călăraşi? toate lucrurile bune pe care le-a făcut Sper să fie o prezenţă cât mai numeroasă 

acest guvern şi pe care le va face în Da, aşa este. Mai exact, vineri începând cu de la nivelul conducerii centrale pentru că 
continuare.ora 18.00. am demonstrat că putem să facem o 

echipă frumoasă şi putem să câştigăm.î Câtă experienţă a acumulat Ciprian î Veţi candida pentru funcţia de 
Pandea pentru misiunea, de data asta preşedinte? î În esenţă ce aţi vrea să le spuneţi 
oficială, de a conduce partidul?

colegilor participanţi la conferinţă?Da.
Întotdeauna este loc pentru mai bine . Eu 

Aş vrea să le spun să aibă încredere în noi î Veţi avea contracandidaţi? zic, că având sprijinul Bucureştiului şi 
aşa cum au avut şi până acum. Să totodată al organizaţiei locale am reuşit să Din câte ştiu eu, nu. Dar nu este exclus. muncească alături de noi şi să nu uite că acumulez o experienţă destul de bună Joi, ora 12 se vor încheia înscrierile. suntem acolo în primul şi în primul rând astfel încât să putem emite pretenţia de a 
pentru ei şi pentru oamenii pe care îi î Dacă veţi câştiga, ce fel de echipă vă câştiga Consiliul Judeţean.
reprezintă şi cu siguranţă dacă vom munci doriţi?

î Sunteţi un lider PSD echilibrat care şi-a cu toţii, vom fi câştigători.
În mare parte aceeaşi echipă cu care am dorit ca în fiecare comună să existe 

î Mulţumesc şi succes!câştigat şi alegerile parlamentare. O măcar un program cu finanţare 

Vineri, 21 septembrie, chiar în ziua în care la nivel central, 
social-democraţii se vor reuni într-o şedinţă a Comitetului 
Executiv Naţional (CExN) al PSD, se vor desfăşura la Călăraşi 
alegeri la nivelul organizaţiei judeţene. Delegaţii prezenţi 
vor decide prin vot preşedintele, preşedintele executive 
precum şi componenţa viitorului Birou Politic Judeţean
Pentru funcţia de preşedinte candidează doar actualul 
interimar, Ciprian Pandea. Dacă initial funcţia de preşedinte 
executiv părea să stârnească o adevărată competiţie, până 
la urmă în cursă nu va rămâne decât un singur pretendent. 
E vorba de actualul interimar, George Chiriţă, el fiind agreat 
şi de Centru.
Pentru poziţia de secretar executive o candidature certă 
este cea a lui Marius Dulce, preşedinte al organizaţiei 
municipale PSD Călăraşi.
Conferinţa de alegeri va avea loc vinery, începâţnd cu ora 
18.00 într-o sală de festivităţi a Complexului Hestia. Şi-au 
anunţat prezenţa lideri marcanţi ai partidului printre care şi 
preşedintele Liviu Dragnea dar şi secretarul general, Marian 
Neacşu şi vicepremierul, Paul Stănescu, ultimii doi, 
devenind între timp inamici ai liderului partidului.

“Susţinută temeinic de politicile şi deciziile economico-
fiscale ale guvernării PSD, industria României creşte 
susţinut”, afirmă senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă.
Comenzile noi sunt mai consistente de la o perioadă la 
alta, fapt ce atestă o creştere robustă, o consolidare a 
dezvoltării industriale. “Sunt creşteri spectaculoase faţă 
de anul trecut. Astfel, comenzile noi din industria 
prelucrătoare au fost mai mari cu 29,3%!,  în iulie 2018, 
faţă de anul trecut. Per ansamblu, în primele 8 luni ale 
anului – 1 ian – 31 august, comenzile noi din industria 
prelucrătoare au crescut, în medie, cu 19,1%! Cea mai 
consistentă creştere – de 24% - este în industria 
bunurilor de capital – adică a acelor bunuri care se 
folosesc în procesul de producţie şi se amortizează în 
mai mult de un an – maşini-unele, echipamente, clădiri 
– pe scurt, investiţiilor în dezvoltare. Se demonstrează 
că mediul economic românesc este benefic şi 
stimulează dezvoltarea afacerilor.” a mai adăugat 
parlamentarul călărăşean, membru al Comisiei de Buget 
finanţe din Senat. 

Evoluţia economică ascendentă ilustrată de creşterea 
comenzilor noi din industria prelucrătoare este 
reconfirmată de alţi doi indicatori statistici relevanţi – 
creşterea afacerilor în domeniul serviciilor şi al vânzărilor 
de maşini.
“Adică, popular spus, după un an şi 8 luni de la 
instalarea actualei guvernări, românii au mai mulţi 
bani, cumpără şi consumă mai mult şi au ajuns la un 
nivel de trai în care, din ce în ce mai mulţi, îşi permit să-
şi cumpere maşini noi. Afacerile cu vânzarea de maşini 
au crescut cu 12,7% în iulie 2018, faţă de iulie 2017 şi cu 
9,5% pe primele şapte luni ale anului comparativ cu 
aceiaşi perioadă a anului trecut. Serviciile de piaţă 
furnizate populaţiei au crescut cu peste 5%, atât în iulie 
cât şi ca medie pe primele şapte luni ale acestui an. 
Aceşti indicatori care atestă cursul ascendent al 
bunăstării personale îşi extrag esenţa din consistenţa 
performanţelor economice care vor continua să crească 
după cum indică nivelul consemnat al comenzilor noi 
din industria prelucrătoare (+29% faţă de anul trecut) 
dar şi rezultatele foarte bune din agricultură.” susţine 
senatorul social – democrat Roxana Paţurcă.

Economia creşte 

„Cea mai mare agenţie de rating stabilitatea monedei naţionale în 
din lume Standard & Poor's raport cu ţările vecine.” susţine, în 
reconfirmă stabilitatea economică continuare, parlamentarul 
României.”  a declarat pentru călărăşean.
www.arenamedia.ro senatorul PSD 

Pentru 2018, Standard&Poor's 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru 

prognozează o creştere a PIB-ului 
al Comisiei de Buget – finanţe din 

real al României cu 4,3%! “În Camera Superioară a 
esenţă ambele agenţii Parlamentului care a continuat 
internaţionale de rating “Calificatul bun acordat României 
sintetizează în analiza lor, atât de Standard & Poor's vine la 
evoluţiile economice şi câteva zile după cel al Moody's, o 
performanţele guvernării PSD cât altă mare agenţie internaţională 
şi perspectiva. Iar menţinerea de rating care făcea o evaluare 
ratigului bun pentru România, similară.”
este în flagrantă contradicţie cu Standard&Poor's a menţine rating-
aşa-zisele evaluări ale lui Iohannis  ul aferent datoriei guvernamentale 
şi ale partizanilor săi. Altfel spus, a României la BBB-/A-3 pentru 
din perspectiva realităţii datoria pe termen lung şi scurt în 
consemnate inclusiv în ratingurile valută şi în monedă locală, şi 
agenţiilor internaţionale acordate evidenţiează perspectiva stabilă. 
României, Iohannis & Company se “Reconfirmarea rating-ului 
descalifică repetat, rostind ritos României este susţinută de nivelul 
minciuni după minciuni anti-PSD, moderat al datoriei publice şi al 
încercând astfel să alimenteze un datoriei externe în comparaţie cu 
fanatism politic inutil, dar majoritatea statelor din Uniunea 
periculos.” a conchis senatorul Europeană, de perspectivele de 
Roxana Paţurcă.creştere economică solidă şi de 

Se termină etapa de dezbatere publică şi intră în faza 
de aplicare efectivă proiectul ” Investeşte în tine!”, 
prin care 25.000 de tineri pot lua credite fără 
dobândă şi fără costuri, pentru dezvoltarea 
personală şi profesională. “Tinerii cu vârsta de până 
la 26 de ani, care sunt înscrişi într-o formă de 
învațământ,  vor putea solicita credite fără 
dobândă, de până la 40.000 de lei, pentru 
cheltuielile de educaţie, sănătate, cultură, sport. 
Durata creditului este de maximum zece ani - cu o 
perioadă de graţie de maximum cinci ani.” a 
precizat pentru www.arenamedia.ro senatorul PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă

Programul se adresează şi persoanele cu vârsta între 
26 şi 55 de ani, care sunt în sistemul de învăţământ 
sau care urmează cursuri de reconversie 
profesională. Pentru ei limita de credit este de 
35.000 lei. “Toți beneficiarii pot lua în plus  încă 
20.000 de lei, dacă sunt angajaţi sau se angajează 
în timpul derulării programului. Rata dobânzii 
pentru creditul acordat, precum şi cheltuielile 
privind comisioanele de analiză şi de gestiune a 
garanţiilor sunt suportate din bugetul statului cu 
condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului.” a 
mai adăugat parlamentarul călărăşean.

Programul ”Investeşte în tine!” susține integrarea 
tinerilor pe piaţa muncii şi vizează creşterea ocupării 
cu 10 000 persoane în fiecare an.

României privind calitatea aerului.

Sunt doar trei exemple în care creşterea 
economică pozitivă s-a transpus în măsuri pe 
care guvernul le-a luat atât pentru 
stimularea în continuare a economiei, cât şi 
pentru protecţia mediului înconjurător şi a 
calităţii aerului. 

Un aer curat înseamnă atât cetăţeni care se 
vor bucura de o calitate a vieţii crescută, cât 
şi cetăţeni care vor avea mai puţine afecţiuni 
medicale, adică o presiune în minus adusă 
sistemul medical şi, prin urmare, bani mai 
mulţi la buget pentru alte investiţii.

V-aţi întrebat vreodată de ce danezii sunt an 
după an în topul celor mai fericite naţiuni? 
Principalul motiv nu este, aşa cum ar putea 
crede unii, nivelul de trai; sunt naţiuni 
europene sau la nivel mondial care au un 
nivel de trai mai ridicat. Nici nivelul de taxe şi 

casare, mult peste valoarea medie a ultimilor Senatorul PSD Călăraşi, Roxana impozite nu constituie un motiv, întrucât în 
ani. Aceasta înseamnă înnoirea parcului Paţurcă, a susţinut miercuri, 19 Danemarca acest nivel este unul destul de 
auto, înseamnă retragerea din circulaţie a ridicat, iar costul traiului este unul septembrie, de la tribuna Senatului o 
autoturismelor vechi şi poluante şi înlocuirea semnificativ. Declaraţie Politică având ca temă lor cu autoturisme care respectă cele mai 

Danezii se declară fericiţi deoarece trăiesc „Creşterea economică generată de recente norme de mediu - acest lucru este 
într-un mediu înconjurător curat, pentru că guvernul PSD şi preocupările pentru benefic atât pentru calitatea aerului pe care 
se bucură de multe spaţii verzi şi de un grad protecţia mediului înconjurător” cu toţii îl respirăm, cât şi pentru economie, 
de poluare extrem de redus la care au întrucât vânzările de maşini noi au crescut cu 
contribuit prin măsurile adoptate şi „Stimaţi colegi, aproape 30% în primele 5 luni ale acestui an 
respectate de către fiecare cetăţean în parte. faţă de perioada similară a anului trecut, 
Copenhaga intenţionează să devină prima În fiecare an pe 16 septembrie, probabil aşa conform statisticilor APIA. 
capitală neutră din punct de vedere al cum mulţi dintre dumneavoastră ştiţi, 

În acelaşi timp, rectificarea bugetară pozitivă carbonului până în 2025. În Copenhaga sărbătorim la nivel mondial Ziua 
a permis guvernului să ia măsuri cu un transportul public va fi unul exclusiv electric Internaţională pentru Protecţia Stratului de 
impact semnificativ asupra mediului - începând cu 2019, iar cumpărarea de Ozon, zi în care a fost adoptat Protocolul de 
programul privind Promovarea infrastructurii autovehicule electrice este încurajată prin la Montreal din 1987 privind substanţele 
pentru vehiculele electrice va avea un buget măsuri precum dezvoltarea infrastructurii care epuizează stratul de ozon. 
de 92 de milioane de lei şi se va finaliza prin specifice, iniţiative de genul cărora adoptă Fără a intra în amănunte, măsurile pe care le amplasarea a 1200 de puncte de reîncărcare acum şi guvernul PSD. putem lua pentru a proteja stratul de ozon şi a autovehiculelor electrice în municipiile 

Astfel de măsuri pe care autorităţile daneze mediul înconjurător sunt extrem de diverse reşedinţă de judeţ. Prezenţa acestor staţii 
au ştiut să le adopte, alături de altele, au şi pornesc de la ceea ce putem face fiecare, electrice va fi benefică pentru cei care au 
făcut ca danezii să se considere acum cei mai la nivel de individ, şi până la măsurile pe care ales aceste autovehicule pentru deplasarea 
fericiţi oameni de pe Pământ.le putem adopta prin legi, la nivel de ţară. zilnică, dar va şi încuraja o parte dintre 
Concluzia pe care trebuie să o tragem din proprietarii de autoturisme care Calitatea mea de senator, membru atât în 
cele expuse mai sus este că, pentru a proteja funcţionează cu combustibil clasic să opteze Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
mediul înconjurător, nu se impun doar pentru un autovehicul electric, măcar pentru bancară şi piaţă de capital cât şi în Comisia 
restricţii drastice şi sancţiuni pentru deplasările cotidiene. pentru mediu, îmi permite să observ o 
poluatori, ci şi măsuri care pe de o parte legătură extrem de strânsă între creşterea Mai mult, guvernul a demarat programul 
stimulează economia şi investiţiile şi, pe de economică pe care a realizat-o guvernul PSD privind transportul public local de persoane 
altă parte, cresc calitatea vieţii pentru şi preocupările acestui guvern pentru – autobuze şi troleibuze electrice/GNC (gaz 
români. Din acest punct de vedere, doresc să protecţia mediului. natural comprimat), acesta beneficiind de 
o felicit pe doamna premier Viorica Dăncilă şi 

fonduri în valoare totală de 460 de milioane Astfel, una dintre măsurile extrem de 
să o asigur în continuare de tot sprijinul 

de lei. Această alocare va fi direcţionată în benefice luate de către guvern a fost 
pentru astfel de măsuri şi pentru orice 

special către unităţile administrativ-suplimentarea fondurilor destinate 
iniţiative similare în cele două comisii din 

teritoriale unde depăşirea emisiilor de programului Rabla clasic cu suma de 198 
care fac parte.

poluanţi a determinat demararea milioane lei, ajungându-se pentru anul 2018 
Vă mulţumesc!”procedurilor de infringement împotriva la un număr record de 50.000 prime de  

Rata anuală a inflaţiei a crescut în luna august la 
5,1%, de la 4,56% în iulie, în condiţiile în care 
mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,78% 
faţă de aceeaşi lună a anului trecut, cele 
alimentare cu 4,15%, iar serviciile cu 2,61%, se 
arată într-un comunicat al INS remis marţi, 11 
septembrie

“Este o dezinformare, prin prezentare trunchiată şi 
omisiune! Mesajul, informaţia corectă, este că în 
România, în primele 8 luni ale acestui an preţurile au 
avut o remarcabilă stabilitate, fapt reflectat într-o 
inflaţie aproape inexistentă.” susţine senatoarul PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, membră a Comisiei de buget – 
finanţe care a continuat “Rata medie a inflaţiei în august 
2018 faţă de luna precedentă – iulie 2018 – a fost de 
0,28%. Adică aproape că nu a fost inflaţie, că preţurile, 
în medie, au rămas la fel în august faţă de iulie. Rata 
medie a inflaţiei pe primele 8 luni ale acestui an a fost 
de 0,3%. Adică în ultimele opt luni de zile preţurile, în 
medie, aproape că au stagnat.”
Inflaţia de 5,1% calculată ca raportare a lunii august 
2018  la august 2017, preia/include majorările de preţuri 
şi tarife ale anului trecut  din perioada septembrie – 
decembrie, determinate de factori exogeni, în afara 
deciziei guvernamentale, precum creşterea preţului 
internaţional la barilul de petrol, a preţului gazelor, 
urmare a liberalizării pieţei – acord cu UE, a cursului 
valutar – responsabilitate a BNR. “Stabilitatea preţurilor 
este atestată clar de INS în lista indicelui preţurilor de 
consum în august la principalele mărfuri şi servicii. 
Astfel, la categoria mărfurilor alimentare, în august, 
indicele preţurilor ( 99,83%) a fost mai mic decât în iulie.  
Produse de larg consum precum lapte, brânză, 
zahăr,cartofi, legume, fructe au avut preţuri chiar mai 
mici în august faţă de iulie.” a conchis Paţurcă.
La începutul lunii august, Banca Naţională a României 
(BNR) a revizuit în scădere la 3,5%, de la 3,6% prognoza 
de inflaţie pentru finalul acestui an.
Pentru finalul anului 2019, BNR estimează o rată a 
inflaţiei de 2,7%, în scădere cu 0,3 puncte procentuale.

Roxana Paţurcă: Rata 
medie a inflaţiei pe 

primele 8 luni ale acestui 
an a fost de 0,3%

R. Paţurcă: Industria 
românească este pe plus

Începe programul 
„Investeşte în tine!“

Roxana Paţurcă: Standard & 
Poor's reconfirmă stabilitatea 

economică României

Roxana Paţurcă: Creşterea economică 
generată de guvernul PSD şi preocupările 

pentru protecţia mediului înconjurător

n PSD Călăraşi

Ciprian Pandea: Îmi doresc o echipă cu
 care să câştigăm Consiliul Judeţean

S. Vrăjitoru: Orice gospodar sau fermă care au fost nevoiţi 
să-şi sacrifice animalele infestate cu pestă vor fi despăgubiţi

n PSD Călăraşi

Alegerile pentru stabilirea 
conducerii organizaţiei 
judeţene, programate 
vineri, 21 septembrie

Senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paşurcă a susţinut prin 
intermediul unei postări pe contul personal de facebook că 
susţine familia tradiţională şi valorile creştine ale neamului 
românesc iar la referendumul privind redefinirea familiei va 
spune DA pentru căsătoria dintre un bărbat şi femeie. „Aşa 
cum probabil ştiţi, Guvernul României a adoptat ieri prin 
Ordonanţă de Urgenţă desfăşurarea referendumului, în 
zilele de 6 şi 7 octombrie, pentru redefinirea familiei în 
Constituţie. Este un pas important pentru clarificarea 
definiţiei familiei în legea fundamentală a statului român, 
întrucât definiţia valabilă în prezent a dat naştere unor 
interpretări care s-au îndepărtat atât de valorile creştine cât 
şi de cele morale care au definit poporul român de-a lungul 
existenţei sale. 

Pe 6 şi 7 octombrie, între orele 7.00 şi 21.00, suntem cu 
toţii chemaţi să ne exprimăm opinia în legătură cu drumul 
pe care o va lua, din acest punct de vedere, România. Vă 
îndemn pe toţi să participaţi la vot şi, alături de mine, să 
susţineţi familia tradiţională prin exprimarea unui DA 
hotărât la acest referendum.

Susţin familia tradiţională şi susţin valorile creştine ale 
neamului românesc! Votez DA la referendumul din 6 şi 7 
octombrie!

Senator, Roxana Natalia Paţurcă” este mesajul transmis pe 
Facebook. 

Referendumul privind redefinirea familiei va avea loc pe 6 şi 
7 octombrie, între orele 7,00 şi 21,00. Întrebarea care le va 
fi adresată cetăţenilor şi la care aceştia trebuie să răspundă 
cu 'da' sau 'nu' va fi: "Sunteţi de acord cu Legea de revizuire 
a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?".

Roxana Paţurcă: 
Votez DA la referendumul 

din 6 şi 7 octombrie
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