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Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru care a continuat “FMI s-a înşelat repetat în ultimii 
România şi Bulgaria, a declarat recent că 2 ani în privinţa unor evoluţii semnficative ale 
investiţiile publice sunt la cel mai scăzut nivel din României – de exemplu creşterea economică, pe 
ultimii 15 ani. "Bufferele pe care România le-a care au fost nevoiţi s-o rectifice pozitiv de 3 ori 
construit în criza financiară, cu îmbunătăţiri pe anul trecut pentru a corespunde realităţii. 
balanţa fiscală, (...) acestea s-au dateriorat. Adevărul este complet opus celor afirmate de 
România va fi mai puţin pregătită dacă economia reprezentantul FMI: România nu are cele mai mici 
este lovită de un şoc negativ. Va fi mai puţin spaţiu investiţii publice din ultimii 15 ani. Dimpotrivă! 
fiscal să reacţioneze", a precizat oficialul FMI. Execuţia bugetară, atestă oficial, că în primele 9 

luni ale acestui an, investiţiile au fost de 15,2 “Reprezentantul FMI este într-o profundă eroare! 
miliarde de lei, cu 25,7% mai mari decât anul Nu poţi spune că investiţiile sunt la cel mai mic 
trecut (când, de asemenea, investiţiile au fost mai nivel, când acestea sunt deja mai mari decât anul 
mari decât în 2016). România are în acest an trecut şi nici nu poţi spune că au scăzut încasările 
venituri cu 13,6% mai mari decât anul trecut, pe la buget, când ANAF raportează încasări record. “ 
primele 9 luni şi au ajuns la 205 miliarde de lei a declarat senatoarea PSD Călăraşi, Roxana 
conform datelor oficiale din execuţia bugetată.”Paţurcă, membră a Comisiei de buget, finanţe 

România rămâne competitivă şi face ascendente şi a bunului mers al 
venituri consistente din exporturi, care afacerilor în guvernarea PSD-ALDE”
continuă să crească sistematic. Este În septembrie 2018 faţă de aceeaşi lună 
unul dintre cei mai relevanţi indicatori a anului 2017, exporturile au fost mai 
ai performanţei actului de guvernare mari cu 5,1% iar importurile cu 3,4%. 
actual, susţine senatoarea PSD Călăraşi, Acest fapt demonstrează, începutul 
Roxana Paţurcă, membră a Comisiei de procesului de reducere, în dinamică 
buget, finanţe care a continuat “În lunară, a decalajului dintre exporturi şi 
primele 9 luni ale anului, exporturile importuri, adică a deficitului comercial.
României au depăşit 50 de miliarde de Raportat la primele 9 luni, deficitul 
euro. Este o  creştere cu 9,1% faţă de comercial a fost de aproape 10 miliarde 
aceiaşi perioada a anului trecut, dovadă de euro, mai mare cu un miliard de 
concludentă a evoluţiei economice euro decât anul trecut.

eurodeputaţi, nu mai reprezenta o prima jumătate a anului viitor. Este eficient din punct de vedere faptul că singurul motiv pentru Senatoarea PSD Călăraşi, 
noutate, şi aceasta nu pentru că mult mai eficient să loveşti într-o electoral pentru popularii care România este în acest Roxana Paţurcă, a susţinut 
apăruse ”pe surse” cu câteva zile ţară a cărei guvernare este de europeni. moment atacată politic este că miercuri, 14 noiembrie o 
înainte, ci pentru că acum este popularii europeni au înţeles că, 

Declaraţie Politică având ca extrem de clar faptul că atacând ţara noastră în plenul 
temă: Rezoluţia privind admonestarea României pentru o Parlamentului European, vor 

presupusă vină nu reprezintă obţine un câştig electoral în statul de drept şi Raportul 
altceva decât mijlocul prin care se perspectiva alegerilor de anul pe MCV – două nedreptăţi 
încearcă de către un anumit viitor. comise împotriva României. 
spectru politic câştigarea simpatiei Privind lucrurile astfel, putem Iată textul acestei Declaraţii: electoratului în perspectiva spune că ceea ce s-a întâmplat 
alegerilor europene de anul viitor. României este total nedrept, cu 
Tot ieri a fost prezentat şi ultimul atât mai mult cu cât sesizarea Stimaţi colegi,
raport MCV, un raport care se oficialilor europeni în legătură cu 
înscrie în lunga listă de rapoarte pe oportunitatea de a ataca politic Ziua de ieri, marţi, 13 noiembrie, a 
Mecanismul de Cooperare şi România a venit de la politicieni fost o zi neagră pentru România. 
Verificare, având un tipar români trimişi la Bruxelles să apere Cele două documente care au fost 
asemănător şi care nu ne este interesele ţării noastre.prezentate în plenul Parlamentului 
deloc străin: României i se spune European şi care afectează Putem lua evenimentele de ieri 
mereu că a făcut progrese, dar că imaginea şi credibilitatea ţării drept o lecţie politică dureroasă, 
mai are anumite puncte de noastre pe plan extern, Rezoluţia dar totuşi o lecţie, din care să 
îndeplinit. Odată îndeplinite aceste privind statul de drept şi Raportul învăţăm că în politica la nivel înalt 
puncte, în speranţa că MCV-ul va fi MCV, reprezintă tot atâtea european nu contează nici 
ridicat, România se confruntă nedreptăţi comise României la cel argumentele, nici relaţiile 
mereu cu alte rapoarte în care îi mai înalt nivel european. interpersonale, nici faptele în sine, 
sunt trasate alte sarcini şi care face ci totul se reduce la un calcul ”Rezoluţia privind statul de drept” stânga pentru a-ţi asigura voturile din MCV un mecanism de control şi Astfel, în An Centenar, la 100 de ani electoral în perspectiva imediată a fost, într-o anumită măsură, necesare, decât să aduci nu de cooperare. de la Marea Unire, România este sau îndepărtată a unor viitoare prefaţată de declaraţiile unor înalţi argumente pertinente în ceea ce nevoită să îndure acuzaţiile care i Situaţia este identică şi în cazul alegeri. oficiali europeni care au priveşte modalitatea în care se aduc pe nedrept de către oficialii raportului de ieri: acesta condamnat verbal România înainte În România se respectă şi se va politica de dreapta ar asigura, la europeni. Cu o lună şi jumătate menţionează faptul că România a chiar de a asculta discursul pe care respecta statul de drept, iar nivelul Uniunii, beneficiile dorite de înainte de preluarea de către ţara făcut unele progrese, dar îi sunt premierul Viorica Dăncilă l-a avut poporul român va rămâne ataşat către toţi cetăţenii europeni în noastră a mandatului preşedinţiei trasate alte 8 sarcini suplimentare, luna trecută, în cadrul unei cu siguranţă valorilor europene, perioada următorului ciclu Consiliului Uniunii Europene, cu promisiunea că, odată prestaţii excelente, în plenul deşi într-o proporţie mult mai electoral. România este pusă în situaţia de a îndeplinite, mecanismul va fi Parlamentului European. mică, în special după ziua de ieri. da răspunsuri şi de a explica acţiuni Popularii europeni se pregătesc şi ridicat. 

Din acest punct de vedere, Astfel de acţiuni politice îndreptate pe care le-a luat în conformitate cu pentru a oferi Uniunii viitorul Stimaţi colegi,retrospectiv privind, realizăm acum împotriva României nu vor realiza legile naţionale şi cu principiile şi preşedinte al Comisiei Europene, 
că, indiferent de modul în care am altceva decât să crească Aşa cum ştim cu toţii, calculele valorile europene. iar această miză se dovedeşte a fi, 
fi argumentat sau am fi demonstrat euroscepticismul la nivelul electorale sunt simple la vârful pentru ei, mult mai importantă Dacă pentru noi, politicienii, este 
inexactitatea acuzaţiilor care ni s- electoratului, un fenomen care va Uniunii Europene, acolo unde PPE, decât România. Din păcate, ţara mai uşor să înţelegem anumite 
au adus, nu am fi avut nicio şansă avea cu siguranţă efecte pe termen Partidul Popularilor Europeni, cel noastră este folosită ca ţintă în acţiuni care au fost gândite din 
de a câştiga acest război politic. lung. mai mare grup politic al Uniunii, şi- jocurile politice ale europenilor, iar motive politice, nu atât de uşor îi 
Conţinutul rezoluţiei, aşa cum a a început deja campania electorală Senator PSD de Călăraşi,acest lucru este revoltător pentru este poporului român să înţeleagă 
fost prezentat şi votat ieri de către pentru alegerile europene din noi, românii, dar este extrem de toate aceste calcule electorale şi Roxana Paţurcă

n Declaraţie Politică

R. Paţurcă: Rezoluţia privind statul de drept şi Raportul 
pe MCV - două nedreptăţi comise împotriva României

România este din nou campioana Raportată la aceiaşi perioadă a din exteriorul României care a 
Europei în privinţa creşterii înregistrat o creştere economică de anului trecut creşterea economică 
economice. Companiile din 4% în primul trimestru, de 4,1 % în este de 4,3% şi, ceea ce este cel 
economie reuşesc profituri record, al doilea trimestru şi 4,3% pentru mai important, e faptul că se 
câştigurile depăţind suma de 17 trimestrul 3. Per ansamblu, pe bazează pe creşterea exporturilor 
miliarde de euro. “România are cea primele nouă luni ale acestui an, (+ 9,5%) şi pe rezultatele foarte 
mai mare creştere economică avansul PIB este de 4,2%. “Acest bune din agricultură. “La nivelul 
trimestrială din UE, 1,9% faţă de nivel de creştere economică întregii economii marja de profit 
media UE 28 de 0,3%, trimestrul 3 infirmă din nou prognoza Comisiei net a ajuns la 6% în primul an al 
faţă de trimestrul 2 2018. Aceste Europene care, recent, a redus guvernării PSD-ALDE. Este un 
informaţii fac din nou demonstraţia până la 3,6 % prognoza pentru rezultat greu de obţinut pe oricare 
atitudinii aberante şi lipsită de România. Este incredibil că un om 

altă piaţă europeană. Dacă se 
temei a preşedintelui Iohannis care însărcinat cu responsabilităţile 

compară cu perioada 2011-2012, susţinea acum câteva zile că ”nu funcţiei de preşedinte declară 
creşterea marjei de profit este de există nicio perspectivă de bună public că ”nu există nicio 
20 de ori mai mare. “ a mai guvernare”. Practic preşedintele nu perspectivă de bună guvernare, de 
precizat parlamentarul călărăşean.încetează să se facă de râs, grav bună implicare în afacerile 
Evoluţia ascendentă a economiei, este însă că loveşte interesele europene, iar aceste lucruri sunt 
consemnată oficial, aruncă-n naţionale!” susţine senatoarea PSD foarte grave”, deşi, ştie bine că 
derizoriu atacurile politice-Călăraşi, Roxana Paţurcă, membră realitatea este complet diferită.” 

a Comisiei de buget, finanţe. partizane atât din interiorul cât şi susţine senatoarea Roxana Paţurcă.

Roxana Paţurcă: România are cea mai mare 
creştere economică trimestrială din UE

R. Paţurcă: În primele 9 luni ale anului, exporturile 
României au depăşit 50 de miliarde de euro

ANAF reuşeşte cele mai mari încasări din prognozei de creştere a PIB (+10%, 945 mld lei 
istoria ţării, peste 43 de miliarde de euro, în în 2018 vs 858 mld lei în 2017).”
primele 10 luni ale anului. Concret, încasările Până acum, maximul istoric al încasărilor 
au crescut cu 14,1% faţă de anul trecut. În ANAF s-a înregistrat în iulie, 26,8 miliarde de 
cifre absolute această creştere înseamnă un lei. În luna octombrie s-a înregistrat cele mai 
plus de aproape 25 de miliarde de lei - mari încasări într-o zi lucrătoare. Pe 25 
aproximativ 5,3 miliarde de euro! Faţă de octombrie s-au încasat 8,4 miliarde de lei. “S-
programul stabilit prin legile bugetare iniţiale a colectat cel mai mare TVA din istoria fiscală 
(înainte de rectificare) ANAF şi-a depăsit a ţării – 61,8 miliarde de lei, TVA din 
obiectivele impuse (plan realizat 102,8%). “Se operaţiuni interne şi import; recordul 
confirmă astfel prognozele profesioniste ale precedent - 61,3 miliarde de lei - fusese reuşit 
guvernului şi specialiştilor veritabili, care în în 2015, dar în condiţiile în care atunci TVA 
nenumărare rânduri au dat asigurări că în era 24%, nu 19% ca acum. S-a restituit cel mai 
România nu sunt şi nu vor fi probleme cu mare volum de TVA – 14,3 miliarde de lei. TVA 
banii, cu plata pensiilor sau a salariilor. colectată în 2018 (primele 10 luni) este mai 
Detractorii îşi văd încă odată spulberate mare cu 11,1% faţă de 2017. TVA efectiv 
scenariile care demonizau angajamentele restituită în 2018 (primele 10 luni) este cu 
politice ale PSD şi deciziile actualului Guvern, 26,1% mai mare în 2018 vs 2017. S-a colectat 
opinează Paţurcă, domnia sa adăugând cea mai mare sumă din accize -  22,6 miliarde 
“Obligaţia ANAF, determinată de rectificarea de lei. Încasările la contribuţiile sociale au fost 
din septembrie, de a aduce în plus 7,3 cu 31,3% mai mari ca anul trecut – primele 10 
miliarde de lei, peste obiectivele iniţiale, este luni. Încasările penstru asigurările de sănătate 
cvasi-rezolvată  (99,3%). Până la finalul anului sunt mai mari cu 29,7%! Pe ansamblu, 
e cert că ANAF va repeta performanţa de a ponderea în PIB a veniturilor administrate de 
depăşi planul fixat de încasări. Relevant ANAF a crescut de la 20,6% în 2017 la 21,3% 
pentru rezultatele de excepţie reuşite de în 2018, în condiţiile unei creşteri 
ANAF este şi faptul că avansul cu 14,1% a spectaculoase a PIB, de la 858,7 miliarde lei 
încasărilor, în primele 10 luni, este net anul trecut, la 945 de miliarde de lei în acest 
superior atât prognozei de creştere an.” a conchis senatoarea PSD, Roxana 
economică pentru acest an (+ 5,5%) cât şi Paţurcă.

ANAF, venituri record la bugetul statului

Roxana Paţurcă: România nu are cele mai mici 
investiţii publice din ultimii 15 ani. Dimpotrivă!

singurul partid care, după alegerile din 
2016, a reuşit să îşi dubleze intenţia de 
vot în preferinţele românilor.” opinează 
liderul ALDE Călăraşi, consilierul judeţean, 
Laurenţiu State care a continuat “Este un Centrul de Sociologie Urbană şi Regională urmează preşedintele Klaus Iohannis cu 
semnal pozitiv, care arată că ALDE se - CURS a dat publicităţii datele privind doar 30 la sută şi preşedintele PSD, Liviu 
consolidează drept a treia forţă politică a primul sondaj de tip OMNIBUS în Dragnea şi Victor Ponta, şeful Pro 
României. În privinţa preşedintelui Municipiul Bucureşti. Cercetarea va fi România, fiecare cu câte 27 la sută.
nostru, mesajul acestuia pentru apărarea făcută din două în două luni pe un Pe următoarele locuri sunt fostul 
şi promovarea drepturilor şi libertăţilor eşantion reprezentativ de 1067 de preşedinte Traian Băsescu cu 22 la sută, 
individuale, alături de acţiunile pe care le respondenţi pe bază de interviuri faţă în Dacian Cioloş, şeful MRI cu 21 la sută, 
întreprinde beneficiază de susţinerea şi faţă la domiciliul acestora. Ludovic Orban (PNL) cu 16 la sută, Gabriel 
de încrederea romînilor. În pofida tuturor Potrivit primei cerceăari efectuate în Oprea cu 10 la sută, Eugen Tomac (PMP) 
încercărilor de a-i păta imaginea, perioada 26 octombrie - 12 noiembrie cu 9 la sută şi Dan Barna, preşedintele 
sondajele arată că încrederea românilor personalitatea cu cea mai mare încredere USR cu 8 la sută. “Sondajele care au 
în Călin Popescu Tăriceanu este pe un din partea bucureştenilor este primarul apărut în spaţiul public în ultima 
trend ascendent. Aceste cifre ne dau general Gabriela Firea cu 48 la sută, perioadă confirmă o creştere a încrederii 
încredere pentru anii electorali ce vor urmată de şeful ALDE, Călin Popescu românilor în domnul preşedinte Călin 
urma.”Tăriceanu, cu 44 la sută. La distanţă mare Popescu-Tăriceanu şi ALDE care este 

Dan Drăgulin a prins roşu în obraji şi crede că le-a dat 
„decisiva” adversarilor săi din partid care-şi doresc să 
candideze la funcţia de primar al municipiului reşedinţă de 
judeţ în 2020. Liderul PNL Călăraşi şi-a „securizat” candidatura 
în detrimentul acestora punând pe Ordinea de zi a şedinţei 
Comitetului Director Judeţean al PNL Călăraşi, desfăşurată joi 
seară, chiar la punctul 1 „Decizia” semnată recent de 
preşedintele partidului, Ludovic Orban potrivit căreia, primarii 
în funcţie de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ „au 
întâietate” şi devin automat candidaţii PNL, procedurile de 
desemnare aplicându-se doar dacă aceştia nu mai doresc să 
candideze pentru un alt mandat. Altfel spus, toţi cei care 
sperau să intre într-o competiţie internă, onestă, pentru a 
obţine poziţia de candidat oficial al partidului, au fost reduşi 
la tăcere ca să se facă linişte în organizaţiile problemă.
Evident că decizia lui Orban, luată la presiunea lui Drăgulin şi a 
altor primari de municipii reşedinţă de judeţ, e măcar 
discutabilă dacă nu chiar antidemocratică. Ce s-ar întâmpla 
dacă, de pildă, peste 6 luni, în urma unor sondaje, primarul 
Drăgulin s-ar plasa „prost” în preferinţele călărăşenilor? Va 
continua PNL şi Orban să-i dea credit în continuare sau vor 
demara căutările pentru identificarea unui alt candidat, 
susceptibil să câştige alegerile? Evident că da!

Dar pentru că mai e mult până departe, surprinde totuşi 
gestul „copilăresc”, pe repede-'nainte, al lui Drăgulin de a 
prezenta „Decizia” smulsă de la Centru, colegilor săi, într-o 
întâlnire de anvergură judeţeană, mai ales că are strictă 
legătură cu persoana sa. După părerea mea, n-a dezamorsat 
tensiunile interne. Dimpotrivă! 
Totuşi, e bine că a obţinut de la Orban o astfel de 
„promisiune” însă ea ar putea păli fără discuţie în faţa 
realităţilor. Şi nu cea din „închipuirea” primarului care 
pretinde că are o cotă de încredere în faţa călărăşenilor, de 
peste 40%. Adică mai mult decât procentul cu care a câştigat 
competiţia în 2016 deşi de atunci şi până acum „obiectivele”, 
din campanie, prezentate cu litere de-o şchioapă şi cu desene 
3D, sunt atât de puţine că mai rămân degete libere de la cele 
două mâini.
Şi ca un amănunt elocvent, sugestiv, atunci când preşedintele 
Drăgulin ridica în faţa colegilor săi „Decizia” lui Orban, nici 
unul dintre presupuşi săi contracandidaţi (Dragoş Coman, 
Vasile Iliuţă şi Viorel Ivanciu, ordinea e alfabetică!) nu se afla, 
în acel moment, în sală. Mai bine, dacă s-ar fi trezit cineva şi 
ar fi avut de comentat ceva?

Copiii preşcolari din achiziţionate din lanţul scurt 
grădiniţele de stat şi de aprovizionare.
confesionale cu program Achiziţionarea, transportul şi 
normal de 4 ore, precum şi distribuţia la unităţile de 
elevii din învăţământul primar învăţământ pot fi contractate 
de stat, privat şi confesional şi de către consiliile judeţene, 
vor primi lunar 350 de grame respectiv de către consiliile 
de miere polifloră, potrivit locale ale unităţilor 
Proiectului de lege pentru administrative – teritoriale şi 
modificarea şi completarea ale sectoarelor municipiului 
Legii 509 / 2006 privind Bucureşti cu asistenţa 
acordarea de miere de albine direcţiilor judeţene pentru 
ca supliment nutritiv pentru agricultură judeţene, 
preşcolari şi elevii din clasele respectiv a municipiului 
I-IV din învăţământul de stat şi Bucureşti. 
confesional, adoptat miercuri, 

Resursele financiare necesare 21 noiembrie, de deputaţi. 
se asigură de la bugetul de “Peste 1,5 milioane de copii 
stat, prin bugetul ministerului preşcolari din grădiniţele de 
Agriculturii şi Dezvoltării stat cu program normal de 4 
Rurale.ore, precum şi elevi din 
Senatul a adoptat Proiectul de învăţământul primar de stat 
lege în calitate de primă şi privat vor primi gratuit 
camera sesizată în şedinţa din miere polifloră, în limita unei 
20 martie 2018. Printre cantităţi de 350 grame pe 
iniţiatori s-a numărat şi lună. Li se va asigura, astfel, 
senatoarea PSD Călăraşi, copiilor un aport nutriţional 
Roxana Paţurcă.şi caloric care să ducă la de facebook de deputatul PSD ambalată în borcane de 250 

asigurarea unei vieţi Călăraşi, Sorin Vrăjitoru care ml, cu capac de culoare verde, Camera Deputaţilor este for 
sănătoase şi o dezvoltare şi-a pus semnătura de la bun marcate cu hologramă care să decizional. Pentru adoptarea 
echilibrată. Am votat astăzi, început pe această propunere atestă calitatea şi va proveni acestui Proiect de Lege au 
în Camera Deputatilor, legislativă. exclusiv din stupinele votat pentru 189 de deputaţi, 
această lege!” este mesajul autorizate în conformitate cu 2, contra, alţi 75 s-au abţinut Potrivit proiectului de lege, 
transmis pe pagina personală prevederile legale în vigoare, iar 2 nu au votat.mierea polifloră va fi 

noastră judeţeană în cadrul Direcţiei Aflat miercurea trecută la 
Agricole. Această structură va fi formată Călăraşi, vicepreşedintele 
din 8 persoane: un şef de structură, 3 Agenţiei Naţionale pentru Arii 
specialişti pe domenii şi alte 3 persoane Naturale Protejate, Ionel Petre, a 
de teren care să facă monitorizare, 

declarat că în perioada imediat 
următoare se va înfiinţa o 
structură judeţeană a agenţiei 
care-şi va desfăşura activitatea în 
cadrul Direcţiei Agricole Călăraşi.
 „În cadrul Agenţiei Naţionale pentru 
Arii Naturale Protejate al cărei 
vicepreşedinte sunt, se vor înfiinţa 
structuri teritoriale sub formă de 
servicii judeţene pentru a administra 
arrile naturale protejate iar aici în 
judeţul Călăraşi există un număr supraveghere şi vizite la faţa locului. 
semnificativ de arii. Sper ca această structură teritorială să 
Este vorba despre o agenţie înfiinţată în fie constituită până la finele anului şi 
2016 care a intrat practic în sper ca începând de atunci să putem 
funcţionalitate în 2017 şi iată că acum aplica un caracter unitar şi în jud. 
la finele anului 2018 ne aflâm la nivelul Călăraşi, în sensul că atunci când avem 
de înfiinţare structuri judeţene tocmai solicitări pentru avize, puncte de vedere 
pentru a administra şi a aplica un sau orice alt document care ţine de arii 
caracter unitar tuturor ariilor protejate protejate să-l redactăm în deplină 
la nivel naţional fie că e vorba de cunoştinţă de cauză, cât mai autorizat 
munte, mare sau şes.” a spus Ionel cu putinţă. Din punct de vedere logistic 
Petre (foto centru) care a continuat “Şi nu vor fi probleme pentru că avem 
pe această cale îi mulţumesc domnului finanţarea necesară pentru 
Laureţiu State că ne-a sprijint în desfăşurarea activităţilor în cadrul 
obţinerea unui sediu pentru structura structurilor judeţene” 

Liderul interimar al organizaţiei judeţene ALDE exactitate şi, cel mai important, când vom pune în 
Călăraşi, consilierul judeţean, Laurenţiu State (foto aplicare măsurile pe care le-am anunţat.”
mijloc) a comentat remanierile făcute de PSD în Luni, Comitetul Executiv al PSD a decis înlocuirea lui 
cadrul Cabinetului Dăncilă susţinând că partidul pe Paul Stănescu cu Ilan Laufer la conducerea 
care-l reprezintă nu se implică în ceea ce se întâmplă 
în PSD subliniind că ALDE, membru al Coaliţiei de 
guvernare, îşi păstrează şi în acest Guvern rolul de 
“busolă” aşa cum s-a întâmplat şi în guvernările 
anterioare. “Am luat cunoştinţă de decizia 
membrilor CEx al PSD în privinţa membrilor 
guvernului Dăncilă. ALDE nu se implică în ceea ce 
se întâmplă în PSD. Sunt lucruri care trebuie să fie 
rezolvate de membrii şi conducerea social-
democraţilor, ceea ce s-a şi întâmplat. Mai mult, 
decizia privind remanierea unor miniştri aparţinea 
colegilor din PSD. Şedinta CEx a PSD trebuia să 

Ministerului Dezvoltării. De asemenea, Gabriel Leş aducă o concluzie raţională, care să pună capăt 
revine la Apărare, după demisia lui Mihai Fifor, speculaţiilor privind remanierea guvernului.” a 
Olguţa Vasilescu trece la Transporturi în locul lui declarat pentru www.arenamedia.ro Laurenţiu State 
Lucian Şova, în timp de Niculae Bădălău preia care a continuat “România are nevoie în aceste 
Ministerul Economiei, înlocuindu-l pe Dănuţ momente de stabilitate, de echilibru, mai ales că ne 
Andruşcă. De asemenea, în funcţia de ministru al aşteaptă o perioadă extrem de importantă pentru 
Muncii va fi numit deputatul Marius Budăi, la ţara noastră, preluarea preşedinţiei Consiliului UE. 
Ministerul Comunicaţiilor Bogdan Cojocaru va fi Aşteptăm ca noii miniştri să-şi preia portofoliile şi 
înlocuit cu Alexandru Petrescu, iar Ioana Bran pleacă să se apuce de treabă, având în vedere că ne 
din funcţia de ministru al Tineretului, post în care va aşteaptă o perioadă foarte importanta pentru 
fi numit senatorul Bogdan Matei. Şi la Ministerul România. În ceea ce ne priveşte, ALDE va rămâne 
Culturii se schimba titularul, în locul lui George busola în actualul Guvern, aşa cum am fost şi în 
Ivaşcu va fi numit senatorul Daniel Breaz.guvernele anterioare. Ne vom asigura că nu vor fi 

excese şi că vor fi promovate măsuri liberale în Marţi, preşedintele Klaus Iohannis a refuzat două 
economie, pentru că doar aşa generăm creşterea propuneri de numire în funcțiile de miniștri, 
economică prin care putem creşte salariile şi considerându-le nepotrivite. Lia Olguța Vasilescu 
pensile. Ne vom asigura că Executivul nu va mai fi care era propusă pentru Ministerul Muncii și Ilan 
spectator atunci când drepturile şi libertăţile Laufer care era propus pentru Ministerul Dezvoltării. 
cetăţenilor sunt încălcate. Românii aşteaptă de la De asemenea, președintele nu i-a revocat pe Paul 
noi să le spunem ce vom face pentru ei cu Stănescu și pe Lucian Șova. 

n PNL Călăraşi

Decizia lui Orban nu-i 
garanţia succesului!

Sondaj surprinzător pe scena politică: 
Tăriceanu conduce în cursa pentru Cotroceni

n PSD Călăraşi

Sorin Vrăjitoru: Peste 1,5 milioane de 
preşcolari şi elevi din învăţământul primar 

vor primi gratuit miere polifloră

Laurenţiu State: ALDE va rămâne busola în actualul 
Guvern, aşa cum am fost şi în guvernele anterioare

ANANP va avea o structură 
judeţeană la Călăraşi
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Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru care a continuat “FMI s-a înşelat repetat în ultimii 
România şi Bulgaria, a declarat recent că 2 ani în privinţa unor evoluţii semnficative ale 
investiţiile publice sunt la cel mai scăzut nivel din României – de exemplu creşterea economică, pe 
ultimii 15 ani. "Bufferele pe care România le-a care au fost nevoiţi s-o rectifice pozitiv de 3 ori 
construit în criza financiară, cu îmbunătăţiri pe anul trecut pentru a corespunde realităţii. 
balanţa fiscală, (...) acestea s-au dateriorat. Adevărul este complet opus celor afirmate de 
România va fi mai puţin pregătită dacă economia reprezentantul FMI: România nu are cele mai mici 
este lovită de un şoc negativ. Va fi mai puţin spaţiu investiţii publice din ultimii 15 ani. Dimpotrivă! 
fiscal să reacţioneze", a precizat oficialul FMI. Execuţia bugetară, atestă oficial, că în primele 9 

luni ale acestui an, investiţiile au fost de 15,2 “Reprezentantul FMI este într-o profundă eroare! 
miliarde de lei, cu 25,7% mai mari decât anul Nu poţi spune că investiţiile sunt la cel mai mic 
trecut (când, de asemenea, investiţiile au fost mai nivel, când acestea sunt deja mai mari decât anul 
mari decât în 2016). România are în acest an trecut şi nici nu poţi spune că au scăzut încasările 
venituri cu 13,6% mai mari decât anul trecut, pe la buget, când ANAF raportează încasări record. “ 
primele 9 luni şi au ajuns la 205 miliarde de lei a declarat senatoarea PSD Călăraşi, Roxana 
conform datelor oficiale din execuţia bugetată.”Paţurcă, membră a Comisiei de buget, finanţe 

România rămâne competitivă şi face ascendente şi a bunului mers al 
venituri consistente din exporturi, care afacerilor în guvernarea PSD-ALDE”
continuă să crească sistematic. Este În septembrie 2018 faţă de aceeaşi lună 
unul dintre cei mai relevanţi indicatori a anului 2017, exporturile au fost mai 
ai performanţei actului de guvernare mari cu 5,1% iar importurile cu 3,4%. 
actual, susţine senatoarea PSD Călăraşi, Acest fapt demonstrează, începutul 
Roxana Paţurcă, membră a Comisiei de procesului de reducere, în dinamică 
buget, finanţe care a continuat “În lunară, a decalajului dintre exporturi şi 
primele 9 luni ale anului, exporturile importuri, adică a deficitului comercial.
României au depăşit 50 de miliarde de Raportat la primele 9 luni, deficitul 
euro. Este o  creştere cu 9,1% faţă de comercial a fost de aproape 10 miliarde 
aceiaşi perioada a anului trecut, dovadă de euro, mai mare cu un miliard de 
concludentă a evoluţiei economice euro decât anul trecut.

eurodeputaţi, nu mai reprezenta o prima jumătate a anului viitor. Este eficient din punct de vedere faptul că singurul motiv pentru Senatoarea PSD Călăraşi, 
noutate, şi aceasta nu pentru că mult mai eficient să loveşti într-o electoral pentru popularii care România este în acest Roxana Paţurcă, a susţinut 
apăruse ”pe surse” cu câteva zile ţară a cărei guvernare este de europeni. moment atacată politic este că miercuri, 14 noiembrie o 
înainte, ci pentru că acum este popularii europeni au înţeles că, 

Declaraţie Politică având ca extrem de clar faptul că atacând ţara noastră în plenul 
temă: Rezoluţia privind admonestarea României pentru o Parlamentului European, vor 

presupusă vină nu reprezintă obţine un câştig electoral în statul de drept şi Raportul 
altceva decât mijlocul prin care se perspectiva alegerilor de anul pe MCV – două nedreptăţi 
încearcă de către un anumit viitor. comise împotriva României. 
spectru politic câştigarea simpatiei Privind lucrurile astfel, putem Iată textul acestei Declaraţii: electoratului în perspectiva spune că ceea ce s-a întâmplat 
alegerilor europene de anul viitor. României este total nedrept, cu 
Tot ieri a fost prezentat şi ultimul atât mai mult cu cât sesizarea Stimaţi colegi,
raport MCV, un raport care se oficialilor europeni în legătură cu 
înscrie în lunga listă de rapoarte pe oportunitatea de a ataca politic Ziua de ieri, marţi, 13 noiembrie, a 
Mecanismul de Cooperare şi România a venit de la politicieni fost o zi neagră pentru România. 
Verificare, având un tipar români trimişi la Bruxelles să apere Cele două documente care au fost 
asemănător şi care nu ne este interesele ţării noastre.prezentate în plenul Parlamentului 
deloc străin: României i se spune European şi care afectează Putem lua evenimentele de ieri 
mereu că a făcut progrese, dar că imaginea şi credibilitatea ţării drept o lecţie politică dureroasă, 
mai are anumite puncte de noastre pe plan extern, Rezoluţia dar totuşi o lecţie, din care să 
îndeplinit. Odată îndeplinite aceste privind statul de drept şi Raportul învăţăm că în politica la nivel înalt 
puncte, în speranţa că MCV-ul va fi MCV, reprezintă tot atâtea european nu contează nici 
ridicat, România se confruntă nedreptăţi comise României la cel argumentele, nici relaţiile 
mereu cu alte rapoarte în care îi mai înalt nivel european. interpersonale, nici faptele în sine, 
sunt trasate alte sarcini şi care face ci totul se reduce la un calcul ”Rezoluţia privind statul de drept” stânga pentru a-ţi asigura voturile din MCV un mecanism de control şi Astfel, în An Centenar, la 100 de ani electoral în perspectiva imediată a fost, într-o anumită măsură, necesare, decât să aduci nu de cooperare. de la Marea Unire, România este sau îndepărtată a unor viitoare prefaţată de declaraţiile unor înalţi argumente pertinente în ceea ce nevoită să îndure acuzaţiile care i Situaţia este identică şi în cazul alegeri. oficiali europeni care au priveşte modalitatea în care se aduc pe nedrept de către oficialii raportului de ieri: acesta condamnat verbal România înainte În România se respectă şi se va politica de dreapta ar asigura, la europeni. Cu o lună şi jumătate menţionează faptul că România a chiar de a asculta discursul pe care respecta statul de drept, iar nivelul Uniunii, beneficiile dorite de înainte de preluarea de către ţara făcut unele progrese, dar îi sunt premierul Viorica Dăncilă l-a avut poporul român va rămâne ataşat către toţi cetăţenii europeni în noastră a mandatului preşedinţiei trasate alte 8 sarcini suplimentare, luna trecută, în cadrul unei cu siguranţă valorilor europene, perioada următorului ciclu Consiliului Uniunii Europene, cu promisiunea că, odată prestaţii excelente, în plenul deşi într-o proporţie mult mai electoral. România este pusă în situaţia de a îndeplinite, mecanismul va fi Parlamentului European. mică, în special după ziua de ieri. da răspunsuri şi de a explica acţiuni Popularii europeni se pregătesc şi ridicat. 

Din acest punct de vedere, Astfel de acţiuni politice îndreptate pe care le-a luat în conformitate cu pentru a oferi Uniunii viitorul Stimaţi colegi,retrospectiv privind, realizăm acum împotriva României nu vor realiza legile naţionale şi cu principiile şi preşedinte al Comisiei Europene, 
că, indiferent de modul în care am altceva decât să crească Aşa cum ştim cu toţii, calculele valorile europene. iar această miză se dovedeşte a fi, 
fi argumentat sau am fi demonstrat euroscepticismul la nivelul electorale sunt simple la vârful pentru ei, mult mai importantă Dacă pentru noi, politicienii, este 
inexactitatea acuzaţiilor care ni s- electoratului, un fenomen care va Uniunii Europene, acolo unde PPE, decât România. Din păcate, ţara mai uşor să înţelegem anumite 
au adus, nu am fi avut nicio şansă avea cu siguranţă efecte pe termen Partidul Popularilor Europeni, cel noastră este folosită ca ţintă în acţiuni care au fost gândite din 
de a câştiga acest război politic. lung. mai mare grup politic al Uniunii, şi- jocurile politice ale europenilor, iar motive politice, nu atât de uşor îi 
Conţinutul rezoluţiei, aşa cum a a început deja campania electorală Senator PSD de Călăraşi,acest lucru este revoltător pentru este poporului român să înţeleagă 
fost prezentat şi votat ieri de către pentru alegerile europene din noi, românii, dar este extrem de toate aceste calcule electorale şi Roxana Paţurcă

n Declaraţie Politică

R. Paţurcă: Rezoluţia privind statul de drept şi Raportul 
pe MCV - două nedreptăţi comise împotriva României

România este din nou campioana Raportată la aceiaşi perioadă a din exteriorul României care a 
Europei în privinţa creşterii înregistrat o creştere economică de anului trecut creşterea economică 
economice. Companiile din 4% în primul trimestru, de 4,1 % în este de 4,3% şi, ceea ce este cel 
economie reuşesc profituri record, al doilea trimestru şi 4,3% pentru mai important, e faptul că se 
câştigurile depăţind suma de 17 trimestrul 3. Per ansamblu, pe bazează pe creşterea exporturilor 
miliarde de euro. “România are cea primele nouă luni ale acestui an, (+ 9,5%) şi pe rezultatele foarte 
mai mare creştere economică avansul PIB este de 4,2%. “Acest bune din agricultură. “La nivelul 
trimestrială din UE, 1,9% faţă de nivel de creştere economică întregii economii marja de profit 
media UE 28 de 0,3%, trimestrul 3 infirmă din nou prognoza Comisiei net a ajuns la 6% în primul an al 
faţă de trimestrul 2 2018. Aceste Europene care, recent, a redus guvernării PSD-ALDE. Este un 
informaţii fac din nou demonstraţia până la 3,6 % prognoza pentru rezultat greu de obţinut pe oricare 
atitudinii aberante şi lipsită de România. Este incredibil că un om 

altă piaţă europeană. Dacă se 
temei a preşedintelui Iohannis care însărcinat cu responsabilităţile 

compară cu perioada 2011-2012, susţinea acum câteva zile că ”nu funcţiei de preşedinte declară 
creşterea marjei de profit este de există nicio perspectivă de bună public că ”nu există nicio 
20 de ori mai mare. “ a mai guvernare”. Practic preşedintele nu perspectivă de bună guvernare, de 
precizat parlamentarul călărăşean.încetează să se facă de râs, grav bună implicare în afacerile 
Evoluţia ascendentă a economiei, este însă că loveşte interesele europene, iar aceste lucruri sunt 
consemnată oficial, aruncă-n naţionale!” susţine senatoarea PSD foarte grave”, deşi, ştie bine că 
derizoriu atacurile politice-Călăraşi, Roxana Paţurcă, membră realitatea este complet diferită.” 

a Comisiei de buget, finanţe. partizane atât din interiorul cât şi susţine senatoarea Roxana Paţurcă.

Roxana Paţurcă: România are cea mai mare 
creştere economică trimestrială din UE

R. Paţurcă: În primele 9 luni ale anului, exporturile 
României au depăşit 50 de miliarde de euro

ANAF reuşeşte cele mai mari încasări din prognozei de creştere a PIB (+10%, 945 mld lei 
istoria ţării, peste 43 de miliarde de euro, în în 2018 vs 858 mld lei în 2017).”
primele 10 luni ale anului. Concret, încasările Până acum, maximul istoric al încasărilor 
au crescut cu 14,1% faţă de anul trecut. În ANAF s-a înregistrat în iulie, 26,8 miliarde de 
cifre absolute această creştere înseamnă un lei. În luna octombrie s-a înregistrat cele mai 
plus de aproape 25 de miliarde de lei - mari încasări într-o zi lucrătoare. Pe 25 
aproximativ 5,3 miliarde de euro! Faţă de octombrie s-au încasat 8,4 miliarde de lei. “S-
programul stabilit prin legile bugetare iniţiale a colectat cel mai mare TVA din istoria fiscală 
(înainte de rectificare) ANAF şi-a depăsit a ţării – 61,8 miliarde de lei, TVA din 
obiectivele impuse (plan realizat 102,8%). “Se operaţiuni interne şi import; recordul 
confirmă astfel prognozele profesioniste ale precedent - 61,3 miliarde de lei - fusese reuşit 
guvernului şi specialiştilor veritabili, care în în 2015, dar în condiţiile în care atunci TVA 
nenumărare rânduri au dat asigurări că în era 24%, nu 19% ca acum. S-a restituit cel mai 
România nu sunt şi nu vor fi probleme cu mare volum de TVA – 14,3 miliarde de lei. TVA 
banii, cu plata pensiilor sau a salariilor. colectată în 2018 (primele 10 luni) este mai 
Detractorii îşi văd încă odată spulberate mare cu 11,1% faţă de 2017. TVA efectiv 
scenariile care demonizau angajamentele restituită în 2018 (primele 10 luni) este cu 
politice ale PSD şi deciziile actualului Guvern, 26,1% mai mare în 2018 vs 2017. S-a colectat 
opinează Paţurcă, domnia sa adăugând cea mai mare sumă din accize -  22,6 miliarde 
“Obligaţia ANAF, determinată de rectificarea de lei. Încasările la contribuţiile sociale au fost 
din septembrie, de a aduce în plus 7,3 cu 31,3% mai mari ca anul trecut – primele 10 
miliarde de lei, peste obiectivele iniţiale, este luni. Încasările penstru asigurările de sănătate 
cvasi-rezolvată  (99,3%). Până la finalul anului sunt mai mari cu 29,7%! Pe ansamblu, 
e cert că ANAF va repeta performanţa de a ponderea în PIB a veniturilor administrate de 
depăşi planul fixat de încasări. Relevant ANAF a crescut de la 20,6% în 2017 la 21,3% 
pentru rezultatele de excepţie reuşite de în 2018, în condiţiile unei creşteri 
ANAF este şi faptul că avansul cu 14,1% a spectaculoase a PIB, de la 858,7 miliarde lei 
încasărilor, în primele 10 luni, este net anul trecut, la 945 de miliarde de lei în acest 
superior atât prognozei de creştere an.” a conchis senatoarea PSD, Roxana 
economică pentru acest an (+ 5,5%) cât şi Paţurcă.

ANAF, venituri record la bugetul statului

Roxana Paţurcă: România nu are cele mai mici 
investiţii publice din ultimii 15 ani. Dimpotrivă!

singurul partid care, după alegerile din 
2016, a reuşit să îşi dubleze intenţia de 
vot în preferinţele românilor.” opinează 
liderul ALDE Călăraşi, consilierul judeţean, 
Laurenţiu State care a continuat “Este un Centrul de Sociologie Urbană şi Regională urmează preşedintele Klaus Iohannis cu 
semnal pozitiv, care arată că ALDE se - CURS a dat publicităţii datele privind doar 30 la sută şi preşedintele PSD, Liviu 
consolidează drept a treia forţă politică a primul sondaj de tip OMNIBUS în Dragnea şi Victor Ponta, şeful Pro 
României. În privinţa preşedintelui Municipiul Bucureşti. Cercetarea va fi România, fiecare cu câte 27 la sută.
nostru, mesajul acestuia pentru apărarea făcută din două în două luni pe un Pe următoarele locuri sunt fostul 
şi promovarea drepturilor şi libertăţilor eşantion reprezentativ de 1067 de preşedinte Traian Băsescu cu 22 la sută, 
individuale, alături de acţiunile pe care le respondenţi pe bază de interviuri faţă în Dacian Cioloş, şeful MRI cu 21 la sută, 
întreprinde beneficiază de susţinerea şi faţă la domiciliul acestora. Ludovic Orban (PNL) cu 16 la sută, Gabriel 
de încrederea romînilor. În pofida tuturor Potrivit primei cerceăari efectuate în Oprea cu 10 la sută, Eugen Tomac (PMP) 
încercărilor de a-i păta imaginea, perioada 26 octombrie - 12 noiembrie cu 9 la sută şi Dan Barna, preşedintele 
sondajele arată că încrederea românilor personalitatea cu cea mai mare încredere USR cu 8 la sută. “Sondajele care au 
în Călin Popescu Tăriceanu este pe un din partea bucureştenilor este primarul apărut în spaţiul public în ultima 
trend ascendent. Aceste cifre ne dau general Gabriela Firea cu 48 la sută, perioadă confirmă o creştere a încrederii 
încredere pentru anii electorali ce vor urmată de şeful ALDE, Călin Popescu românilor în domnul preşedinte Călin 
urma.”Tăriceanu, cu 44 la sută. La distanţă mare Popescu-Tăriceanu şi ALDE care este 

Dan Drăgulin a prins roşu în obraji şi crede că le-a dat 
„decisiva” adversarilor săi din partid care-şi doresc să 
candideze la funcţia de primar al municipiului reşedinţă de 
judeţ în 2020. Liderul PNL Călăraşi şi-a „securizat” candidatura 
în detrimentul acestora punând pe Ordinea de zi a şedinţei 
Comitetului Director Judeţean al PNL Călăraşi, desfăşurată joi 
seară, chiar la punctul 1 „Decizia” semnată recent de 
preşedintele partidului, Ludovic Orban potrivit căreia, primarii 
în funcţie de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ „au 
întâietate” şi devin automat candidaţii PNL, procedurile de 
desemnare aplicându-se doar dacă aceştia nu mai doresc să 
candideze pentru un alt mandat. Altfel spus, toţi cei care 
sperau să intre într-o competiţie internă, onestă, pentru a 
obţine poziţia de candidat oficial al partidului, au fost reduşi 
la tăcere ca să se facă linişte în organizaţiile problemă.
Evident că decizia lui Orban, luată la presiunea lui Drăgulin şi a 
altor primari de municipii reşedinţă de judeţ, e măcar 
discutabilă dacă nu chiar antidemocratică. Ce s-ar întâmpla 
dacă, de pildă, peste 6 luni, în urma unor sondaje, primarul 
Drăgulin s-ar plasa „prost” în preferinţele călărăşenilor? Va 
continua PNL şi Orban să-i dea credit în continuare sau vor 
demara căutările pentru identificarea unui alt candidat, 
susceptibil să câştige alegerile? Evident că da!

Dar pentru că mai e mult până departe, surprinde totuşi 
gestul „copilăresc”, pe repede-'nainte, al lui Drăgulin de a 
prezenta „Decizia” smulsă de la Centru, colegilor săi, într-o 
întâlnire de anvergură judeţeană, mai ales că are strictă 
legătură cu persoana sa. După părerea mea, n-a dezamorsat 
tensiunile interne. Dimpotrivă! 
Totuşi, e bine că a obţinut de la Orban o astfel de 
„promisiune” însă ea ar putea păli fără discuţie în faţa 
realităţilor. Şi nu cea din „închipuirea” primarului care 
pretinde că are o cotă de încredere în faţa călărăşenilor, de 
peste 40%. Adică mai mult decât procentul cu care a câştigat 
competiţia în 2016 deşi de atunci şi până acum „obiectivele”, 
din campanie, prezentate cu litere de-o şchioapă şi cu desene 
3D, sunt atât de puţine că mai rămân degete libere de la cele 
două mâini.
Şi ca un amănunt elocvent, sugestiv, atunci când preşedintele 
Drăgulin ridica în faţa colegilor săi „Decizia” lui Orban, nici 
unul dintre presupuşi săi contracandidaţi (Dragoş Coman, 
Vasile Iliuţă şi Viorel Ivanciu, ordinea e alfabetică!) nu se afla, 
în acel moment, în sală. Mai bine, dacă s-ar fi trezit cineva şi 
ar fi avut de comentat ceva?

Copiii preşcolari din achiziţionate din lanţul scurt 
grădiniţele de stat şi de aprovizionare.
confesionale cu program Achiziţionarea, transportul şi 
normal de 4 ore, precum şi distribuţia la unităţile de 
elevii din învăţământul primar învăţământ pot fi contractate 
de stat, privat şi confesional şi de către consiliile judeţene, 
vor primi lunar 350 de grame respectiv de către consiliile 
de miere polifloră, potrivit locale ale unităţilor 
Proiectului de lege pentru administrative – teritoriale şi 
modificarea şi completarea ale sectoarelor municipiului 
Legii 509 / 2006 privind Bucureşti cu asistenţa 
acordarea de miere de albine direcţiilor judeţene pentru 
ca supliment nutritiv pentru agricultură judeţene, 
preşcolari şi elevii din clasele respectiv a municipiului 
I-IV din învăţământul de stat şi Bucureşti. 
confesional, adoptat miercuri, 

Resursele financiare necesare 21 noiembrie, de deputaţi. 
se asigură de la bugetul de “Peste 1,5 milioane de copii 
stat, prin bugetul ministerului preşcolari din grădiniţele de 
Agriculturii şi Dezvoltării stat cu program normal de 4 
Rurale.ore, precum şi elevi din 
Senatul a adoptat Proiectul de învăţământul primar de stat 
lege în calitate de primă şi privat vor primi gratuit 
camera sesizată în şedinţa din miere polifloră, în limita unei 
20 martie 2018. Printre cantităţi de 350 grame pe 
iniţiatori s-a numărat şi lună. Li se va asigura, astfel, 
senatoarea PSD Călăraşi, copiilor un aport nutriţional 
Roxana Paţurcă.şi caloric care să ducă la de facebook de deputatul PSD ambalată în borcane de 250 

asigurarea unei vieţi Călăraşi, Sorin Vrăjitoru care ml, cu capac de culoare verde, Camera Deputaţilor este for 
sănătoase şi o dezvoltare şi-a pus semnătura de la bun marcate cu hologramă care să decizional. Pentru adoptarea 
echilibrată. Am votat astăzi, început pe această propunere atestă calitatea şi va proveni acestui Proiect de Lege au 
în Camera Deputatilor, legislativă. exclusiv din stupinele votat pentru 189 de deputaţi, 
această lege!” este mesajul autorizate în conformitate cu 2, contra, alţi 75 s-au abţinut Potrivit proiectului de lege, 
transmis pe pagina personală prevederile legale în vigoare, iar 2 nu au votat.mierea polifloră va fi 

noastră judeţeană în cadrul Direcţiei Aflat miercurea trecută la 
Agricole. Această structură va fi formată Călăraşi, vicepreşedintele 
din 8 persoane: un şef de structură, 3 Agenţiei Naţionale pentru Arii 
specialişti pe domenii şi alte 3 persoane Naturale Protejate, Ionel Petre, a 
de teren care să facă monitorizare, 

declarat că în perioada imediat 
următoare se va înfiinţa o 
structură judeţeană a agenţiei 
care-şi va desfăşura activitatea în 
cadrul Direcţiei Agricole Călăraşi.
 „În cadrul Agenţiei Naţionale pentru 
Arii Naturale Protejate al cărei 
vicepreşedinte sunt, se vor înfiinţa 
structuri teritoriale sub formă de 
servicii judeţene pentru a administra 
arrile naturale protejate iar aici în 
judeţul Călăraşi există un număr supraveghere şi vizite la faţa locului. 
semnificativ de arii. Sper ca această structură teritorială să 
Este vorba despre o agenţie înfiinţată în fie constituită până la finele anului şi 
2016 care a intrat practic în sper ca începând de atunci să putem 
funcţionalitate în 2017 şi iată că acum aplica un caracter unitar şi în jud. 
la finele anului 2018 ne aflâm la nivelul Călăraşi, în sensul că atunci când avem 
de înfiinţare structuri judeţene tocmai solicitări pentru avize, puncte de vedere 
pentru a administra şi a aplica un sau orice alt document care ţine de arii 
caracter unitar tuturor ariilor protejate protejate să-l redactăm în deplină 
la nivel naţional fie că e vorba de cunoştinţă de cauză, cât mai autorizat 
munte, mare sau şes.” a spus Ionel cu putinţă. Din punct de vedere logistic 
Petre (foto centru) care a continuat “Şi nu vor fi probleme pentru că avem 
pe această cale îi mulţumesc domnului finanţarea necesară pentru 
Laureţiu State că ne-a sprijint în desfăşurarea activităţilor în cadrul 
obţinerea unui sediu pentru structura structurilor judeţene” 

Liderul interimar al organizaţiei judeţene ALDE exactitate şi, cel mai important, când vom pune în 
Călăraşi, consilierul judeţean, Laurenţiu State (foto aplicare măsurile pe care le-am anunţat.”
mijloc) a comentat remanierile făcute de PSD în Luni, Comitetul Executiv al PSD a decis înlocuirea lui 
cadrul Cabinetului Dăncilă susţinând că partidul pe Paul Stănescu cu Ilan Laufer la conducerea 
care-l reprezintă nu se implică în ceea ce se întâmplă 
în PSD subliniind că ALDE, membru al Coaliţiei de 
guvernare, îşi păstrează şi în acest Guvern rolul de 
“busolă” aşa cum s-a întâmplat şi în guvernările 
anterioare. “Am luat cunoştinţă de decizia 
membrilor CEx al PSD în privinţa membrilor 
guvernului Dăncilă. ALDE nu se implică în ceea ce 
se întâmplă în PSD. Sunt lucruri care trebuie să fie 
rezolvate de membrii şi conducerea social-
democraţilor, ceea ce s-a şi întâmplat. Mai mult, 
decizia privind remanierea unor miniştri aparţinea 
colegilor din PSD. Şedinta CEx a PSD trebuia să 

Ministerului Dezvoltării. De asemenea, Gabriel Leş aducă o concluzie raţională, care să pună capăt 
revine la Apărare, după demisia lui Mihai Fifor, speculaţiilor privind remanierea guvernului.” a 
Olguţa Vasilescu trece la Transporturi în locul lui declarat pentru www.arenamedia.ro Laurenţiu State 
Lucian Şova, în timp de Niculae Bădălău preia care a continuat “România are nevoie în aceste 
Ministerul Economiei, înlocuindu-l pe Dănuţ momente de stabilitate, de echilibru, mai ales că ne 
Andruşcă. De asemenea, în funcţia de ministru al aşteaptă o perioadă extrem de importantă pentru 
Muncii va fi numit deputatul Marius Budăi, la ţara noastră, preluarea preşedinţiei Consiliului UE. 
Ministerul Comunicaţiilor Bogdan Cojocaru va fi Aşteptăm ca noii miniştri să-şi preia portofoliile şi 
înlocuit cu Alexandru Petrescu, iar Ioana Bran pleacă să se apuce de treabă, având în vedere că ne 
din funcţia de ministru al Tineretului, post în care va aşteaptă o perioadă foarte importanta pentru 
fi numit senatorul Bogdan Matei. Şi la Ministerul România. În ceea ce ne priveşte, ALDE va rămâne 
Culturii se schimba titularul, în locul lui George busola în actualul Guvern, aşa cum am fost şi în 
Ivaşcu va fi numit senatorul Daniel Breaz.guvernele anterioare. Ne vom asigura că nu vor fi 

excese şi că vor fi promovate măsuri liberale în Marţi, preşedintele Klaus Iohannis a refuzat două 
economie, pentru că doar aşa generăm creşterea propuneri de numire în funcțiile de miniștri, 
economică prin care putem creşte salariile şi considerându-le nepotrivite. Lia Olguța Vasilescu 
pensile. Ne vom asigura că Executivul nu va mai fi care era propusă pentru Ministerul Muncii și Ilan 
spectator atunci când drepturile şi libertăţile Laufer care era propus pentru Ministerul Dezvoltării. 
cetăţenilor sunt încălcate. Românii aşteaptă de la De asemenea, președintele nu i-a revocat pe Paul 
noi să le spunem ce vom face pentru ei cu Stănescu și pe Lucian Șova. 

n PNL Călăraşi

Decizia lui Orban nu-i 
garanţia succesului!

Sondaj surprinzător pe scena politică: 
Tăriceanu conduce în cursa pentru Cotroceni

n PSD Călăraşi

Sorin Vrăjitoru: Peste 1,5 milioane de 
preşcolari şi elevi din învăţământul primar 

vor primi gratuit miere polifloră

Laurenţiu State: ALDE va rămâne busola în actualul 
Guvern, aşa cum am fost şi în guvernele anterioare

ANANP va avea o structură 
judeţeană la Călăraşi
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