
românilor, ar fi fost de dorit ca de către PSD, dar şi pentru măririle miliarde lei în plus pentru Educaţie şi continuarea sau finalizarea unor Preşedinte executiv al 
Opoziţia să admită că măsurile luate de salarii şi pensii, unele dintre ele 6,5 miliarde lei pentru Sănătate. Mai autostrăzi şi drumuri expres. PSD organizaţiei judeţene PSD 
aduc bunăstare. intrate în vigoare încă de anul trecut. mult, pentru că vreau să mă refer şi demonstrează că, dincolo de politica Călăraşi, senatoarea, Roxana 

Celor care aduc critici modalităţii în la acest lucru, sunt resurse mai mari social-democrată pe care o aplică, PNL îşi doreşte, şi spune pe faţă Natalia Paţurcă, a declarat că care este creionat acest buget, votat cu 7 miliarde de lei pentru este preocupat şi de bunul mers al acest lucru, scăderea salariilor şi 
liberalii au dat startul unei de plenul Parlamentului, le amintesc autorităţile locale, care păstrează mediului privat. Să ne uităm la măsuri de impozitare mai drastică a 
campanii de intoxicare a succesul pe care îl are programul populaţiei şi firmelor.  În acest 

Start-Up Nation, acolo unde zeci de opiniei publice din Călăraşi pe context, cacealmaua politică pe care 
mii de firme au aplicat şi în acest an, au încercat să o joace pentru a marginea unui subiect extrem 
foarte multe dintre ele având manipula electoratul este una de sensibil: majorarea 
punctajul maxim. Creşterea ieftină: au propus un amendament 

alocaţiilor pentru copii. economică pe care a promis-o PSD prin care solicitau să se aloce bani 
Parlamentarul călărăşean face românilor la preluarea guvernării suplimentari alocaţiilor pentru copii 

este o realitate. precizări importante în acest din excedentul bugetului asigurărilor 
sociale, lucru care este interzis de î De ce au votat parlamentarii PNL sens subliniind că PNL a propus 
lege. Liberalii ştiau acest lucru şi au împotriva acestui buget?un amendament prin care a 
folosit refuzul PSD de a încălca legea Cei de la PNL au înţeles că această solicitat să se aloce bani 
drept motiv pentru campania proiecţie bugetară va aduce un plus suplimentari pentru majorarea manipulatoare pe care au început-o: de bunăstare românilor şi va realiza 

alocaţiilor din excedentul PSD nu doreşte creşterea alocaţiilor marile proiecte de infrastructură 
pentru copii. bugetului de asigurări sociale, aşteptate de toţi. Din acest motiv, 
PSD îşi dorea şi îşi doreşte creşterea succesul guvernării PSD începe să îi lucru interzis de lege!
alocaţiilor pentru copii, ba chiar şi pună pe gânduri din perspectiva 
acţionează concret în acest sens, dar alegerilor europarlamentare şi î Doamnă senator, nu a trecut nici 
nu prin încălcarea legii, aşa cum prezidenţiale din acest an. măcar o săptămână de la momentul 
doreau liberalii. Drept dovadă, PSD a Principalul lor obiectiv în acest an în care ne spuneaţi că PSD va 
depus amendamentul corect la este menţinerea la Cotroceni a doar că România se situează pe locul integral banii din impozitul pe venit. majora alocaţiile copiilor din 
Legea bugetului, iar alocaţiile au fost primului turist al ţării, fapt pentru 4 în Uniunea Europeană din punct Din acest punct de vedere, şi întreaga ţară şi, vineri, aşa s-a şi 
majorate de la 84 la 150 lei. care, aşa cum vedem, fac tot ce e de vedere al creşterii economice în autorităţile locale din judeţul nostru întâmplat. 

posibil, de la blocarea iniţiativelor Urmează acum, aşa cum a anunţat şi 2018, cu un procent de 4,1%. vor beneficia de fonduri mai mari Da, într-adevăr, bugetul de stat Guvernului până la promovarea unor premierul, ca Guvernul să emită o Această performanţă ne-a permis pentru a realiza ceea ce au promis prevede creşterea alocaţiilor pentru informaţii false în spaţiul public.OUG pentru creşterea alocaţiilor la acum să gândim bugetul pe 2019 pe cetăţenilor.copii de la 84 de lei la 150 de lei. De 
acest nivel. Acesta este de fapt şi motivul pentru un PIB care depăşeşte în premieră Asistăm acum la un paradox - fapt, aşa cum am spus-o şi anterior, 

care, cu o totală lipsă de respect î Este un efort financiar mare 1000 miliarde lei. primarii Opoziţiei critică bugetul pe PSD este singurul partid preocupat 
pentru adevăr şi pentru cetăţenii din pentru bugetul României? î Cum vor profita românii de 2019 fără să cunoască sau fără să îi de soarta celor mulţi, singurul partid 
judeţul nostru, PNL Călăraşi a Este un efort financiar considerabil, aceste performanţe economice? intereseze faptul că vor beneficia de care îşi doreşte creşterea puterii de 
început o campanie de manipulare a dar de acest efort pe care PSD îl face Cum vor influenţa ele pozitiv mai mulţi bani la bugetul local. Avem cumpărare a românilor, singurul 
opiniei publice călărăşene, acum vor beneficia nu mai puţin de puterea de cumpărare a românilor? destule exemple şi la noi, în judeţul partid care a crescut salariile şi 
intoxicând cu informaţii false spaţiul 3.125.452 de copii, din cei 3.523.667 Călăraşi.pensiile, în condiţiile în care PNL Există câteva linii de forţă ale acţiunii 
online şi mass-media.de copii care primesc alocaţie de critică mereu acest gen de măsuri. bugetare în acest an. Astfel, salariul î Există prevăzuţi şi bani pentru 
Îi sfătuiesc pe cetăţenii călărăşeni să stat. Practic, putem vorbi despre Am putut vedea cu toţii modul în minim va creşte cu 10%, la fel şi investiţii?
cântărească bine informaţiile care alocarea unei sume aproape duble care economiştii PNL au criticat pensia minimă, în timp ce punctul de Da, PSD a suplimentat şi acest 
vin dinspre PNL Călăraşi. Din prea pentru acest capitol al bugetului în recent măsurile de relaxare fiscală pensie va creşte cu încă 15% şi va capitol din bugetul de stat, 
mult timp şi lipsă de ocupaţie, ceea ce priveşte copiii care primeau promovate de către PSD, dar şi ajunge la 1265 lei de la 1 investiţiile ajungând la peste 10 
liberalii găsesc fel de fel de forme, anul trecut 84 de lei. Este vorba aici modul în care au primit liderii PNL septembrie. DIncolo de aceste miliarde de Euro (50 de miliarde de 
destul de eficiente, de a manipula şi de zeci de mii de copii din Călăraşi vestea creşterii salariilor şi pensiilor. creşteri care se vor resimţi imediat în lei), sumă care este cu 15,5 miliarde 
opinia publică. Este dovada modului care acum vor beneficia de alocaţii Din punct de vedere politic, este buzunarele românilor şi vor creşte de lei mai mare decât în 2018. Dintre 
în care aceştia au tratat şi vor trata şi mărite.normal să nu le convină succesul puterea de cumpărare, Sănătatea şi acestea, 6 miliarde de lei sunt alocaţi 
de acum înainte relaţia cu PSD, dar din punct de vedere uman, Educaţia, două dintre ministerele î Există bani la buget? direct investiţiilor în infrastructură, 
electoratul.având în vedere faptul că măsurile care au suferit în anii trecuţi, vor Există bani la buget şi pentru un domeniu care are nevoie urgentă 
î Mulţumesc.luate de PSD sunt în favoarea primi mai mulţi bani de la buget: 9,9 alocaţiile copiilor, aproape dublate de finanţare pentru demararea, 
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Biroul Politic Central al Alianţei Liberalilor şi 
Democraţilor (ALDE) a adoptat miercuri, 27 
februarie, lista candidaţilor pentru alegerile 
pentru Parlamentul European ce vor avea loc în 
luna mai a acestui an.

Primii 10 candidaţi din lista propusă de ALDE pentru 
alegerile europene, în ordinea în care se vor regăsi pe 
liste, sunt următorii:

1. Norica Nicolai (foto), parlamentar european din partea 
ALDE;

2. Daniel Barbu, profesor universitar doctor, fost 
preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente şi fost 
ministru al Culturii;

3. Renate Weber, parlamentar european din partea ALDE;

4. Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor şi fost 
parlamentar european;

5. Varujan Vosganian, vicepreşedinte ALDE, deputat şi 
fost ministru;

6. Andrei Gerea, vicepreşedinte ALDE, chestorul Camerei 
Deputaţilor şi fost ministru al Energiei;

7. Radu Silaghi Dumitrescu, conferenţiar universitar 
doctor la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj;

8. Deputat Eusebiu Pistru, preşedintele organizaţiei ALDE 
Arad;

9. Horia Victor Toma, fost parlamentar şi fost primar al 
municipiului Ploieşti;

10. Tudor - Tim Ionescu, vicepreşedinte al organizaţiei de 
tineret a ALDE, consilier general al Municipiului Bucureşti.

Până la locul 33 se regăsesc preşedinţi de filiale judeţene 
şi reprezentanţi ai organizaţiilor ALDE. În cadrul listei, 
există o repartiţie echilibrată între regiunile geografice, în 
aşa fel încât toţi alegătorii ALDE să aibă convingerea că 
votează o listă care le va reprezenta interesele în viitorul 
Parlament European.

În ceea ce priveşte criteriile care au stat la baza stabilirii 
listei de candidaţi, acestea au fost: expertiza pe un 
domeniu/CV profesional; experienţa politică/CV politic; 
proiectul politic propus pentru Parlamentul European în 
legislatura 2019-2024; cunoaşterea unei limbi străine de 
circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană 
etc.); abilităţi de comunicare şi negociere; meritul 
organizaţional/rezultatele alegerilor locale şi 
parlamentare din anul 2016; candidaturi asumate la 
alegerile locale şi parlamentare din anul 2016; 
notorietate/încredere (sondaj); experienţă în relaţiile 
internaţionale; reprezentarea regiunilor.

Departamentul de comunicare ALDE

Anul 2019 părea să fi debutat sub cele mai bune auspicii pentru Sursele noastre susţin că Drăgulin s-ar fi tăiat ca maioneza, 
liderul PNL Călăraşi, Dan Drăgulin, din 2012, primar al suportând, fără să crânnească şi valul rece de critici primit 
municipiului reşedinţă de judeţ. dinspre şeful său suprem, Filipescu, care nu l-a menajat deloc, 

spre deliciul celor prezenţi.Exact în urmă cu o lună, pe 18 ianuarie, domnia sa le-a transmis 
Cu capul plecat şi profund îngândurat, Drăgulin şi-a asumat „naivilor” din partid, prin intermediul unei postări pe contul 
critica (ce putea să mai facă?!) şi cum a ajuns acasă, a ordonat oficial de facebook al PNL Călăraşi, că a reuşit să pună capăt 
să i se urce rapid mesajul, pe care-l puteţi citi mai jos, pe orgoliilor şi să-i aducă la aceeaşi masă pe orgolioşii de top ai 
facebook, cuvintele, alese pe sprânceană dar şi cele 10-11 organizaţiei judeţene, finalizând astfel o construcţie laborioasă 
fotografii, culese din arhivă, având darul de a-l mai înmuia pe şi anume „unitatea Partidului Naţional Liberal la nivel 
Orban.judeţean.”. Ba mai mult, Drăgulin, în înţelepciunea sa politică 

proverbială, n-a uitat să le şi mulţumească „tuturor colegilor Pentru „naivii” din partid, nu vă entuziasmaţi prea tare. Unitatea 
liberali pentru maturitatea politică de care au dat dovadă”. PNL rămâne un deziderat iar vremea orgoliilor n-a trecut. 

Luptele interne se vor acutiza curând, şeful vostru, Dan Drăgulin Eh, ce mai poţi spune în faţa unui astfel de „demers” iniţiat de 
fiind demult depăşit de situaţie mai ales că autoritatea sa în însuşi primul liberal al judeţului? Decât că e greţos, mincinos, 
partid de-abia se observă la microscop. Voi alegeţi de partea cui rupt de realitate!
vă poziţionaţi!

Postarea de pe facebook n-a fost întâmplătoare şi are în spate o au stat la baza acestei întrevederi. Delegaţie mare şi importantă!
„poveste” care merită relatată.

Iată mesajul postat de Drăgulin pe contul de facebook al După ce s-a plâns de atmosfera apăsătoare din organizaţie, Chiar cu câteva zile înainte, însuşi Drăgulin ceruse o întrevedere partidului pe 18 ianuarie, ora 13.02.Drăgulin se aştepta, fără îndoială, să iasă şi de data asta la sediul central al partidului cu preşedintele Ludovic Orban, 
„Începutul de an 2019 este marcat de unitatea Partidului învingător, mizând pe autoritatea lui Orban, în favoarea sa. solicitându-i acestuia „reconfirmarea” dacă vreţi, de lider al 
Naţional Liberal la nivel judeţean. A trecut vremea orgoliilor, Numai că socoteala de acasă, nu s-a potrivit cu cea organizaţiei judeţene întrucât doi – trei „grei” ai partidului nu-l 
suntem uniţi şi o vom demonstra în cele două evenimente din...Modrogan. După ce i-a ascultat preţ de câteva minute mai ascultau demult. Nu s-a dus singur, în Modrogan participând 
electorale care ne aşteaptă în acest an, dar şi anul viitor.bune, aproape pe toţi, Orban a avut un mesaj ferm, tranşant şi cei doi primvicepreşedinţi, Constantin Corbu şi Gheorghe 
Le mulţumesc tuturor colegilor liberali pentru maturitatea care l-a pus serios pe gânduri pe Drăgulin: „Ori vă potoliţi şi Dobre, secretarul partidului, Valentin Barbu precum şi cele două 
politică de care au dat dovadă.”câştigaţi alegerile europarlamentare, ori dizolv organizaţia nuci tari ale partidului, senatorul Răducu Filipescu şi 
#PNLCălăraşi #echipă #unitate #ÎntâlnireCDJpreşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, în realitate „motivele” care judeţeană!”.

liderul ALDE Călăraşi, consilierul făcută pentru a le face viaţa grea Preşedintele Senatului, Călin 
judeţean, Laurenţiu State care a băncilor, ci ea a avut scopul de a le face Popescu Tăriceanu, a declarat, 
continuat “Din punct de vedere social, viaţa mai uşoară cât mai multor români. marţi, după întâlnirea cu Coaliţia 
Ordonanţa 114 a fost foarte bine primită Una dintre problemele semnalate este Română pentru Dezvoltare, că 

cea legată de taxa de 2% pe cifra de 
OUG 114 din domeniul fiscal ar afaceri a societăţilor din energie. 
putea fi modificată, însă nu va fi Această taxă, sigur că ar putea să 
abrogată sub nicio formă. afecteze negativ cifra de afaceri prin 

diminuarea investiţiilor viitoare, Tăriceanu a mai spus că taxa pe 
diminuează profitabilitatea, apetitul activele bancare se poate micşora. 
pentru investiţii noi, pentru 
retehnologizare, eficientizare. Ceea ce Călin Popescu Tăriceanu a declarat, la 
dorim în România este să avem un finalul întrevederii cu reprezentanţii 
sector energetic performant, competitiv. Coaliţiei pentru Dezvoltare, că le-a 
Suntem convinşi că acest lucru îl vom explicat acestora motivele pentru care 
putea face. Semnalele primite din partea OUG 114 a fost promovată.
reprezentanţilor mai multor domenii „În ultimele săptămâni, preşedintele pentru ca ea a limitat preţul la gazele 
afectate de această OUG trebuie avute ALDE, domnul Tăriceanu, a avut o serie naturale pentru consumatorii casnici. 
în vedere. Dacă sunt efecte nedorite, de întâlniri cu cele mai importante Acest preţ ar fi urmat să fie majorat în 
putem să le corectăm în Parlament, fără companii din domeniul energiei, precum mod semnificativ de la 1 ianuarie şi din 
să schimbăm ideea ordonanţei. Pentru şi reprezentanţii băncilor, în ceea ce acest punct de vedere ordonanţa a fost 
ALDE, OUG 114 este o bază serioasă de priveşte nemulţumirile pe care ei le au o reuşită. În ceea ce priveşte băncile, am 
discuţii, susceptibilă a fi ameliorată. Nu faţă de OUG 114. Există o serie de încercat prin această ordonanţă să găsim 
mergem pe abrogare, ci pe ameliorare. observaţii critice în legatură cu efectele o formulă mai bună, care să protejeze 
ALDE îşi oferă disponibilitatea de a Ordonanţei 114 de ambele părţi.” a populaţia, dar să fie acceptabilă şi de 
negocia.”declarat pentru www.arenamedia.ro sistemul bancar. OUG 114 nu a fost 

La finele anului trecut, deputatul podul de la Crivăţ care necesită o 
Cristian Sefer a demisionat din atenţie sporită din partea 
PMP  şi s-a înscris în PSD, partid în noastră. Avem problema 
cadrul căruia a obţinut şi mandatul curentului la Tămădău Mare. Mai 
de vicepreşedinte interimar al sunt o serie de probleme care 
organizaţiei judeţene. Domnia sa a trebuie soluţionate imediat. Din 
explicat şi motivele care au stat la acest motiv, am zis că alături de 
baza acestei „mutări” subliniind că PSD, am putea să mişcăm  aceste 
în cadrul acestui partid poate să-şi lucruri”.
ducă la bun sfârşit obiectivele 

În cei doi ani şi două luni de fixate în urmă cu 2 ani. „Am ales 
mandat, Sefer a avut 8 Luări de PSD pentru că am considerat că 
cuvânt în plen, a susţinut de la colegi parlamentari să finalizăm venind într-un partid de talia 

proiectele pe care le-am propus tribuna Camerei 4 Declaraţii Partidului Social Democrat putem 
călărăşenilor în decembrie 2016” politice, a iniţiat 69 de propuneri să ne ducem la capăt ceea ce ne-
a declarat Sefer care a continuat legislative, din care 2 legi au fost am propus acum 2 ani. Am găsit 
„Pentru mine, importante sunt promulgate şi a adresat înţelegere la PSD şi sper ca de-
lucrurile mici ale oamenilor, Guvernului nu mai puţin de 14 acum încolo împreună cu domnul 
problemele lor imediate. Avem Întrebări şi interpelări.preşedinte Iacomi, cu ceilalţi 

Duminică, 10 martie începând cu ora 12.00 în noua conducere a partidului (preşedinte, 
Sala de spectacole Barbu Ştirbei vor avea loc preşedinte executiv, 17 vicepreşedinţi, secretar 
lucrările Conferinţei Extraordinare de alegeri a executiv) până la organizarea de alegeri la 
organizaţiei judeţene PSD Călăraşi. Cei 106 termen, în vara acestui an.
delegaţi convocaţi (preşedinte interimar, 

În acest moment, filiala judeţeană este condusă preşedinte executiv interimar, vicepreşedinţi,  
de Iulian Iacomi, în calitate de preşedinte şi de preşedinţi de structuri interne, preşedinţi de 
senatoarea Roxana Paţurcă, în calitate de organizaţii locale, consilieri judeţeni, primari, 
preşedinte executiv.viceprimari, şefii de comisii interne) vor stabili 

R. Paţurcă: Noul buget permite 
României ca în 2019 să continue 

creşterea economică

“Mesajul transmis de la pupitrul Administraţiei Prezidenţiale a Bugetul pe 2019 a ajuns miercuri la Palatul Cotroceni, 
avut o abordare profund politică, una cu care ne-a obişnuit preşedintele Iohannis considerând că acesta nu este 
preşedintele în ultimele sale ieşiri. Am văzut o declaraţie fără unul sustenabil, iar alocarea fondurilor a fost făcută 
argumente, în care s-a vorbit despre lucruri generale, nu 

ţinându-se cont de interesele „camarilei de partid”. despre lucruri concrete.” este de părere liderul ALDE Călăraşi, 
Precizările au fost făcute de Mădălina Dobrovolschi, Laurenţiu State care a continuat “Bugetul votat de Parlament 

este unul al consolidării economice a României, în care purtătorul de cuvânt al preşedintelui Klaus Iohannis, 
previzionăm majorări pe investiţii şi venituri. Spre exemplu, într-o declaraţie de presă. 
Educaţia, Sănătatea, Investiţiile au sume consistente în bugetul 

 „Întârzierea neexplicată nici până în prezent a bugetului de stat pe 2019. Faptul că un consilier al preşedintelui pune el 
denotă de fapt lipsa de soluţii a Guvernului PSD, soluţii pentru sub semnul întrebării capacitatea de a realiza bugetul, e 
problemele reale ale cetăţenilor. Un Guvern care şi-a problema lui. Nu poţi vorbi despre bugetul României ca fiind o 
demonstrat în repetate rânduri limitele, un Guvern al camarilă de partid. Este o jignire pe care administraţia 
imposturii, incompetenţei, care a picat cu brio, iată, şi acest prezidenţială o face într-o declaraţie politică. 
test important - acela de a construi un buget credibil, State crede că nimeni de la Cotroceni nu a “răsfoit” legea 
sustenabil şi la timp pentru nevoile românilor”, a spus bugetului. “Un lucru este clar: cineva la preşedinţie nu a citit 
Dobrovolschi, precizând că preşedintele Iohannis va anunţa în bugetul deloc. Nu poţi să ieşi cu declaraţii şi după aceea să spui 
zilele următoare decizia în privinţa legii bugetului. că vei analiza. Ce înseamna asta? Că nu ai citit nimic şi nu ştii 
Ministrul Rovana Plumb consideră ”jignitoare” o parte dintre despre ce e vorba. Este o declaraţie tipic pentru campania 
afirmaţiile făcute şi consideră că este strict o declaraţie politică electorală. În cazul unui subiect precum bugetul de stat, ori te 
făcută în numele preşedintelui Iohannis. abţii şi faci o analiză temeinică, ai un dialog cu Guvernul, vezi 
Eugen Teodorovici afirmă că declaraţia de la Cotroceni arată că dacă e argumentat ce spui tu, ori aştepţi, analizezi şi decizi. Nu 
la Preşedinţie nici măcar nu s-a citit bugetul. „Este o declaraţie poţi să ieşi cu declaraţii defăimătoare, fără argumente. 
pentru campania electorală pe care preşedintele a început-o de Preşedintele nu doreşte un dialog, ci el vine să dea lecţii 
ceva timp”, a mai spus Teodorovici. Guvernului.” a mai adăugat liderul ALDE Călăraşi. 

Orban i-a pus la punct: Ori vă potoliţi, ori dizolv organizaţia!

ALDE a stabilit lista 
candidaţilor pentru 

Parlamentul European

State: Pentru ALDE, OUG 114 este o 
bază serioasă de discuţii. Nu mergem 

pe abrogare, ci pe ameliorare

n ALDE Călăraşi

L. State: Mesajul transmis de la pupitrul Administraţiei 
Prezidenţiale a avut o abordare profund politică 

Roxana Paţurcă: PNL a dat startul unei campanii 
de intoxicare a opiniei publice din Călăraşi

Membră a Comisiei de buget – finanţe, dirija mai mulţi bani către marile 
senatoarea PSD Călăraşi, Roxana investiţii publice de infrastructură.
Paţurcă susţine printr-o postare pe Noul buget permite României ca în 
contul personal de facebook că bugetul 2019 să continue creşterea economică 
adoptat astăzi în Parlament este unul şi să demareze, să continue sau să 
„realist” care va „permite permite finalizeze autostrăzi şi drumuri expres, 
României ca în 2019 să continue cerute de către cetăţeni, de către 
creşterea economică”. transportatori şi de către autorităţile 
“La finalul unei săptămâni de foc, în publice locale.
timpul căreia s-au discutat mii de Alocarea a 15,7 miliarde de lei în plus 
amendamente şi s-au dezbătut idei şi pentru investiţii faţă de anul trecut, 
soluţii, uneori într-un cadru mai dintre care 6 miliarde doar pentru 
protocolar, alteori cu depăşirea unor transporturi, va permite realizarea unor 
limite, aşa cum s-a putut vedea şi în lucrări publice şi proiecte de 
transmisiile în direct, s-a votat în plenul infrastructură dintre cele pe care 
Parlamentului bugetul pe anul 2019. românii le aşteaptă de ani buni.
A fost o perioadă în care, atât eu cât şi 

Totodată, bugetul asigură banii de mulţi dintre colegii mei, am lucrat până 
salarii şi pensii şi s-au găsit soluţii şi la orele dimineţii pentru a lua în calcul 
pentru majorarea alocaţiilor pentru toate opţiunile economice şi a gândi 
copii, un subiect extrem de dezbătut în bugetul în ansamblul său, având în 
ultima vreme şi un amendament care a minte perspectiva de dezvoltare a 
fost adoptat, Guvernul urmând să României în decursul acestui an. Cu 
emită o ordonanţă de urgenţă pentru toţii am preferat un buget bine conturat 
ridicarea cuantumului alocaţiilor la 150 decât unul realizat în pripă şi care nu ia 
de lei.în calcul întregul context socio-

economic. Aşa cum arată toate calculele hârtiei, 
Este un buget realist, aşa cum preciza şi dar şi judecând bugetul prin prisma 
premierul României în discursul actualului context economic şi social, 
susţinut astăzi în Parlament, care are sunt convinsă că PSD va reuşi să îşi 
două mari obiective – primul, îndeplinească în 2019 obiectivele 
continuarea creşterii economice pe programului de guvernare, aşa cum şi-a 
care România a obţinut-o în ultimii ani, propus la preluarea puterii politice, 
creştere care a permis premiera de a totul în beneficiul românilor.” este 
avea un PIB de peste 1000 de miliarde mesajul transmis de parlamentarul 
de lei, şi al doilea obiectiv, acela de a călărăşean. 

n Călăraşi 

PSD se pregăteşte de alegeri interne. 
Conferinţa Extraordinară, pe 10 martie!

n PSD Călăraşi 

Cr. Sefer:  Am ales PSD ca să pot duce 
la bun sfârşit ce ne-am propus în 2016



românilor, ar fi fost de dorit ca de către PSD, dar şi pentru măririle miliarde lei în plus pentru Educaţie şi continuarea sau finalizarea unor Preşedinte executiv al 
Opoziţia să admită că măsurile luate de salarii şi pensii, unele dintre ele 6,5 miliarde lei pentru Sănătate. Mai autostrăzi şi drumuri expres. PSD organizaţiei judeţene PSD 
aduc bunăstare. intrate în vigoare încă de anul trecut. mult, pentru că vreau să mă refer şi demonstrează că, dincolo de politica Călăraşi, senatoarea, Roxana 

Celor care aduc critici modalităţii în la acest lucru, sunt resurse mai mari social-democrată pe care o aplică, PNL îşi doreşte, şi spune pe faţă Natalia Paţurcă, a declarat că care este creionat acest buget, votat cu 7 miliarde de lei pentru este preocupat şi de bunul mers al acest lucru, scăderea salariilor şi 
liberalii au dat startul unei de plenul Parlamentului, le amintesc autorităţile locale, care păstrează mediului privat. Să ne uităm la măsuri de impozitare mai drastică a 
campanii de intoxicare a succesul pe care îl are programul populaţiei şi firmelor.  În acest 

Start-Up Nation, acolo unde zeci de opiniei publice din Călăraşi pe context, cacealmaua politică pe care 
mii de firme au aplicat şi în acest an, au încercat să o joace pentru a marginea unui subiect extrem 
foarte multe dintre ele având manipula electoratul este una de sensibil: majorarea 
punctajul maxim. Creşterea ieftină: au propus un amendament 

alocaţiilor pentru copii. economică pe care a promis-o PSD prin care solicitau să se aloce bani 
Parlamentarul călărăşean face românilor la preluarea guvernării suplimentari alocaţiilor pentru copii 

este o realitate. precizări importante în acest din excedentul bugetului asigurărilor 
sociale, lucru care este interzis de î De ce au votat parlamentarii PNL sens subliniind că PNL a propus 
lege. Liberalii ştiau acest lucru şi au împotriva acestui buget?un amendament prin care a 
folosit refuzul PSD de a încălca legea Cei de la PNL au înţeles că această solicitat să se aloce bani 
drept motiv pentru campania proiecţie bugetară va aduce un plus suplimentari pentru majorarea manipulatoare pe care au început-o: de bunăstare românilor şi va realiza 

alocaţiilor din excedentul PSD nu doreşte creşterea alocaţiilor marile proiecte de infrastructură 
pentru copii. bugetului de asigurări sociale, aşteptate de toţi. Din acest motiv, 
PSD îşi dorea şi îşi doreşte creşterea succesul guvernării PSD începe să îi lucru interzis de lege!
alocaţiilor pentru copii, ba chiar şi pună pe gânduri din perspectiva 
acţionează concret în acest sens, dar alegerilor europarlamentare şi î Doamnă senator, nu a trecut nici 
nu prin încălcarea legii, aşa cum prezidenţiale din acest an. măcar o săptămână de la momentul 
doreau liberalii. Drept dovadă, PSD a Principalul lor obiectiv în acest an în care ne spuneaţi că PSD va 
depus amendamentul corect la este menţinerea la Cotroceni a doar că România se situează pe locul integral banii din impozitul pe venit. majora alocaţiile copiilor din 
Legea bugetului, iar alocaţiile au fost primului turist al ţării, fapt pentru 4 în Uniunea Europeană din punct Din acest punct de vedere, şi întreaga ţară şi, vineri, aşa s-a şi 
majorate de la 84 la 150 lei. care, aşa cum vedem, fac tot ce e de vedere al creşterii economice în autorităţile locale din judeţul nostru întâmplat. 

posibil, de la blocarea iniţiativelor Urmează acum, aşa cum a anunţat şi 2018, cu un procent de 4,1%. vor beneficia de fonduri mai mari Da, într-adevăr, bugetul de stat Guvernului până la promovarea unor premierul, ca Guvernul să emită o Această performanţă ne-a permis pentru a realiza ceea ce au promis prevede creşterea alocaţiilor pentru informaţii false în spaţiul public.OUG pentru creşterea alocaţiilor la acum să gândim bugetul pe 2019 pe cetăţenilor.copii de la 84 de lei la 150 de lei. De 
acest nivel. Acesta este de fapt şi motivul pentru un PIB care depăşeşte în premieră Asistăm acum la un paradox - fapt, aşa cum am spus-o şi anterior, 

care, cu o totală lipsă de respect î Este un efort financiar mare 1000 miliarde lei. primarii Opoziţiei critică bugetul pe PSD este singurul partid preocupat 
pentru adevăr şi pentru cetăţenii din pentru bugetul României? î Cum vor profita românii de 2019 fără să cunoască sau fără să îi de soarta celor mulţi, singurul partid 
judeţul nostru, PNL Călăraşi a Este un efort financiar considerabil, aceste performanţe economice? intereseze faptul că vor beneficia de care îşi doreşte creşterea puterii de 
început o campanie de manipulare a dar de acest efort pe care PSD îl face Cum vor influenţa ele pozitiv mai mulţi bani la bugetul local. Avem cumpărare a românilor, singurul 
opiniei publice călărăşene, acum vor beneficia nu mai puţin de puterea de cumpărare a românilor? destule exemple şi la noi, în judeţul partid care a crescut salariile şi 
intoxicând cu informaţii false spaţiul 3.125.452 de copii, din cei 3.523.667 Călăraşi.pensiile, în condiţiile în care PNL Există câteva linii de forţă ale acţiunii 
online şi mass-media.de copii care primesc alocaţie de critică mereu acest gen de măsuri. bugetare în acest an. Astfel, salariul î Există prevăzuţi şi bani pentru 
Îi sfătuiesc pe cetăţenii călărăşeni să stat. Practic, putem vorbi despre Am putut vedea cu toţii modul în minim va creşte cu 10%, la fel şi investiţii?
cântărească bine informaţiile care alocarea unei sume aproape duble care economiştii PNL au criticat pensia minimă, în timp ce punctul de Da, PSD a suplimentat şi acest 
vin dinspre PNL Călăraşi. Din prea pentru acest capitol al bugetului în recent măsurile de relaxare fiscală pensie va creşte cu încă 15% şi va capitol din bugetul de stat, 
mult timp şi lipsă de ocupaţie, ceea ce priveşte copiii care primeau promovate de către PSD, dar şi ajunge la 1265 lei de la 1 investiţiile ajungând la peste 10 
liberalii găsesc fel de fel de forme, anul trecut 84 de lei. Este vorba aici modul în care au primit liderii PNL septembrie. DIncolo de aceste miliarde de Euro (50 de miliarde de 
destul de eficiente, de a manipula şi de zeci de mii de copii din Călăraşi vestea creşterii salariilor şi pensiilor. creşteri care se vor resimţi imediat în lei), sumă care este cu 15,5 miliarde 
opinia publică. Este dovada modului care acum vor beneficia de alocaţii Din punct de vedere politic, este buzunarele românilor şi vor creşte de lei mai mare decât în 2018. Dintre 
în care aceştia au tratat şi vor trata şi mărite.normal să nu le convină succesul puterea de cumpărare, Sănătatea şi acestea, 6 miliarde de lei sunt alocaţi 
de acum înainte relaţia cu PSD, dar din punct de vedere uman, Educaţia, două dintre ministerele î Există bani la buget? direct investiţiilor în infrastructură, 
electoratul.având în vedere faptul că măsurile care au suferit în anii trecuţi, vor Există bani la buget şi pentru un domeniu care are nevoie urgentă 
î Mulţumesc.luate de PSD sunt în favoarea primi mai mulţi bani de la buget: 9,9 alocaţiile copiilor, aproape dublate de finanţare pentru demararea, 

ACTUALITATE4 5ACTUALITATE

Biroul Politic Central al Alianţei Liberalilor şi 
Democraţilor (ALDE) a adoptat miercuri, 27 
februarie, lista candidaţilor pentru alegerile 
pentru Parlamentul European ce vor avea loc în 
luna mai a acestui an.

Primii 10 candidaţi din lista propusă de ALDE pentru 
alegerile europene, în ordinea în care se vor regăsi pe 
liste, sunt următorii:

1. Norica Nicolai (foto), parlamentar european din partea 
ALDE;

2. Daniel Barbu, profesor universitar doctor, fost 
preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente şi fost 
ministru al Culturii;

3. Renate Weber, parlamentar european din partea ALDE;

4. Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor şi fost 
parlamentar european;

5. Varujan Vosganian, vicepreşedinte ALDE, deputat şi 
fost ministru;

6. Andrei Gerea, vicepreşedinte ALDE, chestorul Camerei 
Deputaţilor şi fost ministru al Energiei;

7. Radu Silaghi Dumitrescu, conferenţiar universitar 
doctor la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj;

8. Deputat Eusebiu Pistru, preşedintele organizaţiei ALDE 
Arad;

9. Horia Victor Toma, fost parlamentar şi fost primar al 
municipiului Ploieşti;

10. Tudor - Tim Ionescu, vicepreşedinte al organizaţiei de 
tineret a ALDE, consilier general al Municipiului Bucureşti.

Până la locul 33 se regăsesc preşedinţi de filiale judeţene 
şi reprezentanţi ai organizaţiilor ALDE. În cadrul listei, 
există o repartiţie echilibrată între regiunile geografice, în 
aşa fel încât toţi alegătorii ALDE să aibă convingerea că 
votează o listă care le va reprezenta interesele în viitorul 
Parlament European.

În ceea ce priveşte criteriile care au stat la baza stabilirii 
listei de candidaţi, acestea au fost: expertiza pe un 
domeniu/CV profesional; experienţa politică/CV politic; 
proiectul politic propus pentru Parlamentul European în 
legislatura 2019-2024; cunoaşterea unei limbi străine de 
circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană 
etc.); abilităţi de comunicare şi negociere; meritul 
organizaţional/rezultatele alegerilor locale şi 
parlamentare din anul 2016; candidaturi asumate la 
alegerile locale şi parlamentare din anul 2016; 
notorietate/încredere (sondaj); experienţă în relaţiile 
internaţionale; reprezentarea regiunilor.

Departamentul de comunicare ALDE

Anul 2019 părea să fi debutat sub cele mai bune auspicii pentru Sursele noastre susţin că Drăgulin s-ar fi tăiat ca maioneza, 
liderul PNL Călăraşi, Dan Drăgulin, din 2012, primar al suportând, fără să crânnească şi valul rece de critici primit 
municipiului reşedinţă de judeţ. dinspre şeful său suprem, Filipescu, care nu l-a menajat deloc, 

spre deliciul celor prezenţi.Exact în urmă cu o lună, pe 18 ianuarie, domnia sa le-a transmis 
Cu capul plecat şi profund îngândurat, Drăgulin şi-a asumat „naivilor” din partid, prin intermediul unei postări pe contul 
critica (ce putea să mai facă?!) şi cum a ajuns acasă, a ordonat oficial de facebook al PNL Călăraşi, că a reuşit să pună capăt 
să i se urce rapid mesajul, pe care-l puteţi citi mai jos, pe orgoliilor şi să-i aducă la aceeaşi masă pe orgolioşii de top ai 
facebook, cuvintele, alese pe sprânceană dar şi cele 10-11 organizaţiei judeţene, finalizând astfel o construcţie laborioasă 
fotografii, culese din arhivă, având darul de a-l mai înmuia pe şi anume „unitatea Partidului Naţional Liberal la nivel 
Orban.judeţean.”. Ba mai mult, Drăgulin, în înţelepciunea sa politică 

proverbială, n-a uitat să le şi mulţumească „tuturor colegilor Pentru „naivii” din partid, nu vă entuziasmaţi prea tare. Unitatea 
liberali pentru maturitatea politică de care au dat dovadă”. PNL rămâne un deziderat iar vremea orgoliilor n-a trecut. 

Luptele interne se vor acutiza curând, şeful vostru, Dan Drăgulin Eh, ce mai poţi spune în faţa unui astfel de „demers” iniţiat de 
fiind demult depăşit de situaţie mai ales că autoritatea sa în însuşi primul liberal al judeţului? Decât că e greţos, mincinos, 
partid de-abia se observă la microscop. Voi alegeţi de partea cui rupt de realitate!
vă poziţionaţi!

Postarea de pe facebook n-a fost întâmplătoare şi are în spate o au stat la baza acestei întrevederi. Delegaţie mare şi importantă!
„poveste” care merită relatată.

Iată mesajul postat de Drăgulin pe contul de facebook al După ce s-a plâns de atmosfera apăsătoare din organizaţie, Chiar cu câteva zile înainte, însuşi Drăgulin ceruse o întrevedere partidului pe 18 ianuarie, ora 13.02.Drăgulin se aştepta, fără îndoială, să iasă şi de data asta la sediul central al partidului cu preşedintele Ludovic Orban, 
„Începutul de an 2019 este marcat de unitatea Partidului învingător, mizând pe autoritatea lui Orban, în favoarea sa. solicitându-i acestuia „reconfirmarea” dacă vreţi, de lider al 
Naţional Liberal la nivel judeţean. A trecut vremea orgoliilor, Numai că socoteala de acasă, nu s-a potrivit cu cea organizaţiei judeţene întrucât doi – trei „grei” ai partidului nu-l 
suntem uniţi şi o vom demonstra în cele două evenimente din...Modrogan. După ce i-a ascultat preţ de câteva minute mai ascultau demult. Nu s-a dus singur, în Modrogan participând 
electorale care ne aşteaptă în acest an, dar şi anul viitor.bune, aproape pe toţi, Orban a avut un mesaj ferm, tranşant şi cei doi primvicepreşedinţi, Constantin Corbu şi Gheorghe 
Le mulţumesc tuturor colegilor liberali pentru maturitatea care l-a pus serios pe gânduri pe Drăgulin: „Ori vă potoliţi şi Dobre, secretarul partidului, Valentin Barbu precum şi cele două 
politică de care au dat dovadă.”câştigaţi alegerile europarlamentare, ori dizolv organizaţia nuci tari ale partidului, senatorul Răducu Filipescu şi 
#PNLCălăraşi #echipă #unitate #ÎntâlnireCDJpreşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, în realitate „motivele” care judeţeană!”.

liderul ALDE Călăraşi, consilierul făcută pentru a le face viaţa grea Preşedintele Senatului, Călin 
judeţean, Laurenţiu State care a băncilor, ci ea a avut scopul de a le face Popescu Tăriceanu, a declarat, 
continuat “Din punct de vedere social, viaţa mai uşoară cât mai multor români. marţi, după întâlnirea cu Coaliţia 
Ordonanţa 114 a fost foarte bine primită Una dintre problemele semnalate este Română pentru Dezvoltare, că 

cea legată de taxa de 2% pe cifra de 
OUG 114 din domeniul fiscal ar afaceri a societăţilor din energie. 
putea fi modificată, însă nu va fi Această taxă, sigur că ar putea să 
abrogată sub nicio formă. afecteze negativ cifra de afaceri prin 

diminuarea investiţiilor viitoare, Tăriceanu a mai spus că taxa pe 
diminuează profitabilitatea, apetitul activele bancare se poate micşora. 
pentru investiţii noi, pentru 
retehnologizare, eficientizare. Ceea ce Călin Popescu Tăriceanu a declarat, la 
dorim în România este să avem un finalul întrevederii cu reprezentanţii 
sector energetic performant, competitiv. Coaliţiei pentru Dezvoltare, că le-a 
Suntem convinşi că acest lucru îl vom explicat acestora motivele pentru care 
putea face. Semnalele primite din partea OUG 114 a fost promovată.
reprezentanţilor mai multor domenii „În ultimele săptămâni, preşedintele pentru ca ea a limitat preţul la gazele 
afectate de această OUG trebuie avute ALDE, domnul Tăriceanu, a avut o serie naturale pentru consumatorii casnici. 
în vedere. Dacă sunt efecte nedorite, de întâlniri cu cele mai importante Acest preţ ar fi urmat să fie majorat în 
putem să le corectăm în Parlament, fără companii din domeniul energiei, precum mod semnificativ de la 1 ianuarie şi din 
să schimbăm ideea ordonanţei. Pentru şi reprezentanţii băncilor, în ceea ce acest punct de vedere ordonanţa a fost 
ALDE, OUG 114 este o bază serioasă de priveşte nemulţumirile pe care ei le au o reuşită. În ceea ce priveşte băncile, am 
discuţii, susceptibilă a fi ameliorată. Nu faţă de OUG 114. Există o serie de încercat prin această ordonanţă să găsim 
mergem pe abrogare, ci pe ameliorare. observaţii critice în legatură cu efectele o formulă mai bună, care să protejeze 
ALDE îşi oferă disponibilitatea de a Ordonanţei 114 de ambele părţi.” a populaţia, dar să fie acceptabilă şi de 
negocia.”declarat pentru www.arenamedia.ro sistemul bancar. OUG 114 nu a fost 

La finele anului trecut, deputatul podul de la Crivăţ care necesită o 
Cristian Sefer a demisionat din atenţie sporită din partea 
PMP  şi s-a înscris în PSD, partid în noastră. Avem problema 
cadrul căruia a obţinut şi mandatul curentului la Tămădău Mare. Mai 
de vicepreşedinte interimar al sunt o serie de probleme care 
organizaţiei judeţene. Domnia sa a trebuie soluţionate imediat. Din 
explicat şi motivele care au stat la acest motiv, am zis că alături de 
baza acestei „mutări” subliniind că PSD, am putea să mişcăm  aceste 
în cadrul acestui partid poate să-şi lucruri”.
ducă la bun sfârşit obiectivele 

În cei doi ani şi două luni de fixate în urmă cu 2 ani. „Am ales 
mandat, Sefer a avut 8 Luări de PSD pentru că am considerat că 
cuvânt în plen, a susţinut de la colegi parlamentari să finalizăm venind într-un partid de talia 

proiectele pe care le-am propus tribuna Camerei 4 Declaraţii Partidului Social Democrat putem 
călărăşenilor în decembrie 2016” politice, a iniţiat 69 de propuneri să ne ducem la capăt ceea ce ne-
a declarat Sefer care a continuat legislative, din care 2 legi au fost am propus acum 2 ani. Am găsit 
„Pentru mine, importante sunt promulgate şi a adresat înţelegere la PSD şi sper ca de-
lucrurile mici ale oamenilor, Guvernului nu mai puţin de 14 acum încolo împreună cu domnul 
problemele lor imediate. Avem Întrebări şi interpelări.preşedinte Iacomi, cu ceilalţi 

Duminică, 10 martie începând cu ora 12.00 în noua conducere a partidului (preşedinte, 
Sala de spectacole Barbu Ştirbei vor avea loc preşedinte executiv, 17 vicepreşedinţi, secretar 
lucrările Conferinţei Extraordinare de alegeri a executiv) până la organizarea de alegeri la 
organizaţiei judeţene PSD Călăraşi. Cei 106 termen, în vara acestui an.
delegaţi convocaţi (preşedinte interimar, 

În acest moment, filiala judeţeană este condusă preşedinte executiv interimar, vicepreşedinţi,  
de Iulian Iacomi, în calitate de preşedinte şi de preşedinţi de structuri interne, preşedinţi de 
senatoarea Roxana Paţurcă, în calitate de organizaţii locale, consilieri judeţeni, primari, 
preşedinte executiv.viceprimari, şefii de comisii interne) vor stabili 

R. Paţurcă: Noul buget permite 
României ca în 2019 să continue 

creşterea economică

“Mesajul transmis de la pupitrul Administraţiei Prezidenţiale a Bugetul pe 2019 a ajuns miercuri la Palatul Cotroceni, 
avut o abordare profund politică, una cu care ne-a obişnuit preşedintele Iohannis considerând că acesta nu este 
preşedintele în ultimele sale ieşiri. Am văzut o declaraţie fără unul sustenabil, iar alocarea fondurilor a fost făcută 
argumente, în care s-a vorbit despre lucruri generale, nu 

ţinându-se cont de interesele „camarilei de partid”. despre lucruri concrete.” este de părere liderul ALDE Călăraşi, 
Precizările au fost făcute de Mădălina Dobrovolschi, Laurenţiu State care a continuat “Bugetul votat de Parlament 

este unul al consolidării economice a României, în care purtătorul de cuvânt al preşedintelui Klaus Iohannis, 
previzionăm majorări pe investiţii şi venituri. Spre exemplu, într-o declaraţie de presă. 
Educaţia, Sănătatea, Investiţiile au sume consistente în bugetul 

 „Întârzierea neexplicată nici până în prezent a bugetului de stat pe 2019. Faptul că un consilier al preşedintelui pune el 
denotă de fapt lipsa de soluţii a Guvernului PSD, soluţii pentru sub semnul întrebării capacitatea de a realiza bugetul, e 
problemele reale ale cetăţenilor. Un Guvern care şi-a problema lui. Nu poţi vorbi despre bugetul României ca fiind o 
demonstrat în repetate rânduri limitele, un Guvern al camarilă de partid. Este o jignire pe care administraţia 
imposturii, incompetenţei, care a picat cu brio, iată, şi acest prezidenţială o face într-o declaraţie politică. 
test important - acela de a construi un buget credibil, State crede că nimeni de la Cotroceni nu a “răsfoit” legea 
sustenabil şi la timp pentru nevoile românilor”, a spus bugetului. “Un lucru este clar: cineva la preşedinţie nu a citit 
Dobrovolschi, precizând că preşedintele Iohannis va anunţa în bugetul deloc. Nu poţi să ieşi cu declaraţii şi după aceea să spui 
zilele următoare decizia în privinţa legii bugetului. că vei analiza. Ce înseamna asta? Că nu ai citit nimic şi nu ştii 
Ministrul Rovana Plumb consideră ”jignitoare” o parte dintre despre ce e vorba. Este o declaraţie tipic pentru campania 
afirmaţiile făcute şi consideră că este strict o declaraţie politică electorală. În cazul unui subiect precum bugetul de stat, ori te 
făcută în numele preşedintelui Iohannis. abţii şi faci o analiză temeinică, ai un dialog cu Guvernul, vezi 
Eugen Teodorovici afirmă că declaraţia de la Cotroceni arată că dacă e argumentat ce spui tu, ori aştepţi, analizezi şi decizi. Nu 
la Preşedinţie nici măcar nu s-a citit bugetul. „Este o declaraţie poţi să ieşi cu declaraţii defăimătoare, fără argumente. 
pentru campania electorală pe care preşedintele a început-o de Preşedintele nu doreşte un dialog, ci el vine să dea lecţii 
ceva timp”, a mai spus Teodorovici. Guvernului.” a mai adăugat liderul ALDE Călăraşi. 

Orban i-a pus la punct: Ori vă potoliţi, ori dizolv organizaţia!

ALDE a stabilit lista 
candidaţilor pentru 

Parlamentul European

State: Pentru ALDE, OUG 114 este o 
bază serioasă de discuţii. Nu mergem 

pe abrogare, ci pe ameliorare

n ALDE Călăraşi

L. State: Mesajul transmis de la pupitrul Administraţiei 
Prezidenţiale a avut o abordare profund politică 

Roxana Paţurcă: PNL a dat startul unei campanii 
de intoxicare a opiniei publice din Călăraşi

Membră a Comisiei de buget – finanţe, dirija mai mulţi bani către marile 
senatoarea PSD Călăraşi, Roxana investiţii publice de infrastructură.
Paţurcă susţine printr-o postare pe Noul buget permite României ca în 
contul personal de facebook că bugetul 2019 să continue creşterea economică 
adoptat astăzi în Parlament este unul şi să demareze, să continue sau să 
„realist” care va „permite permite finalizeze autostrăzi şi drumuri expres, 
României ca în 2019 să continue cerute de către cetăţeni, de către 
creşterea economică”. transportatori şi de către autorităţile 
“La finalul unei săptămâni de foc, în publice locale.
timpul căreia s-au discutat mii de Alocarea a 15,7 miliarde de lei în plus 
amendamente şi s-au dezbătut idei şi pentru investiţii faţă de anul trecut, 
soluţii, uneori într-un cadru mai dintre care 6 miliarde doar pentru 
protocolar, alteori cu depăşirea unor transporturi, va permite realizarea unor 
limite, aşa cum s-a putut vedea şi în lucrări publice şi proiecte de 
transmisiile în direct, s-a votat în plenul infrastructură dintre cele pe care 
Parlamentului bugetul pe anul 2019. românii le aşteaptă de ani buni.
A fost o perioadă în care, atât eu cât şi 

Totodată, bugetul asigură banii de mulţi dintre colegii mei, am lucrat până 
salarii şi pensii şi s-au găsit soluţii şi la orele dimineţii pentru a lua în calcul 
pentru majorarea alocaţiilor pentru toate opţiunile economice şi a gândi 
copii, un subiect extrem de dezbătut în bugetul în ansamblul său, având în 
ultima vreme şi un amendament care a minte perspectiva de dezvoltare a 
fost adoptat, Guvernul urmând să României în decursul acestui an. Cu 
emită o ordonanţă de urgenţă pentru toţii am preferat un buget bine conturat 
ridicarea cuantumului alocaţiilor la 150 decât unul realizat în pripă şi care nu ia 
de lei.în calcul întregul context socio-

economic. Aşa cum arată toate calculele hârtiei, 
Este un buget realist, aşa cum preciza şi dar şi judecând bugetul prin prisma 
premierul României în discursul actualului context economic şi social, 
susţinut astăzi în Parlament, care are sunt convinsă că PSD va reuşi să îşi 
două mari obiective – primul, îndeplinească în 2019 obiectivele 
continuarea creşterii economice pe programului de guvernare, aşa cum şi-a 
care România a obţinut-o în ultimii ani, propus la preluarea puterii politice, 
creştere care a permis premiera de a totul în beneficiul românilor.” este 
avea un PIB de peste 1000 de miliarde mesajul transmis de parlamentarul 
de lei, şi al doilea obiectiv, acela de a călărăşean. 

n Călăraşi 

PSD se pregăteşte de alegeri interne. 
Conferinţa Extraordinară, pe 10 martie!

n PSD Călăraşi 

Cr. Sefer:  Am ales PSD ca să pot duce 
la bun sfârşit ce ne-am propus în 2016
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