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Într-un spaţiu modern care oferă condiţii Dumbo - 3D (varianta subtitrată)
optime pentru vizionarea unui spectacol Regia: Tim Burton

Regia: Cătălin Rotaru, Gabi Virginia Şargaatât în format 3D cât şi în format 2D puteţi Cu: Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, 
Cu: Alexandru Suciu, Cristina Flutur, Elias viziona în perioada 15 martie – 1 aprilie Danny DeVito, Alan Arkin
Ferkin2019 filmele: Corgi, Căţeii reginei (3D Gen film: Familie, Fantastic

varianta dublată), Cu ce ţi-am mai greşit Gen film: Dramă Rating: AGnoi, Doamne?(2D), Să nu ucizi(2D), Faci sau Durata: 120 minute Durata: 120 minutetaci(2D), Noi(2D), Dumbo(3D) şi The Beach Premiera în România: 01.03.2019 Premiera în România: 29.03.2019Bum(2D). Filmele vor fi difuzate după cum 
Să nu ucizi spune povestea lui Cristian, un Holt Farrier, un veteran de război şi fost star urmează:
chirurg tânăr şi ambiţios, pe care pierderea al circului, îşi găseşte viaţa întoarsă cu susul 
unui pacient, în urma unei intervenţii de în jos atunci când se întoarce din război. Vineri, 15 şi 22 martie 2019: 12:30 rutină, îl determină să pornească o luptă Proprietarul circului, Max Medici, îl invită pe Sâmbătă, 16 şi 23 martie 2019: ora 10:30 şi solitară împotriva sistemului, riscându-şi Holt şi pe copiii săi, Milly şi Joe, să aibă grijă 12:30 familia şi cariera pentru a descoperi de un elefant nou-născut ale cărui urechi 
adevărul.Duminică, 17 şi 24 martie 2019: ora 10:30 şi supradimensionate îl fac obiectul ridiculizării 

12:30 într-un circ deja zbuciumat. Dar când ei 
22 - 28 martie 2019 descoperă că Dumbo poate zbura, circul are 

Ora 17:00 parte de o revenire incredibilă, atrăgând 
persuasivul antreprenor V.A. Vandevere, care 25 martie, filmul nu rulează
recrutează elefantul special pentru cel mai Regia: Ben Stassen
nou spectacol de divertisment, „Dreamland”. Cu: Tom Courtenay, Jon Culshaw, Kulvinder 
Dumbo atinge noi culmi alături de Regia: Iura LuncaşuGhir, Sarah Hadland, Matt Lucas, Julie 
fermecătoarea şi spectaculoasa artistă, Cu: Augustin Viziru, Levent Sali, Cătălin Walters, Ray Winstone
Colette Marchant, până când Holt află că sub Cazacu, Codin Maticiuc, Diana Dumitrescu, Gen film: Animaţie, Familie poleiala sa strălucitoare, „Dreamland” este Sandra Izbaşa, Horia BrenciuRating: AG plin de secrete întunecate.

Gen film: ComedieDurata: 92 minute
Rating: AGPremiera în România: 15.03.2019 29 martie - 01 aprilie 2019 
Durata: 99 minuteCorgi este cel mai iubit câine al monarhiei Ora: 20:00
Premiera în România: 15.03.2019britanice. 02 - 04 aprilie 
"Faci sau taci" aduce în prim plan reţelele de Rătăcit şi departe de palatul regal, simpaticul Ora: 17:00 şi 20:00traficanţi de carne vie, care de această dată corgi ajunge la un club de lupte pentru câini 
au căpătat proporţii îngrijorătoare. Nimic şi este forţat să se confrunte cu tot felul de 
amuzant până aici. Dar atunci când câţiva rase canine, unele mai ciudate ca altele. În 

Regia: Harmony Korinefuncţionari români primesc vizita oficialilor toată această aventură epică şi încercările lui 
Cu: Matthew McConaugheydin Spania şi trebuie să pună la cale o de a se întoarce la stăpână, 

misiune specială, iar spaniola lor constă în Gen film: ComedieRex se va îndrăgosti iremediabil şi se va 
Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se Durata: 95 minutedescoperi pe sine altfel decât se credea.
complică. Pornim în misiune, dar care-i aia? Premiera în România: 29.03.2019

Moondog este un personaj rebel care îşi 15 - 21 martie 2019
22 - 28 martie 2019 trăieşte viaţa după regulile proprii.Ora 17:00

Ora 20:00
18 martie, filmul nu rulează

Informaţii suplimentare: 
tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro Regia: Jordan Peele
Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth Moss, 
5ARegia: Philippe de Chauveron Anna Diop, Lupita Nyong'o, Kara Hayward
Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D): 8 Cu: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Gen film: Horror, Thriller
lei – copii cu vârste de maxim 14 ani; 12 lei – Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Durata: 120 minute
persoane cu vârste peste 14 aniDiawara Premiera în România: 22.03.2019
Nu se efectuează rezervări. Biletele pot fi Gen film: Comedie, Dramă Liniştea unei familii devine haos când cumpărate cu o săptămână înainte de data 

Rating: AG dublurile lor le bat la uşă şi încep să îi spectacolului. În zilele de luni filmul rulează 
Durata: 99 minute terorizeze. începând cu ora 20.00.
Premiera în România: 15.03.2019
Claude şi Marie Verneuil sunt în mijlocul unei Vineri, 29 martie 2019: 12:30
noi crize de familie. Cei patru soţi ai celor Sâmbătă, 30 martie 2019: ora 10:30 şi 12:30
patru fiice ale lor hotărăsc, din diverse Duminică, 31 martie 2019: ora 10:30 şi 
motive, să părăsească Franţa. Iată-i, în acest 12:30
sequel, imaginându-şi traiul pe alte 
meleaguri.

15 - 21 martie 2019
29 - 31 martie 2019Ora 20:00

Ora 17:00

Să nu ucizi(2D) 

Corgi, Căţeii reginei - 3D 
(varianta dublată)

Faci sau taci - 2D 

The Beach Bum - 2D 

Noi - 2D Cu ce ţi-am mai greşit noi, 
Doamne?(2D) 

Dumbo - 3D (varianta 
dublată)

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 15 martie – 1 aprilie 2019

Informaţii suplimentare:
 tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro 

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 
5A

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectuează rezervări.

Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână 
înainte de data spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează începând cu 
ora 20.00.

Corgi, Căţeii reginei Cu ce ţi-am mai greşit noi, Doamne? 
Să nu ucizi Faci sau taci Noi Dumbo  The Beach Bum 

 (3D varianta dublată), (2D),  
(2D), (2D), (2D), (3D) şi (2D) 

Comisia de la Veneţia va emite un 
punct de vedere oficial faţă de 
OUG 7 şi înfiinţarea secţiei 
speciale de anchetare a 
magistraţilor (SIIJ) după o 
solicitare în acest sens a PNL la 
Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei (APCE).

Astfel, la cererea PNL, Comisia de 
monitorizare din APCE a avut miercuri un 
vot prin care solicită Comisiei de la 
Veneţia o poziţie oficială faţă de cele două 
subiecte.
”A fost o largă majoritate la vot. Adunarea 
Parlamentară a reacţionat acum foarte 
rapid, lucru care demonstrează că înţelege 
gravitatea şi urgenţa situaţiei din România „Nu este pentru prima dată când România Mai mult, în privinţa OUG 7, aceasta a fost 
legată de justiţie. Indiferent dacă PSD va este scoasă la tablă, la nivel European, din modificată exact cum a fost stabilit cu 
lua sau nu în considerare poziţia Comisiei cauza acţiunilor iresponsabile ale celor din reprezentanţii asociaţilor de magistraţi şi 
de la Veneţia, aceste documente sunt PNL şi USR. Cele două partide de opoziţie CSM. în urma acestei solicitări a PNL şi 
extrem de utile, pentru că viitoarea transferă bătălia politică internă la nivel USR ce ar trebui să înţelegem? Că aceştia 
guvernare le va putea folosi pentru a european, dăunând grav imaginii ţării îşi doresc pe mai departe ca DNA să poată 
schimba legislaţia impusă de PSD”, a noastre în exterior. Acest lucru nu deschide dosare judecătorilor, să existe o 
declarat pentru G4Media.ro Ionuţ Stroe contează pentru cei de la PNL şi USR. presiune asupra magistraţilor. PNL şi USR 
(PNL), reprezentant al Parlamentului Singurul lucru important pentru ei, ca şi vor cu toată tăria ca România să se 
României in Adunarea Parlamentară a pentru preşedintele Iohannis, este câştigul întoarcă în perioada binomului SRI- DNA. 
Consiliului Europei. electoral.” a declarat pentru Vor să revină abuzurile, încălcarea 

www.arenamedia.ro liderul ALDE Călăraşi, drepturilor cetăţenilor, încălcarea vieţii PNL a cerut în această lună sesizarea 
Laurenţiu State care a continuat “Comisia private. De fapt, ce vor PNL şi USR este un Comisiei de la Veneţia în privinţa OUG 
de la Veneţia a fost consultată cu privire la sistem controlat de instituţiile de forţă. 7/2019, precum şi asupra OUG 90 şi OUG 
Secţia specială şi i s-a explicat exact Această dorinţă a celor două partide nu 92 de anul trecut. USR ceruse în ianuarie 
contextul în care înfiinţarea acesteia a are nicio legătură cu societăţile sesizarea Comisiei de la Veneţia pe tema 
avut loc. democratice.”modificărilor din justiţie.

Ministrul Finanţelor a dat din nou asigurări că banii 
pentru pensii şi salarii sunt prevăzuţi în legea 
bugetului. Eugen Teodorovici spune că nu se schimbă 
nicio cifră în buget faţă de varianta adoptată iniţial 
de Parlament. 
„Toate creşterile sunt acoperite. Ştiţi foarte bine că 
până astăzi nu am avut niciun fel de sincopă în a 
asigura plata acestor drepturi băneşti, cu toate că s-a 
spus foarte des că nu ar fi bani suficienţi. Mergem în 
continuare pe aceeaşi linie”. a spus Teodorovici
„Nu o dată cei din opoziţie au anunţat apocalipsa 
economică a României, au anunţat că nu mai sunt 
bani de salarii şi pensii. De fiecare dată lucrurile au 
fost contrazise de realitate, de datele economice. De 
doi ani de zile cifrele economice îi contrazic. România 
a încheiat ultimii 2 ani pe creştere economică, timp 
în care salariile şi pensiile au cunoscut o creştere 
semnificativă.” a declarat preşedintele ALDE Călăraşi, 
consilierul judeţean Laurenţiu State care a conchis 
“Ce se întâmplă cu cei din opoziţie? Încep să insufle 
teama în rândul cetăţenilor prin tot felul de minciuni. 
Atitudinea partidelor de opoziţie care folosesc o 
asemenea retorică este iresponsabilă. Este un 
comportament jenant prin care încearcă să îi 
manipuleze pe români.”

Bugetul pe 2019 a fost adoptat miercuri, după ce şeful statului 
l-a contestat la CCR, apoi a cerut reexaminarea sa în Parlament. 
Astfel, s-au înregistrat 245 de voturi ”pentru” şi 115 voturi 
”contra”.

Prin urmare, preşedintele Klaus Iohannis este obligat să 
promulge legea bugetului de stat pe 2019, deoarece nu poate 
refuza promulgarea decât o singură data.

“Decizia Parlamentului este una firească. Bugetul nu poate să 
mai întârzie foarte mult timp doar pentru că preşedintele vrea 
să facă un joc politic. România are nevoie de buget, 
comunităţile locale au nevoie de acest buget cât mai repede 
pentru a putea să dea drumul la investiţii. Aşteptăm ca 
preşedintele să promulge bugetul în cel mai scurt timp şi să nu 
mai pună beţe în roate guvernului şi unităţilor administrative.” 
a comentat pentru www.arenamedia.ro liderul ALDE Călăraşi, 
Laurenţiu State care a continuat “Reprezentanţii opoziţiei 
urmează aceeaşi strategie cu a preşedintelui Iohannis, de 
blocare a tuturor iniţiativelor care vin din partea Guvernului şi a 
coaliţiei de guvernare. Bugetul a fost dezbătut, amendamente 
au fost depuse în momentul în care a fost trimis de la Guvern 
către Parlament. Acum, singurul lucru care trebuia făcut era să 
fie revotat bugetul pentru a-i fi retrimis preşedintelui. Acuzaţiile 
opoziţiei sunt fără fond şi doar simple atacuri politice.”

Curtea Constituţională a decis miercuri, cu majoritate de voturi, 
că ordonanţa de urgenţă privind operaţionalizarea Secţiei 
speciale de investigare a magistraţilor nu încalcă legea 
fundamentală, respingând astfel criticile PNL şi USR, a declarat 
un judecător la finalul şedinţei.
Potrivit unor surse din cadrul CCR, decizia a fost luată cu 6 voturi 
în favoarea Secţiei şi 3 voturi ”împotrivă”. Judecătorii care au 
votat împotriva OUG de operaţionalizare a Secţiei au fost Livia 
Stanciu, Ştefan Minea şi Daniel Morar.
CCR nu a făcut decât să reconfirme decizia de anul trecut, atunci 
când legile justiţiei au fost trecute prin avizul de 
constituţionalitate. Încă o dată cei din USR şi PNL se afundă în 
ridicolul acţiunilor pe care le demarează. Ce au făcut cele două 
partide nu a fost altceva decât o acţiune de imagine.” susţine 
Laurenţiu State, şeful ALDE Călăraşi, domnia sa adăugând “În 
privinţa Secţiei speciale, aceasta a început să deranjeze prin 
rezultatele pe care le are. Practic, Secţia specială a scos la iveală 
modul în care DNA a pus presiune pe magistraţi prin secţia 
înfiinţată de Kovesi. Nu am văzut reprezentanţii PNL şi USR la fel 
de vehemenţi atunci când această Secţie specială era sub 
comanda lui Kovesi şi când judecătorii erau victimele presiunilor 
procurorilor.”

Ultima variantă a bugetului pe 2019 prevede cheltuieli 
mai mari cu peste 2 miliarde lei, ca urmare a 
introducerii alocațiilor copiilor urcând deficitul, potrivit 
Ministerului Finanțelor, la 2,76% din PIB. Totuși, 
Consiliul Fiscal este de părere că deficitul va depăși 3% 
din PIB, anul acesta, având în vedere veniturile și 
cheltuielile prognozate, dacă politicile publice nu se 
schimbă.
O primă remarcă vizează diferențele semnificative ce 
apar la nivelul bugetului consolidat aferent anului 2019 
între forma trimisă Consiliului fiscal spre formularea 
opiniei inițiale în 31 ianuarie 2019 și cea ulterior 
aprobată de Guvern și trimisă în Parlament.
“Am luat act de evaluările pe care Consiliul Fiscal le-a 
făcut publice şi vom ţine cont de ele. Însă, nu trebuie 
să pierdem din vedere că acelaşi Consiliu Fiscal, cu 
aceiaşi conducere, este instituţia care a legitimat şi 
susţinut rectificările bugetare ale guvernului Cioloş, 
dar şi proiecţiile bugetare, precum şi măsurile luate în 
perioada de criză economică de guvernarea Boc - 
Băsescu.” E de părere liderul ALDE Călăraşi, consilierul 
judeţean Laurenţiu State care a continuat “S-a dovedit 
de prea multe ori în ultimii ani că, sub actuala sa 
conducere, Consiliul Fiscal este o instituţie 
părtinitoare, ale cărei analize pot fi influenţate de 
partizanatul politic. Consiliul Fiscal ar trebui să aducă 
mai întâi explicaţiile privind erorile comise pe 
parcursul timpului, când nu se afla la guvernare 
actuala coaliţie, înainte să vină să ţină lecţii.”
State a mai precizat că “Bugetul este bazat pe un 
deficit de sub 3%, lucru care s-a realizat şi în anii 
trecuţi când acelaşi consiliu anunţa previziuni 
apocaliptice.”

Săptămâna trecută, preşedintele Consiliului 
Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a predat 
cheile noului vehicul de intervenţie în caz de 
urgenţă pentru muniţie neexplodată.

Echipamentul a fost achiziţionat în cadrul 
proiectului transfrontalier "Managementul 
de risc şi protecţia la inundaţii în regiunile 
Călăraşi - Polski Trambesh (Bulgaria).

Valoarea totală a proiectului este de 
3.853.515 euro, din care 2.794.779 euro îi 
revin Consiliului Judeţean Călăraşi.

Noul vehicul va deservi Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă Călăraşi care are formată 
o echipă de profesionişti pentru 
dezamorsarea elementelor de muniţie 
neexplodată.

a unui sistem IT de monitorizare", a declarat "Mulţumim Consiliului Judeţean Călăraşi, 
lt.col. Adrian Păduraru, inspectorul şef ISU domnului preşedinte şi echipei de proiect 
CĂLĂRAŞIpentru implicare. Urmează ca în luna mai să 
Sursa text şi foto Facebook Consiliul Judeţean fie livrată şi o macara de 60 de tone, apoi 

Călăraşipână la finalul lui 2019 să intrăm în posesia şi 

Cutremur în PSD Călăraşi! Denisa Ciulinaru şi 
Alexandru Chiriţă au decis, miercuri, să 
demisioneze din Consiliul Local municipal 
Călăraşi, nemulţumiţi, în principal, de 
rezultatul alegerilor în urma Conferinţei 
Judeţene Extraordinare a PSD Călăraşi, 
desfăşurată duminică. „Voi rămâne simplu 
membru de partid. Având în vedere că 
domnul preşedinte Iacomi şi-a format o 
echipă în care nu am fost inclus, am decis 
să mă retrag tocmai ca această echipă să-şi 
realizeze obiectivele propuse” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro, Alexandru Un alt consilier local PSD a fost pe punctul să 
Chiriţă care a continuat „Mulţumesc tuturor demisioneze. Silvia Mândruţescu a fost, 
călărăşenilor care mi-au dat votul de iniţial, tentată să renunţe la mandat însă a 
încredere în urmă cu circa 3 ani. Îi asigur revenit în scurt timp asupra deciziei.
însă că acesta nu a fost ultimul meu cuvând Locurile lăsate libere de Denisa Ciulinaru şi 
în politică” Alexandru Chiriţă ar putea fi ocupate de 
Denisa Ciulinaru şi Alexandru Chiriţă au Melania Vulpoiu şi Vasile Petrache, cei care 
ocupat locurile 2 şi 3 pe lista de candidaţi se află pe poziţiile 11 şi respectiv 12 pe lista 
PSD propusă în vara anului 2016. de candidaţi PSD.

L. State: PNL şi USR vor cu toată tăria ca România 
să se întoarcă în perioada binomului SRI- DNA

L. State: Nu am văzut reprezentanţii 
PNL şi USR la fel de vehemenţi 

atunci când Secţia specială era sub 
comanda lui Kovesi
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Iliuţă, a predat reprezentanţilor IJSU cheile 
noului  în caz de 
urgenţă pentru muniţie neexplodată

vehicul de intervenţie
ULTIMA ORĂ

Denisa Ciulinaru Alexandru Chiriţă şi  au 
demisionat din Consiliul Local Călăraşi
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