
preşedintele Liviu Dragnea la 
conferinţa de duminică, la Bruxelles ne 
trebuie tineri, patrioţi, care pot să 
apere interesele ţării. 
Eu sunt convinsă că alegătorii din 
Călăraşi vor cântări aşa cum trebuie 
ceea ce s-a întâmplat în toţi aceşti ani 
în Parlamentul European şi că vor vota 

La lucrările conferinţei a participat în consecinţă, sancţionând lipsa de În urma Conferinţei Judeţene 
chiar preşedintele partidului, Liviu patriotism a celor de la PNL.Extraordinare, desfăşurată 
Dragnea, liderul Consiliului Naţional 

duminică la Călăraşi, Mihai Fifor, secretarul Codrin „Locuitorii municipiului 
senatoarea Roxana Paţurcă a Ştefănescu, eurodeputaţi, au o serie întreagă de parlamentari, nume importante din devenit preşedinte executive 

PSD. Ce semnal ar fi acesta pentru nemulţumiri în ceea ce după câteva luni de interimar. 
organizaţia de la Călăraşi? În interviul acordat mai jos, priveşte actuala 
Aşa cum menţionam duminică în domnia sa vorbeşte de şansele conducere a Primăriei"raportul activităţii politice, organizaţia 

organizaţiei judeţene de a de noastră este una privilegiată, având 
Dacă tot aţi amintit de Daniel câştiga alegeri legături excelente cu conducerea 

Drăgulin, deşi ar mai fi un an şi vreo 3 europarlamentare în plan local centrală a partidului, cu premierul şi 
luni până la locale, cum vedeţi 

cu miniştrii din cadrul Guvernului.precum şi de provocările dumneavoastră candidatul susţinut 
Prezenţa liderilor partidului la Călăraşi electorale din acest an dar şi din de PSD, capabil să câştige competiţia 
este un semnal bun pentru noi, un 2020. pentru Primărie? Ce calităţi ar trebui 
semnal de încredere pe care aceştia să aibă?
doresc să ni-l transmită, mai ales 

Să fie un bun coordonator, un bun Duminică, a avut loc la Călăraşi, acum, înainte de alegeri. 
gospodar şi un bun cunoscător al Conferinţa Judeţeană Extraordinară Sigur, dacă interpretăm prezenţa tuturor posibilităţilor de finanţare a de alegeri a PSD Călăraşi. Aţi fost, liderilor partidului la Călăraşi prin proiectelor locale şi de interes public. validată, în unanimitate de delegaţii prisma a ceea ce s-a întâmplat în urmă Nu este un nou început, este o de a le arăta oamenilor măsurile Adică exact opusul actualului primar prezenţi în funcţia de preşedinte cu câteva luni, da, cu siguranţă, a fost continuare a muncii pe care am concrete luate de PSD care au generat de la Călăraşi.executiv. Felicitări! Pentru început, aş şi un răspuns al conducerii centrale a început-o cu ceva timp în urmă, atunci creştere economică şi au adus dori să ne spuneţi ce înseamnă o Este devreme să vorbim despre locale, PSD la nevoia de stabilitate care se când a fost numită conducerea bunăstare românilor şi călărăşenilor.astfel de responsabilitate în contextul dar locuitorii municipiului au o serie resimte la nivelul filialei noastre. interimară a organizaţiei. Cu siguranţă, Dan Motreanu este un unui an electoral cu două provocări întreagă de nemulţumiri în ceea ce 

Funcţia de vicepreşedinte vine la politician pe imaginea căruia vor miza importante: alegerile priveşte actuala conducere a Primăriei. „PSD Călăraşi este mai pachet cu responsabilităţi sporite cei de la PNL în campanie. Totuşi, europarlamentare, respectiv cele Este şi normal să aibă nemulţumiri 
pentru cel care o ocupă. Este de fapt indiferent de numele candidatului, unit şi mai stabil ca prezidenţiale. atunci când li s-au promis multe şi s-au 
vorba de o încercare de a pune în cred că românii s-au săturat să trimită realizat extrem de puţine. Atunci când Da, am fost validată în această funcţie, oricând" valoare potenţialul unor lideri locali de la Bruxelles politicieni care îşi aşteptările sunt mari, pe fondul unor ceea ce nu face altceva decât să mă 
a coordona membrii de partid din denigrează ţara. Cred că românii au Apropos de stabilitate, mi s-a părut promisiuni pe măsură, dezamăgirea responsabilizeze, pe mine dar şi pe 
perspectiva alegerilor care se apropie. realizat că politicienii PNL ascultă mai că au fost şi câteva replici puţin este cu atât mai mare. colegii mei din noua conducere a 
Avem nevoie de toţi cei care pot pune degrabă de vocea străinilor decât de tăioase între doi membri cu ştate filialei PSD Călăraşi. Noi ne vom lupta pentru recâştigarea umărul la conceperea şi punerea în vocea propriului electorat.vechi în partid. Cum le comentaţi?Profit de această ocazie şi mulţumesc primăriei municipiului. Încă nu am practică a unor campanii de succes. Cum pot Motreanu, Drăgulin, Orban şi pe această cale tuturor membrilor stabilit cine va fi candidatul PSD Nu le-aş numi tăioase, dar au fost cu sau Raluca Turcan să şteargă din PSD Călăraşi care m-au susţinut şi m- Călăraşi pentru acea funcţie, dar mai e siguranţă savuroase, atât pentru noi, „Românii s-au săturat să mintea călărăşenilor şi a românilor în au votat. Mulţumesc de asemenea până atunci.cei din prezidiu, cât şi pentru delegaţii general imaginea eurodeputaţilor PNL trimită la Bruxelles colegilor mei din Parlament, senatori şi din sală. Cei doi au opiniile lor şi este Ce le transmiteţi colegilor care, în An Centenar, au iniţiat şi votat deputaţi, din Călăraşi şi din alte judeţe, normal să şi le expună. I-am înţeles pe dumneavoastră, o parte dintre ei fiind politicieni care-şi o Rezoluţie împotriva României? Cum care au fost prezenţi duminică alături amândoi, am înţeles motivaţia acelor prezenţi şi duminică, la Călăraşi, vor putea fi convinşi românii să voteze denigrează ţara"de mine şi de organizaţia noastră la replici, îi cunosc foarte bine şi ştiu şi de înaintea primelor 2 confruntări candidaţii unui partid care îşi evenimentul extrem de important care ce au avut acel schimb de replici. electorale?Are potenţial PSD Călăraşi să îndeamnă europarlamentarii să a avut loc. Le transmit ceea ce le-am transmis şi Ce aş menţiona aici este că ambii, deşi câştige alegerile europarlamentare acţioneze împotriva ţării şi a 

Ce înseamnă această responsabilitate? duminică, de la prezidiu - să aibă au expus opinii diferite, au din mai? Bănuiesc că PNL va miza intereselor ei?
Eu una nu mă gândesc doar la alegerile încredere în noi, în potenţialul nostru, demonstrat, prin ardoarea prin care şi- mult pe imaginea lui Dan Motreanu, Poate Dan Motreanu să nege această din acest an, ci şi la cele de anul viitor. al conducerii, al întregii echipe. Aşa au apărat ideile, că îşi doresc binele la fel cum cred că şi ALDE se va sprijini realitate? Nu! Poate Daniel Drăgulin să După europarlamentarele din luna mai cum spuneam, putem realiza surprize organizaţiei. Din acest punct de pe notorietatea Noricăi Nicolai, nege această realitate? Nu! Poate urmează spre finalul anului alegerile extrem de frumoase la viitoarele vedere, îi respect şi îi preţuiesc la fel europarlamentar în funcţie, politician orice alt lider al PNL din Călăraşi sau prezidenţiale, iar în 2020 alegerile alegeri, iar modul în care am simţit de mult ca şi înainte de Conferinţa de substanţă în România... de la nivel central să nege ceea ce au locale şi cele parlamentare. duminică pe cei aflaţi în sală, extrem judeţeană de duminică. PSD Călăraşi are potenţialul de a făcut trădătorii de ţară liberali la 
Sunt runde de alegeri care vor necesita de aproape de noi, de cei aflaţi la câştiga orice alegeri. Noi, când am fost Bruxelles? Ce pot cei de la PNL să le Aşa cum am spus şi în discursul meu, din partea conducerii PSD Călăraşi un prezidiu, îmi oferă siguranţa că suntem uniţi, am câştigat, indiferent de spună alegătorilor? Că PSD Călăraşi este mai unit şi mai stabil efort extrem de mare, dar mai ales o mai uniţi ca oricând.circumstanţele politice sau economice. europarlamentarilor lor le e ruşine să ca oricând. planificare şi o coordonare impecabile. Ştiu că ne va fi extrem de greu să îşi apere ţara atunci când ajung la Mai ales acum, când economia Din acest punct de vedere, funcţia de Ce ne spuneţi de noua structură de atingem obiectivele pe care singuri ni Bruxelles? Că o denigrează? funcţionează, când există o creştere de preşedinte executiv al organizaţiei este conducere a filialei judeţene? Nu mai le-am asumat, dar va fi cu atât mai peste 4% în anul 2018, când, cu PSD la Am convingerea că putem câştiga orice una care necesită o implicare puţin de 19 vicepreşedinţi vor activa frumos atunci când vom reuşi.guvernare, au crescut salariile şi alegeri, mai ales cele deosebită, iar eu una am de gând să de acum în BPJ. Vă aflaţi în faţa unui 

pensiile, avem o şansă unică - aceea Mulţumesc.europarlamentare. Aşa cum preciza şi mă ridic la înălţimea aşteptărilor. nou început?
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După o amplă campanie de promovare, susţinută de deputatul 
PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, obiectivul privind construirea unui 
port de ambarcaţiuni uşoare pe Braţul Borcea a fost inclus pe lista 
de investiţii a Ministerului Turismului. “În 2015, atunci când eram 
consilier judeţean, împreună cu domnul Bogdan Georgescu, am 
iniţiat un Proiect de hotărâre privind dezvoltarea Braţului Borcea. 
Din păcate, eram în Opoziţie şi pentru că proiectul venea de la un 
PSD-ist, cu toate că se înregostra la nivelul Consiliului Judeţean 
un excedent bugetar de 130-150 mld. lei, nu s-a vrut, nu s-a putut 
luarea lui în discuţie. Vă pot spune acum că la Ministerul 
Turismului a fost prins cu un credit de angajament acest obiectiv. 
E vorba de suma 73,8 mil lei. Din câte ştiu eu, este prima 
investiţie guvernamentală de anvergură, de la Revoluţie încoace, 
care vine în municipiul Călăraşi. Din punctul meu de vedere, 
această investiţie poate să pună pe harta turistică a României 
municipiul Călăraşi.” a declarat vineri în cadrul unei conferinţe de 
presă Vrăjiroru care a continuat “Titularul de proiect e Consiliul 
Judeţean. Dar aş vrea să fac o precizare. Sunt 2 proiecte conexe. 
Unul depus de Consiliul Judeţean şi câştigat recent, şi vizează 
şenalul navigabil, întreţinerea căii de navigabilitate a Braţului 
Borcea Călăraşi şi acea promenadă pe malul Braţului Borcea. E un 
proiect de 6 milioane de euro şi cu acest prilej felicit Consiliul 
Judeţean că a reuşit să câştige acest proiect. Cel de-al doilea este 
acest port de ambarcaţiuni uşoare, care vine în completarea 
primului proiect. Are menirea să întregească acest Complex 
turistic. E o investiţie majoră, necesară călărăşenilor pentru 
punerea în evidenţă a Braţului Borcea. “.
Obiectivul va prinde contur după intrarea în vigoare a Legii 
Bugetului de Stat pe anul 2019, “blocată” în acest moment de 
preşedintele Iohannis la Curtea Constituţională a României.

L-am convins, după discuţii ample, pe Bogdan 
Trif, Ministrul Turismului, să adauge în buget 
ideea de a pune oraşul nostru pe harta 
turismului naţional şi, de ce nu?, european. 

Suntem aproape de izbândă: miniportul de la Călăraşi, 
care ar putea ancora la ţărm în jur de 200 de bărci mici, 
este bugetat printr-un credit de angajament.”

Sorin Vrăjitoru pe pagina personală de Facebook

de aprecierea celor care au condus judeţul.
î Am văzut că s-a mărit numărul 
vicepreşedinţilor de la 17 la 19. Pare un soi de 
compromis?
În opinia mea, nu-i un compromis. Dacă veţi lua 
această listă veţi vedea că fiecare în parte e un 
om valoros. Mulţi au crezut că cei din coada 

cu adevărat în acei termeni, n-are de ce să-i pară cuvinte de mulţumire şi aprecieri faţă de dl. listei, cum se obişnuia pe timpuri la Călăraşi, vor Primarul municipiului Olteniţa, Petre 
rău de ce i s-a întâmplat. Dar eu cred că poate Nicolicea. Din pricina emoţiilor, a timpului care fi tăiaţi. Uitaţi că nu s-a întâmplat aşa! Dacă-i Ţone, ales duminică în funcţia de reveni oricând. mă presa, am uitat să vorbesc de Roxana luaţi pe cei din coada listei, veţi vedea că sunt 

vicepreşedinte al organizaţiei judeţene Paţurcă. Doamna senator are un merit oameni de mare valoare care pot fi un ajutor 
PSD Călăraşi, a tras câteva concluzii incontestabil în dezvoltarea spitalului de la real pentru conducerea organizaţiei judeţene. 

Olteniţa. Şi pe mai multe segmente atunci când Dacă aţi fost atent la lista de vicepreşedinţi, după Conferinţa judeţeană 
am avut nevoie. Eu sper să înţeleagă, încă o dată avem toţi parlamentarii. Vor fi situaţii în care extraordinară de alegeri, desfăşurată cu scuzele de rigoare că îi apreciez meritele. parlamentarii nu vor putea să vină. Ce vom face 

duminică la Călăraşi în prezenţa Şi am mai uitat să-i urez drum lung şi realizări atunci? Nu vom putea avea cvorum. Vom putea 
preşedintelui partidului, Liviu Dragnea. actualului preşedinte. Pe noul preşedinte, Iulian să mai luăm decizii? Deci, după părerea mea, 

Iacomi, am putea spune că-l favorizează faptul cooptând toţi aceşti parlamentari şi mărind 
că a câştigat 4 mandate de primar la Dor Mărunt numărul de vicepreşedinţi de la 17 la 19, nu î Duminică s-a desfăşurat, la Călăraşi, 
şi Lehliu Gară. Sub nicio formă nu se poate face facem altceva decât să securizăm posibilitatea Conferinţa judeţeană extraordinară de alegeri 
o paralelă între Primăria de acolo şi ce va avea de a ne mişca extrem de rapid şi de a lua decizii în cadrul PSD. S-a stabilit noua conducere. 
de făcut pentru judeţul Călăraşi. Acest judeţ e în beneficiul partidului. Sunteţi vicepreşedinte în cadrul BPJ. Cu ce 
greu de gestionat. Eu am mare încredere în î Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru gânduri aţi părăsit sala care a găzduit această 
Iulian că va reuşi să impună o analiză pe preşedintele Iacomi?conferinţă şi care credeţi că vor fi aşteptările 
directorii de la deconcentrate. Noi, la Călăraşi, colegilor dumneavoastră? Ca să aibă un mandat de succes, preşedintele 
avem directori încă din vreme PD-ului. Dacă sunt Când am văzut câte personalităţi au venit de la Iacomi trebuie să înveţe să asculte părerile 
oameni capabili, jos cu pălăria! Să rămână! Dacă Bucureşti, şi aş putea menţiona 5-6 miniştri tuturor membrilor, să-şi formeze un nucleu, aşa 
sunt oameni care ne pun beţe-n roate, cum mai printre care şi dl. Fifor care e preşedintele cum se întâmplă peste tot, de oameni pe care să 
ştiu eu 2-3, trebuie făcut ceva! Pentru că starea Consiliului Naţional, când am văzut se bazeze. Pentru că atunci când zici, mă bazez 
de nelinişte creată primarilor din PSD, din cauza europarlamentari, deputaţi, m-am bucurat din pe 300 de inşi, de fapt nu te bazezi pe nimeni!
acestor funcţionari, generează foarte multe tot sufetul. Am zis: Uite că şi organizaţia de la Trebuie să fie atent, să judece şi să cântărească probleme.Călăraşi e apreciată şi nu suntem, sub nicio de 10 ori ca să taie o dată. Nu e o funcţie uşoară. 
Eu cred că duminică ar fi trebuit să vorbim şi de formă cum s-a vehiculat la un moment dat ca o Va fi acum asaltat de cereri. Să ştiţi că nu e uşor, 
dl. prefect, care-n opinia mea e un om bun, oaie neagră. Că nici nu suntem! Pentru că să rezişti în faţa atâtor cereri. Vor fi mulţi, aşa 
valoros. Nu neapărat să ne ajute, că nu are cu Acum 4-6 luni, ştiindu-vă călărăşean, Samoilă era rezultatele din 2016, chiar şi cele din 2014 cum s-a exprimat un coleg, care vor dori să pupe 
ce. Dar de câte ori a fost nevoie, în ceea ce mă „mort şi îngropat”, acum e secretarul (europarlamentare) ne dădeau dreptul poate la condurul, care vor căuta să-i intre în graţii. 
priveşte, am găsit la dumnealui un sfat, o vorbă organizaţiei judeţene. A avut răbdare, i-a venit mai multe posturi în Guvern. Şi pentru că dl. Râjnoveanu n-a spus numai caldă, o îndrumare. Ce să-mi dea mie prefectul? din nou rândul. Din păcate am văzut că avem colegi care nu prostii. A spus şi un lucru care pe mine m-a Dar, mă poate îndruma. Mă poate feri de greşeli. Normal ar fi să dovedească de ce a rămas în PSD. înţeleg mersul lucrurilor şi care au informaţii pe cucerit: să nu cumva să îndrăznească cineva, ca Ne place sau nu, încă ne mai tremură puţin Eu sper din tot sufletul că va rămâne în PSD. care probabil nu ni le-au dat şi care au încercat, numirile să fie făcute pe neamuri, rude sau mâna când semnăm. Tot lângă dl. prefect aş dori poate, să atace alţi colegi. În rest, toate discursurile au fost în favoarea prietenii. Dacă vă aduceţi aminte, chiar în ziarul să evidenţiez activitatea subprefectului. Chiar a 

judeţului Călăraşi. Chiar şi acea notă puţin critică Urmând eu la discurs, am preferat nici să nu dumneavoastră, acum vreo 8 luni, l-am criticat lăsat o impresie extraordinar de frumoasă în faţa 
la adresa dlui ministru Daea, n-a fost de fapt răspund, nici să nu atac. Eu ştiu ce am făcut, eu extrem de dur pe preşedintele executiv de tuturor primarilor. Şi nu mă refer doar la cei din 
decât o invitaţie. Să vină mai des într-un judeţ ştiu cât am ţinut la Ciprian Pandea şi ştiu ce am atunci care nu-l băga cu anasâna pe nepotul său, PSD. E un tânăr cu multă ambiţie, cu voinţă şi cu 
preponderent agricol. Deci eu n-am văzut-o ca încercat să fac pentru el. Ciprian e un tânăr care vărul său, în faţă vizând o funcţie foarte putere de muncă. Aşa ceva ne trebuie!
pe o critică. Mă bucură, sincer vă spun, în opinia mea ar putea să aibă un viitor foarte importantă.Cam astea ar fi concluziile, în mare. revenirea dlui Tărăcilă. Sunt unul din oamenii bun în PSD. Un „copil” care la 32 de ani a stat Dacă n-am fost atunci de acord cu aceste Pe această cale, aş vrea să mai menţionez că aşa care a fost mulţi ani lângă dl. Tărăcilă când foarte mult timp în casă cu un primar pesedist, nepotisme, nu voi fi nici acum şi mă voi situa de cum l-am ajutat pe Ciprian, îl voi ajuta şi pe dânsul era preşedinte, era senator, ministru de deci n-are cum să nu aibă PSD-ul în sânge. Din partea domnului Râjnoveanu.Iulian Iacomi să conducă organizaţia judeţeană. interne. E părerea mea: Ne-a făcut cinste în păcate pentru el, cred că ascultă prea multe 

Toate numirile, toate propunerile, să se discute Rămâne ca el să aibă nevoie sau nu de sprijinul toate aceste funcţii. Noi ne-am mândrit cu baliverne, cred că se lasă uşor influenţat. 
în Delegaţia Permanentă. E normal ca meu. Nu poţi impune cuiva să lucreze cu tine. Tărăcilă. De ce să nu fie lângă noi? De ce să nu Greşeala pe care a făcut-o el, acea semnătură pe 
preşedintele să aibă un cuvânt greu de spus. Toţi preşedinţii, până acum, şi-au făcut propria beneficiem de experienţa dumnealui?o listă..., pur şi simplu el a fost forţat de către dl. 
Până la urmă îşi asumă. Şi succesele dar şi echipă. Neacşu care a fost unul dintre mentorii săi. A Tot legat de conferinţă, vreau să vă spun că eu insuccesele i se vor sparge exact în creştetul Să nu uitaţi, am 25 de ani, neîntrerupţi în acest vrut să-l mulţumească pe Neacşu. Nu că le-ar fi am avut câteva aprecieri, în primul rând faţă de capului. partid. Am învăţat să iau şi scatoalce, să aştept gândit lucrurile astea. Viitorul ne va dovedi dacă oamenii cu care lucrez. Datorită lor, eu am 
î Mulţumesc! să-mi vină rândul şi m-am bucurat de multe ori el a gândit în acei termeni sau nu. Dacă a gândit rezultatele bune pe care le am. Am adresat 

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a dezminiţit, 
recent, informaţiile propagate în mediul online de 
senatorul PNL de Călăraşi, Răducu Filipescu, pe contul 
personal de facebook, potrivit cărora parlamentarii social - 
democraţi n-ar fi votat amendamentul propus de un 
deputat liberal din Ialomiţa privind finanţarea Pasajului 
rutier de la Drajna, susţinând că acest obiectiv figurează 
deja pe lista de investiţii a Ministerului Transporturilor. 

“Circulă în media şi în spaţiul public câteva informaţii 
false. False la adresa parlamentarilor PSD de Călăraşi care 
n-au votat amendamentul depus de un deputat liberal de 
la Ialomiţa. Şi în precedent conferinţă de presă am spus 
că am militat şi o voi face şi în continuare pentru pasajul 
de la Drajna. Este un punct extreme de important pe raza 
judeţului Călăraşi (…). Sunt câteva, generic le numesc 
“fake news-uri” care circulă în mediul online şi aş vrea să 
demontez aceste acuzaţii. Am fost acizaţi că nu am votat 
amendamentul PNL vizavi de acest pasaj. E o minciună 
întrucât realizarea acestui pasaj figurează în bugetul de 
investiţii al Ministrului Transporturilor. Întrebare: Este 
normal să fi votat un amendament pentru un proiect de 
investiţii care deja face parte din bugetul MT pentru 

amendamentul la buget făcut de PNL a fost respins de 
finanţare?” a spus Vrăjitoru care a continuat „În acest 

majoritatea PSD+ALDE, nefiind de acord să se aloce 
moment avem bugetat Studiul de Fezabilitate care va 

fonduri pentru plata documentaţiei necesare investiţiei. 
intra apoi în analiză la Comitetul Tehnico – Economic al 

Este o necesitate majoră a cetăţenilor români, inclusiv a 
MT şi de la acolo va trece la Ministrul Dezvoltării 

celor din Republica Moldova, obligaţi să piardă zeci de 
Regionale în Comitetul Interministerial pentru scoaterea 

minute în perioada estivală pentru a trece de bariera de la 
la licitaţie a pasajului. Acest pasaj este în atenţia 

Drajna. Poate ne explică parlamentarii PSD călărășeni și 
autorităţilor iar finanţarea lui intră în linie dreaptă. Veţi 

ialomițeni de ce a fost blocată investiția.”
vedea că acest pasaj se va face chit că vor sau nu 

Deputatul Sorin Vrăjitoru a oferit vineri o explicaţie în liberalii”
legătură cu pasajul doar că 'mnealui, adică superstarul 

Pe 17 februarie, celebrul Răducu Filipescu a scris pe contul liberalilor călărăşeni nu s-a sinchisit nici până acum să (ne) 
personal de facebook un „fake” de toată frumuseţea explice cu naiba n-a reuşit să termine acea vestită 
„PSD+ALDE NU A FOST DE ACORD CU FINANȚAREA bibliotecă din buricul oraşului, chit că a „scurtat-o” şi cu un 
PASAJULUI RUTIER DE LA DRAJNA, pasaj care face legătura etaj deşi a avut la dispoziţie toţii banii pe care i-a 
între Autostrada Soarelui și Moldova prin Brăila și Galați. împrumutat de la bancă, în numele CJ Călărăşi, pe 
PNL a avut anul trecut o campanie de strângere de spinarea contribuabililor locali. Şi pentru care s-au plătit, o 
semnături de la şoferii nemulţumiţi că trebuie să aştepte bună perioadă de timp, dobânzi destul de mari, de a fost 
zeci de minute pentru a trece de bariera din localitatea nevoie recent să se voteze, tot în Consiliul Judeţean, o 
călărăşeană Drajna. În ciuda miilor de semnături strânse, „refinanţare” a restului de împrumut.

Preţurile de consum au crescut cu 0,79% în februarie important mai ales pentru un judeţ preponderent 
agricol, aşa cum este Călăraşiul, Guvernul României a 2019, comparativ cu luna anterioară, în timp ce rata 
bugetat pentru 2019 importante sume care să vină în anuală a inflaţiei a urcat la 3,83%, pe fondul scumpirii 
ajutorul agricultorilor şi care să contribuie la alimentelor cu 4,46%, a mărfurilor nealimentare cu 
creşterea producţiei pentru a genera reducerea 3,74% şi a serviciilor cu 3,08%, potrivit datelor 
preţurilor la legume şi fructe. Un exemplu este Institutului Naţional de Statistică publicate marţi. În 
Programul Tomate Româneşti - program finanţat cu 

ianuarie, rata anuală a inflaţiei a fost de 3,3%. 233.190.000 lei în acest an, reprezentând 
echivalentul în lei al sumei 50.000.000 euro, care se Senatoarea PSD Călăraşi, membră a Comisiei de Buget 
asigură din bugetul pe anul 2019. O altă veste bună – finanţe din Camera Superioară a Parlamentului 
pentru agricultorii români este faptul că în 2019 consideră prin intermediul uniei postări pe contul 
Guvernul României a bugetat un proiect prin care se personal de Facebook că “Una dintre cauzele creşterii 
doreşte înfiinţarea a 10 centre de colectare şi inflaţiei anuale în această perioadă, de la 3.3% în 
procesare fructe.”ianuarie la 3,8% în februarie, o reprezintă impactul 
În opinia sa, “Prin astfel de măsuri, Partidul Social creşterii preţului la anumite alimente, aşa cum sunt 
Democrat vine în întâmpinarea nevoilor reale ale cartofii (+21% faţă de decembrie 2018) sau alte 
comunităţilor, atât în ceea ce priveşte nevoia legume şi conserve de legume (+16%). Aceste creşteri 
agricultorilor de a-şi desface produsele, cât şi nevoia sunt temporare, generate de lipsa de pe piaţă a 
consumatorilor de a avea fructe şi legume la preţuri legumelor şi fructelor româneşti, ceea ce determină 
permisive. Astfel de măsuri vor contribui la creşterea importurilor acestor alimente şi, prin 
eliminarea acestor puseuri inflaţioniste temporare consecinţă, preţuri mai mari.”
generate de lipsa de pe piaţă a legumelor şi fructelor Parlamentarul călărăşean precizează că „Totuşi, 
româneşti.”Guvernul României, prin măririle salariilor şi 

pensiilor, a reuşit să contracareze efectul inflaţiei, de Banca Naţională a României (BNR) a majorat la 3% 
la an la an. Astfel, în 2017, câştigul salarial real a fost prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi 
mai mare cu 12,8%, în 2018 a fost mai mare cu 9,7%, estimează o inflaţie de 3,1 pentru finalul anului viitor, 
iar în 2019 se estimează o creştere faţă de 2018 cu a anunţat, în luna februarie, guvernatorul BNR, Mugur 
11,8% a câştigului real, în timp ce pensia medie reală Isărescu, la prezentarea Raportului trimestrial asupra 
a crescut cu 8%. Mai mult decât atât, ceea ce este inflaţiei.

În urma Conferinţei Judeţene îndeplineam ca interimar. 
Extraordinare de alegeri din cadrul Folosesc acest prilej pentru a 
PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă a fost mulţumi tuturor celor care m-au 
votată, în unanimitate, de cei 101 susţinut şi m-au votat - membri de 
delegaţi prezenţi în funcţia de 
preşedinte executiv al filialei 
judeţene.

 Într-o postare pe contul personal de 
facebook senatoarea social – 
democrată mulţumeşte tuturor celor 
prezenţi la lucrările conferinţei 
pentru “încrederea acordată”, 
subliniind că din 11 martie, PSD 
Călăraşi are o nouă structură de 
conducere, definitivă.
“Aşa cum ştiţi, ieri, la Călăraşi, am 
organizat Conferinţa judeţeană de partid, primari, viceprimari, 
analiză şi alegeri a organizaţiei preşedinţi de organizaţii. Le 
noastre.A fost un eveniment mulţumesc tuturor pentru 
deosebit pentru filiala PSD Călăraşi, încrederea acordată, încredere care 
întrucât am fost onoraţi de mă responsabilizează, aşa cum ne 
prezenţa la prezidiu a preşedintelui responsabilizează pe toţi cei care 
partidului, domnul Liviu Dragnea, şi am fost aleşi astăzi în noile funcţii. 
a secretarului general, domnul Tot pe această cale doresc să 
Codrin Ştefănescu. mulţumesc în mod special colegilor 

mei parlamentari, senatori sau PSD Călăraşi are acum o formulă de 
deputaţi, care au ţinut să fie ieri conducere definitivă, în frunte cu 
alături de mine în cadrul acestui domnul preşedinte Iulian Iacomi. Cu 
eveniment important pentru această ocazie am fost aleasă 
organizaţie.” este mesajul transmis preşedinte executiv al organizaţiei 
de senatoarea Roxana Paţurcă.noastre, funcţie pe care o 

n PSD Călăraşi

P. Ţone: Ca să aibă un mandat de succes, preşedintele 
Iacomi trebuie să înveţe să asculte părerile tuturor

Portul de ambarcaţiuni uşoare, 
inclus pe lista de investiţii a 

Ministerului Turismului. 
S. Vrăjitoru: E o investiţie majoră!

Sorin Vrăjitoru, despre pasajul de la Drajna: 
Se va face indiferent că vor sau nu liberalii!

Roxana Paţurcă: PSD Călăraşi are 
potenţialul de a câştiga orice alegeri!

R. Paţurcă: PSD Călăraşi are acum 
o formulă de conducere definitivă

Roxana Paţurcă: Aceste creşteri sunt 
temporare, generate de lipsa de pe piaţă 

a legumelor şi fructelor româneşti



preşedintele Liviu Dragnea la 
conferinţa de duminică, la Bruxelles ne 
trebuie tineri, patrioţi, care pot să 
apere interesele ţării. 
Eu sunt convinsă că alegătorii din 
Călăraşi vor cântări aşa cum trebuie 
ceea ce s-a întâmplat în toţi aceşti ani 
în Parlamentul European şi că vor vota 

La lucrările conferinţei a participat în consecinţă, sancţionând lipsa de În urma Conferinţei Judeţene 
chiar preşedintele partidului, Liviu patriotism a celor de la PNL.Extraordinare, desfăşurată 
Dragnea, liderul Consiliului Naţional 

duminică la Călăraşi, Mihai Fifor, secretarul Codrin „Locuitorii municipiului 
senatoarea Roxana Paţurcă a Ştefănescu, eurodeputaţi, au o serie întreagă de parlamentari, nume importante din devenit preşedinte executive 

PSD. Ce semnal ar fi acesta pentru nemulţumiri în ceea ce după câteva luni de interimar. 
organizaţia de la Călăraşi? În interviul acordat mai jos, priveşte actuala 
Aşa cum menţionam duminică în domnia sa vorbeşte de şansele conducere a Primăriei"raportul activităţii politice, organizaţia 

organizaţiei judeţene de a de noastră este una privilegiată, având 
Dacă tot aţi amintit de Daniel câştiga alegeri legături excelente cu conducerea 

Drăgulin, deşi ar mai fi un an şi vreo 3 europarlamentare în plan local centrală a partidului, cu premierul şi 
luni până la locale, cum vedeţi 

cu miniştrii din cadrul Guvernului.precum şi de provocările dumneavoastră candidatul susţinut 
Prezenţa liderilor partidului la Călăraşi electorale din acest an dar şi din de PSD, capabil să câştige competiţia 
este un semnal bun pentru noi, un 2020. pentru Primărie? Ce calităţi ar trebui 
semnal de încredere pe care aceştia să aibă?
doresc să ni-l transmită, mai ales 

Să fie un bun coordonator, un bun Duminică, a avut loc la Călăraşi, acum, înainte de alegeri. 
gospodar şi un bun cunoscător al Conferinţa Judeţeană Extraordinară Sigur, dacă interpretăm prezenţa tuturor posibilităţilor de finanţare a de alegeri a PSD Călăraşi. Aţi fost, liderilor partidului la Călăraşi prin proiectelor locale şi de interes public. validată, în unanimitate de delegaţii prisma a ceea ce s-a întâmplat în urmă Nu este un nou început, este o de a le arăta oamenilor măsurile Adică exact opusul actualului primar prezenţi în funcţia de preşedinte cu câteva luni, da, cu siguranţă, a fost continuare a muncii pe care am concrete luate de PSD care au generat de la Călăraşi.executiv. Felicitări! Pentru început, aş şi un răspuns al conducerii centrale a început-o cu ceva timp în urmă, atunci creştere economică şi au adus dori să ne spuneţi ce înseamnă o Este devreme să vorbim despre locale, PSD la nevoia de stabilitate care se când a fost numită conducerea bunăstare românilor şi călărăşenilor.astfel de responsabilitate în contextul dar locuitorii municipiului au o serie resimte la nivelul filialei noastre. interimară a organizaţiei. Cu siguranţă, Dan Motreanu este un unui an electoral cu două provocări întreagă de nemulţumiri în ceea ce 

Funcţia de vicepreşedinte vine la politician pe imaginea căruia vor miza importante: alegerile priveşte actuala conducere a Primăriei. „PSD Călăraşi este mai pachet cu responsabilităţi sporite cei de la PNL în campanie. Totuşi, europarlamentare, respectiv cele Este şi normal să aibă nemulţumiri 
pentru cel care o ocupă. Este de fapt indiferent de numele candidatului, unit şi mai stabil ca prezidenţiale. atunci când li s-au promis multe şi s-au 
vorba de o încercare de a pune în cred că românii s-au săturat să trimită realizat extrem de puţine. Atunci când Da, am fost validată în această funcţie, oricând" valoare potenţialul unor lideri locali de la Bruxelles politicieni care îşi aşteptările sunt mari, pe fondul unor ceea ce nu face altceva decât să mă 
a coordona membrii de partid din denigrează ţara. Cred că românii au Apropos de stabilitate, mi s-a părut promisiuni pe măsură, dezamăgirea responsabilizeze, pe mine dar şi pe 
perspectiva alegerilor care se apropie. realizat că politicienii PNL ascultă mai că au fost şi câteva replici puţin este cu atât mai mare. colegii mei din noua conducere a 
Avem nevoie de toţi cei care pot pune degrabă de vocea străinilor decât de tăioase între doi membri cu ştate filialei PSD Călăraşi. Noi ne vom lupta pentru recâştigarea umărul la conceperea şi punerea în vocea propriului electorat.vechi în partid. Cum le comentaţi?Profit de această ocazie şi mulţumesc primăriei municipiului. Încă nu am practică a unor campanii de succes. Cum pot Motreanu, Drăgulin, Orban şi pe această cale tuturor membrilor stabilit cine va fi candidatul PSD Nu le-aş numi tăioase, dar au fost cu sau Raluca Turcan să şteargă din PSD Călăraşi care m-au susţinut şi m- Călăraşi pentru acea funcţie, dar mai e siguranţă savuroase, atât pentru noi, „Românii s-au săturat să mintea călărăşenilor şi a românilor în au votat. Mulţumesc de asemenea până atunci.cei din prezidiu, cât şi pentru delegaţii general imaginea eurodeputaţilor PNL trimită la Bruxelles colegilor mei din Parlament, senatori şi din sală. Cei doi au opiniile lor şi este Ce le transmiteţi colegilor care, în An Centenar, au iniţiat şi votat deputaţi, din Călăraşi şi din alte judeţe, normal să şi le expună. I-am înţeles pe dumneavoastră, o parte dintre ei fiind politicieni care-şi o Rezoluţie împotriva României? Cum care au fost prezenţi duminică alături amândoi, am înţeles motivaţia acelor prezenţi şi duminică, la Călăraşi, vor putea fi convinşi românii să voteze denigrează ţara"de mine şi de organizaţia noastră la replici, îi cunosc foarte bine şi ştiu şi de înaintea primelor 2 confruntări candidaţii unui partid care îşi evenimentul extrem de important care ce au avut acel schimb de replici. electorale?Are potenţial PSD Călăraşi să îndeamnă europarlamentarii să a avut loc. Le transmit ceea ce le-am transmis şi Ce aş menţiona aici este că ambii, deşi câştige alegerile europarlamentare acţioneze împotriva ţării şi a 

Ce înseamnă această responsabilitate? duminică, de la prezidiu - să aibă au expus opinii diferite, au din mai? Bănuiesc că PNL va miza intereselor ei?
Eu una nu mă gândesc doar la alegerile încredere în noi, în potenţialul nostru, demonstrat, prin ardoarea prin care şi- mult pe imaginea lui Dan Motreanu, Poate Dan Motreanu să nege această din acest an, ci şi la cele de anul viitor. al conducerii, al întregii echipe. Aşa au apărat ideile, că îşi doresc binele la fel cum cred că şi ALDE se va sprijini realitate? Nu! Poate Daniel Drăgulin să După europarlamentarele din luna mai cum spuneam, putem realiza surprize organizaţiei. Din acest punct de pe notorietatea Noricăi Nicolai, nege această realitate? Nu! Poate urmează spre finalul anului alegerile extrem de frumoase la viitoarele vedere, îi respect şi îi preţuiesc la fel europarlamentar în funcţie, politician orice alt lider al PNL din Călăraşi sau prezidenţiale, iar în 2020 alegerile alegeri, iar modul în care am simţit de mult ca şi înainte de Conferinţa de substanţă în România... de la nivel central să nege ceea ce au locale şi cele parlamentare. duminică pe cei aflaţi în sală, extrem judeţeană de duminică. PSD Călăraşi are potenţialul de a făcut trădătorii de ţară liberali la 
Sunt runde de alegeri care vor necesita de aproape de noi, de cei aflaţi la câştiga orice alegeri. Noi, când am fost Bruxelles? Ce pot cei de la PNL să le Aşa cum am spus şi în discursul meu, din partea conducerii PSD Călăraşi un prezidiu, îmi oferă siguranţa că suntem uniţi, am câştigat, indiferent de spună alegătorilor? Că PSD Călăraşi este mai unit şi mai stabil efort extrem de mare, dar mai ales o mai uniţi ca oricând.circumstanţele politice sau economice. europarlamentarilor lor le e ruşine să ca oricând. planificare şi o coordonare impecabile. Ştiu că ne va fi extrem de greu să îşi apere ţara atunci când ajung la Mai ales acum, când economia Din acest punct de vedere, funcţia de Ce ne spuneţi de noua structură de atingem obiectivele pe care singuri ni Bruxelles? Că o denigrează? funcţionează, când există o creştere de preşedinte executiv al organizaţiei este conducere a filialei judeţene? Nu mai le-am asumat, dar va fi cu atât mai peste 4% în anul 2018, când, cu PSD la Am convingerea că putem câştiga orice una care necesită o implicare puţin de 19 vicepreşedinţi vor activa frumos atunci când vom reuşi.guvernare, au crescut salariile şi alegeri, mai ales cele deosebită, iar eu una am de gând să de acum în BPJ. Vă aflaţi în faţa unui 

pensiile, avem o şansă unică - aceea Mulţumesc.europarlamentare. Aşa cum preciza şi mă ridic la înălţimea aşteptărilor. nou început?
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După o amplă campanie de promovare, susţinută de deputatul 
PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, obiectivul privind construirea unui 
port de ambarcaţiuni uşoare pe Braţul Borcea a fost inclus pe lista 
de investiţii a Ministerului Turismului. “În 2015, atunci când eram 
consilier judeţean, împreună cu domnul Bogdan Georgescu, am 
iniţiat un Proiect de hotărâre privind dezvoltarea Braţului Borcea. 
Din păcate, eram în Opoziţie şi pentru că proiectul venea de la un 
PSD-ist, cu toate că se înregostra la nivelul Consiliului Judeţean 
un excedent bugetar de 130-150 mld. lei, nu s-a vrut, nu s-a putut 
luarea lui în discuţie. Vă pot spune acum că la Ministerul 
Turismului a fost prins cu un credit de angajament acest obiectiv. 
E vorba de suma 73,8 mil lei. Din câte ştiu eu, este prima 
investiţie guvernamentală de anvergură, de la Revoluţie încoace, 
care vine în municipiul Călăraşi. Din punctul meu de vedere, 
această investiţie poate să pună pe harta turistică a României 
municipiul Călăraşi.” a declarat vineri în cadrul unei conferinţe de 
presă Vrăjiroru care a continuat “Titularul de proiect e Consiliul 
Judeţean. Dar aş vrea să fac o precizare. Sunt 2 proiecte conexe. 
Unul depus de Consiliul Judeţean şi câştigat recent, şi vizează 
şenalul navigabil, întreţinerea căii de navigabilitate a Braţului 
Borcea Călăraşi şi acea promenadă pe malul Braţului Borcea. E un 
proiect de 6 milioane de euro şi cu acest prilej felicit Consiliul 
Judeţean că a reuşit să câştige acest proiect. Cel de-al doilea este 
acest port de ambarcaţiuni uşoare, care vine în completarea 
primului proiect. Are menirea să întregească acest Complex 
turistic. E o investiţie majoră, necesară călărăşenilor pentru 
punerea în evidenţă a Braţului Borcea. “.
Obiectivul va prinde contur după intrarea în vigoare a Legii 
Bugetului de Stat pe anul 2019, “blocată” în acest moment de 
preşedintele Iohannis la Curtea Constituţională a României.

L-am convins, după discuţii ample, pe Bogdan 
Trif, Ministrul Turismului, să adauge în buget 
ideea de a pune oraşul nostru pe harta 
turismului naţional şi, de ce nu?, european. 

Suntem aproape de izbândă: miniportul de la Călăraşi, 
care ar putea ancora la ţărm în jur de 200 de bărci mici, 
este bugetat printr-un credit de angajament.”

Sorin Vrăjitoru pe pagina personală de Facebook

de aprecierea celor care au condus judeţul.
î Am văzut că s-a mărit numărul 
vicepreşedinţilor de la 17 la 19. Pare un soi de 
compromis?
În opinia mea, nu-i un compromis. Dacă veţi lua 
această listă veţi vedea că fiecare în parte e un 
om valoros. Mulţi au crezut că cei din coada 

cu adevărat în acei termeni, n-are de ce să-i pară cuvinte de mulţumire şi aprecieri faţă de dl. listei, cum se obişnuia pe timpuri la Călăraşi, vor Primarul municipiului Olteniţa, Petre 
rău de ce i s-a întâmplat. Dar eu cred că poate Nicolicea. Din pricina emoţiilor, a timpului care fi tăiaţi. Uitaţi că nu s-a întâmplat aşa! Dacă-i Ţone, ales duminică în funcţia de reveni oricând. mă presa, am uitat să vorbesc de Roxana luaţi pe cei din coada listei, veţi vedea că sunt 

vicepreşedinte al organizaţiei judeţene Paţurcă. Doamna senator are un merit oameni de mare valoare care pot fi un ajutor 
PSD Călăraşi, a tras câteva concluzii incontestabil în dezvoltarea spitalului de la real pentru conducerea organizaţiei judeţene. 

Olteniţa. Şi pe mai multe segmente atunci când Dacă aţi fost atent la lista de vicepreşedinţi, după Conferinţa judeţeană 
am avut nevoie. Eu sper să înţeleagă, încă o dată avem toţi parlamentarii. Vor fi situaţii în care extraordinară de alegeri, desfăşurată cu scuzele de rigoare că îi apreciez meritele. parlamentarii nu vor putea să vină. Ce vom face 

duminică la Călăraşi în prezenţa Şi am mai uitat să-i urez drum lung şi realizări atunci? Nu vom putea avea cvorum. Vom putea 
preşedintelui partidului, Liviu Dragnea. actualului preşedinte. Pe noul preşedinte, Iulian să mai luăm decizii? Deci, după părerea mea, 

Iacomi, am putea spune că-l favorizează faptul cooptând toţi aceşti parlamentari şi mărind 
că a câştigat 4 mandate de primar la Dor Mărunt numărul de vicepreşedinţi de la 17 la 19, nu î Duminică s-a desfăşurat, la Călăraşi, 
şi Lehliu Gară. Sub nicio formă nu se poate face facem altceva decât să securizăm posibilitatea Conferinţa judeţeană extraordinară de alegeri 
o paralelă între Primăria de acolo şi ce va avea de a ne mişca extrem de rapid şi de a lua decizii în cadrul PSD. S-a stabilit noua conducere. 
de făcut pentru judeţul Călăraşi. Acest judeţ e în beneficiul partidului. Sunteţi vicepreşedinte în cadrul BPJ. Cu ce 
greu de gestionat. Eu am mare încredere în î Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru gânduri aţi părăsit sala care a găzduit această 
Iulian că va reuşi să impună o analiză pe preşedintele Iacomi?conferinţă şi care credeţi că vor fi aşteptările 
directorii de la deconcentrate. Noi, la Călăraşi, colegilor dumneavoastră? Ca să aibă un mandat de succes, preşedintele 
avem directori încă din vreme PD-ului. Dacă sunt Când am văzut câte personalităţi au venit de la Iacomi trebuie să înveţe să asculte părerile 
oameni capabili, jos cu pălăria! Să rămână! Dacă Bucureşti, şi aş putea menţiona 5-6 miniştri tuturor membrilor, să-şi formeze un nucleu, aşa 
sunt oameni care ne pun beţe-n roate, cum mai printre care şi dl. Fifor care e preşedintele cum se întâmplă peste tot, de oameni pe care să 
ştiu eu 2-3, trebuie făcut ceva! Pentru că starea Consiliului Naţional, când am văzut se bazeze. Pentru că atunci când zici, mă bazez 
de nelinişte creată primarilor din PSD, din cauza europarlamentari, deputaţi, m-am bucurat din pe 300 de inşi, de fapt nu te bazezi pe nimeni!
acestor funcţionari, generează foarte multe tot sufetul. Am zis: Uite că şi organizaţia de la Trebuie să fie atent, să judece şi să cântărească probleme.Călăraşi e apreciată şi nu suntem, sub nicio de 10 ori ca să taie o dată. Nu e o funcţie uşoară. 
Eu cred că duminică ar fi trebuit să vorbim şi de formă cum s-a vehiculat la un moment dat ca o Va fi acum asaltat de cereri. Să ştiţi că nu e uşor, 
dl. prefect, care-n opinia mea e un om bun, oaie neagră. Că nici nu suntem! Pentru că să rezişti în faţa atâtor cereri. Vor fi mulţi, aşa 
valoros. Nu neapărat să ne ajute, că nu are cu Acum 4-6 luni, ştiindu-vă călărăşean, Samoilă era rezultatele din 2016, chiar şi cele din 2014 cum s-a exprimat un coleg, care vor dori să pupe 
ce. Dar de câte ori a fost nevoie, în ceea ce mă „mort şi îngropat”, acum e secretarul (europarlamentare) ne dădeau dreptul poate la condurul, care vor căuta să-i intre în graţii. 
priveşte, am găsit la dumnealui un sfat, o vorbă organizaţiei judeţene. A avut răbdare, i-a venit mai multe posturi în Guvern. Şi pentru că dl. Râjnoveanu n-a spus numai caldă, o îndrumare. Ce să-mi dea mie prefectul? din nou rândul. Din păcate am văzut că avem colegi care nu prostii. A spus şi un lucru care pe mine m-a Dar, mă poate îndruma. Mă poate feri de greşeli. Normal ar fi să dovedească de ce a rămas în PSD. înţeleg mersul lucrurilor şi care au informaţii pe cucerit: să nu cumva să îndrăznească cineva, ca Ne place sau nu, încă ne mai tremură puţin Eu sper din tot sufletul că va rămâne în PSD. care probabil nu ni le-au dat şi care au încercat, numirile să fie făcute pe neamuri, rude sau mâna când semnăm. Tot lângă dl. prefect aş dori poate, să atace alţi colegi. În rest, toate discursurile au fost în favoarea prietenii. Dacă vă aduceţi aminte, chiar în ziarul să evidenţiez activitatea subprefectului. Chiar a 

judeţului Călăraşi. Chiar şi acea notă puţin critică Urmând eu la discurs, am preferat nici să nu dumneavoastră, acum vreo 8 luni, l-am criticat lăsat o impresie extraordinar de frumoasă în faţa 
la adresa dlui ministru Daea, n-a fost de fapt răspund, nici să nu atac. Eu ştiu ce am făcut, eu extrem de dur pe preşedintele executiv de tuturor primarilor. Şi nu mă refer doar la cei din 
decât o invitaţie. Să vină mai des într-un judeţ ştiu cât am ţinut la Ciprian Pandea şi ştiu ce am atunci care nu-l băga cu anasâna pe nepotul său, PSD. E un tânăr cu multă ambiţie, cu voinţă şi cu 
preponderent agricol. Deci eu n-am văzut-o ca încercat să fac pentru el. Ciprian e un tânăr care vărul său, în faţă vizând o funcţie foarte putere de muncă. Aşa ceva ne trebuie!
pe o critică. Mă bucură, sincer vă spun, în opinia mea ar putea să aibă un viitor foarte importantă.Cam astea ar fi concluziile, în mare. revenirea dlui Tărăcilă. Sunt unul din oamenii bun în PSD. Un „copil” care la 32 de ani a stat Dacă n-am fost atunci de acord cu aceste Pe această cale, aş vrea să mai menţionez că aşa care a fost mulţi ani lângă dl. Tărăcilă când foarte mult timp în casă cu un primar pesedist, nepotisme, nu voi fi nici acum şi mă voi situa de cum l-am ajutat pe Ciprian, îl voi ajuta şi pe dânsul era preşedinte, era senator, ministru de deci n-are cum să nu aibă PSD-ul în sânge. Din partea domnului Râjnoveanu.Iulian Iacomi să conducă organizaţia judeţeană. interne. E părerea mea: Ne-a făcut cinste în păcate pentru el, cred că ascultă prea multe 

Toate numirile, toate propunerile, să se discute Rămâne ca el să aibă nevoie sau nu de sprijinul toate aceste funcţii. Noi ne-am mândrit cu baliverne, cred că se lasă uşor influenţat. 
în Delegaţia Permanentă. E normal ca meu. Nu poţi impune cuiva să lucreze cu tine. Tărăcilă. De ce să nu fie lângă noi? De ce să nu Greşeala pe care a făcut-o el, acea semnătură pe 
preşedintele să aibă un cuvânt greu de spus. Toţi preşedinţii, până acum, şi-au făcut propria beneficiem de experienţa dumnealui?o listă..., pur şi simplu el a fost forţat de către dl. 
Până la urmă îşi asumă. Şi succesele dar şi echipă. Neacşu care a fost unul dintre mentorii săi. A Tot legat de conferinţă, vreau să vă spun că eu insuccesele i se vor sparge exact în creştetul Să nu uitaţi, am 25 de ani, neîntrerupţi în acest vrut să-l mulţumească pe Neacşu. Nu că le-ar fi am avut câteva aprecieri, în primul rând faţă de capului. partid. Am învăţat să iau şi scatoalce, să aştept gândit lucrurile astea. Viitorul ne va dovedi dacă oamenii cu care lucrez. Datorită lor, eu am 
î Mulţumesc! să-mi vină rândul şi m-am bucurat de multe ori el a gândit în acei termeni sau nu. Dacă a gândit rezultatele bune pe care le am. Am adresat 

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a dezminiţit, 
recent, informaţiile propagate în mediul online de 
senatorul PNL de Călăraşi, Răducu Filipescu, pe contul 
personal de facebook, potrivit cărora parlamentarii social - 
democraţi n-ar fi votat amendamentul propus de un 
deputat liberal din Ialomiţa privind finanţarea Pasajului 
rutier de la Drajna, susţinând că acest obiectiv figurează 
deja pe lista de investiţii a Ministerului Transporturilor. 

“Circulă în media şi în spaţiul public câteva informaţii 
false. False la adresa parlamentarilor PSD de Călăraşi care 
n-au votat amendamentul depus de un deputat liberal de 
la Ialomiţa. Şi în precedent conferinţă de presă am spus 
că am militat şi o voi face şi în continuare pentru pasajul 
de la Drajna. Este un punct extreme de important pe raza 
judeţului Călăraşi (…). Sunt câteva, generic le numesc 
“fake news-uri” care circulă în mediul online şi aş vrea să 
demontez aceste acuzaţii. Am fost acizaţi că nu am votat 
amendamentul PNL vizavi de acest pasaj. E o minciună 
întrucât realizarea acestui pasaj figurează în bugetul de 
investiţii al Ministrului Transporturilor. Întrebare: Este 
normal să fi votat un amendament pentru un proiect de 
investiţii care deja face parte din bugetul MT pentru 

amendamentul la buget făcut de PNL a fost respins de 
finanţare?” a spus Vrăjitoru care a continuat „În acest 

majoritatea PSD+ALDE, nefiind de acord să se aloce 
moment avem bugetat Studiul de Fezabilitate care va 

fonduri pentru plata documentaţiei necesare investiţiei. 
intra apoi în analiză la Comitetul Tehnico – Economic al 

Este o necesitate majoră a cetăţenilor români, inclusiv a 
MT şi de la acolo va trece la Ministrul Dezvoltării 

celor din Republica Moldova, obligaţi să piardă zeci de 
Regionale în Comitetul Interministerial pentru scoaterea 

minute în perioada estivală pentru a trece de bariera de la 
la licitaţie a pasajului. Acest pasaj este în atenţia 

Drajna. Poate ne explică parlamentarii PSD călărășeni și 
autorităţilor iar finanţarea lui intră în linie dreaptă. Veţi 

ialomițeni de ce a fost blocată investiția.”
vedea că acest pasaj se va face chit că vor sau nu 

Deputatul Sorin Vrăjitoru a oferit vineri o explicaţie în liberalii”
legătură cu pasajul doar că 'mnealui, adică superstarul 

Pe 17 februarie, celebrul Răducu Filipescu a scris pe contul liberalilor călărăşeni nu s-a sinchisit nici până acum să (ne) 
personal de facebook un „fake” de toată frumuseţea explice cu naiba n-a reuşit să termine acea vestită 
„PSD+ALDE NU A FOST DE ACORD CU FINANȚAREA bibliotecă din buricul oraşului, chit că a „scurtat-o” şi cu un 
PASAJULUI RUTIER DE LA DRAJNA, pasaj care face legătura etaj deşi a avut la dispoziţie toţii banii pe care i-a 
între Autostrada Soarelui și Moldova prin Brăila și Galați. împrumutat de la bancă, în numele CJ Călărăşi, pe 
PNL a avut anul trecut o campanie de strângere de spinarea contribuabililor locali. Şi pentru care s-au plătit, o 
semnături de la şoferii nemulţumiţi că trebuie să aştepte bună perioadă de timp, dobânzi destul de mari, de a fost 
zeci de minute pentru a trece de bariera din localitatea nevoie recent să se voteze, tot în Consiliul Judeţean, o 
călărăşeană Drajna. În ciuda miilor de semnături strânse, „refinanţare” a restului de împrumut.

Preţurile de consum au crescut cu 0,79% în februarie important mai ales pentru un judeţ preponderent 
agricol, aşa cum este Călăraşiul, Guvernul României a 2019, comparativ cu luna anterioară, în timp ce rata 
bugetat pentru 2019 importante sume care să vină în anuală a inflaţiei a urcat la 3,83%, pe fondul scumpirii 
ajutorul agricultorilor şi care să contribuie la alimentelor cu 4,46%, a mărfurilor nealimentare cu 
creşterea producţiei pentru a genera reducerea 3,74% şi a serviciilor cu 3,08%, potrivit datelor 
preţurilor la legume şi fructe. Un exemplu este Institutului Naţional de Statistică publicate marţi. În 
Programul Tomate Româneşti - program finanţat cu 

ianuarie, rata anuală a inflaţiei a fost de 3,3%. 233.190.000 lei în acest an, reprezentând 
echivalentul în lei al sumei 50.000.000 euro, care se Senatoarea PSD Călăraşi, membră a Comisiei de Buget 
asigură din bugetul pe anul 2019. O altă veste bună – finanţe din Camera Superioară a Parlamentului 
pentru agricultorii români este faptul că în 2019 consideră prin intermediul uniei postări pe contul 
Guvernul României a bugetat un proiect prin care se personal de Facebook că “Una dintre cauzele creşterii 
doreşte înfiinţarea a 10 centre de colectare şi inflaţiei anuale în această perioadă, de la 3.3% în 
procesare fructe.”ianuarie la 3,8% în februarie, o reprezintă impactul 
În opinia sa, “Prin astfel de măsuri, Partidul Social creşterii preţului la anumite alimente, aşa cum sunt 
Democrat vine în întâmpinarea nevoilor reale ale cartofii (+21% faţă de decembrie 2018) sau alte 
comunităţilor, atât în ceea ce priveşte nevoia legume şi conserve de legume (+16%). Aceste creşteri 
agricultorilor de a-şi desface produsele, cât şi nevoia sunt temporare, generate de lipsa de pe piaţă a 
consumatorilor de a avea fructe şi legume la preţuri legumelor şi fructelor româneşti, ceea ce determină 
permisive. Astfel de măsuri vor contribui la creşterea importurilor acestor alimente şi, prin 
eliminarea acestor puseuri inflaţioniste temporare consecinţă, preţuri mai mari.”
generate de lipsa de pe piaţă a legumelor şi fructelor Parlamentarul călărăşean precizează că „Totuşi, 
româneşti.”Guvernul României, prin măririle salariilor şi 

pensiilor, a reuşit să contracareze efectul inflaţiei, de Banca Naţională a României (BNR) a majorat la 3% 
la an la an. Astfel, în 2017, câştigul salarial real a fost prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi 
mai mare cu 12,8%, în 2018 a fost mai mare cu 9,7%, estimează o inflaţie de 3,1 pentru finalul anului viitor, 
iar în 2019 se estimează o creştere faţă de 2018 cu a anunţat, în luna februarie, guvernatorul BNR, Mugur 
11,8% a câştigului real, în timp ce pensia medie reală Isărescu, la prezentarea Raportului trimestrial asupra 
a crescut cu 8%. Mai mult decât atât, ceea ce este inflaţiei.

În urma Conferinţei Judeţene îndeplineam ca interimar. 
Extraordinare de alegeri din cadrul Folosesc acest prilej pentru a 
PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă a fost mulţumi tuturor celor care m-au 
votată, în unanimitate, de cei 101 susţinut şi m-au votat - membri de 
delegaţi prezenţi în funcţia de 
preşedinte executiv al filialei 
judeţene.

 Într-o postare pe contul personal de 
facebook senatoarea social – 
democrată mulţumeşte tuturor celor 
prezenţi la lucrările conferinţei 
pentru “încrederea acordată”, 
subliniind că din 11 martie, PSD 
Călăraşi are o nouă structură de 
conducere, definitivă.
“Aşa cum ştiţi, ieri, la Călăraşi, am 
organizat Conferinţa judeţeană de partid, primari, viceprimari, 
analiză şi alegeri a organizaţiei preşedinţi de organizaţii. Le 
noastre.A fost un eveniment mulţumesc tuturor pentru 
deosebit pentru filiala PSD Călăraşi, încrederea acordată, încredere care 
întrucât am fost onoraţi de mă responsabilizează, aşa cum ne 
prezenţa la prezidiu a preşedintelui responsabilizează pe toţi cei care 
partidului, domnul Liviu Dragnea, şi am fost aleşi astăzi în noile funcţii. 
a secretarului general, domnul Tot pe această cale doresc să 
Codrin Ştefănescu. mulţumesc în mod special colegilor 

mei parlamentari, senatori sau PSD Călăraşi are acum o formulă de 
deputaţi, care au ţinut să fie ieri conducere definitivă, în frunte cu 
alături de mine în cadrul acestui domnul preşedinte Iulian Iacomi. Cu 
eveniment important pentru această ocazie am fost aleasă 
organizaţie.” este mesajul transmis preşedinte executiv al organizaţiei 
de senatoarea Roxana Paţurcă.noastre, funcţie pe care o 

n PSD Călăraşi

P. Ţone: Ca să aibă un mandat de succes, preşedintele 
Iacomi trebuie să înveţe să asculte părerile tuturor

Portul de ambarcaţiuni uşoare, 
inclus pe lista de investiţii a 

Ministerului Turismului. 
S. Vrăjitoru: E o investiţie majoră!

Sorin Vrăjitoru, despre pasajul de la Drajna: 
Se va face indiferent că vor sau nu liberalii!

Roxana Paţurcă: PSD Călăraşi are 
potenţialul de a câştiga orice alegeri!

R. Paţurcă: PSD Călăraşi are acum 
o formulă de conducere definitivă

Roxana Paţurcă: Aceste creşteri sunt 
temporare, generate de lipsa de pe piaţă 

a legumelor şi fructelor româneşti
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