
Sunt convinsă că vom reuşi un scor şanse are partidul pe care-l amintesc cititorilor dumneavoastră cu onoare fac parte. Nu avem alt Comitetul Executiv al PSD a 
excelent la alegerile din 26 mai, reprezentaţi la alegerile din 26 un singur lucru – eurodeputaţii PNL obiectiv decât câştigarea alegerilor decis, luni, ca senatoarea 
chiar dacă procentul de prezenţă la sunt cei care au ştiut să marcheze din acest an şi de anul viitor. mai?Roxana Paţurcă, preşedinte urne la europarlamentare nu va fi într-un mod cât se poate de bizar Lista propusă şi votată de membrii Suntem o echipă nouă de executiv al organizaţiei Centenarul Marii Uniri: au iniţiat şi conducere şi exact din acest motiv judeţene, să fie inclusă lista votat la Bruxelles, anul trecut, o 

avem cu atât mai multă voinţă de a 
rezoluţie împotriva României, prin de candidaţi pentru alegerile demonstra capacitatea noastră care cereau sancţionarea propriei europarlamentare, figurând organizatorică, de convingere şi de ţări. Sunt convinsă că cetăţenii din pe poziţia a 23-a. mobilizare a electoratului.Călăraşi nu vor putea să treacă uşor 
peste acest gest anti-naţional al î Un mesaj pentru electoratul î Doamna senator, felicitări! Aţi 
celor de la PNL şi vor acorda dumneavoastră, pentru călărăşeni fost inclusă pe lista PSD pentru 
încredere listei pe care o propune în general…alegerile europarlamentare din 
PSD pe 26 mai.mai, ocupând poziţia a 23-a. Ce Călărăşenii au văzut efectele PSD la 

înseamnă asta pentru guvernare: salarii şi pensii mai 
dumneavoastră, pentru “Suntem mult mai mari, investiţii în domeniul agricol, 
organizaţia judeţeană PSD puternici decât eram un domeniu extrem de important 
Călăraşi?

pentru judeţul nostru, investiţii în înainte de data de 10 A fi pe acea listă, indiferent de localităţile rurale, sprijinirea 
poziţia ocupată, este o onoare martie” antreprenoriatului şi a firmelor cu 
pentru oricine. Prezenţa mea este o 

capital autohton, creştere î Este un an electoral important încununare a eforturilor pe care le 
economică în perioada a doi ani cu două tipuri de alegeri. Cât de depunem cu toţii aici, la noi, la 
consecutivi – toate acestea au puternică este organizaţia Călăraşi, nu numai cei din 

CEx este una care, cu siguranţă, va unul unul care să poată fi comparat generat acum plusul necesar judeţeană PSD Călăraşi înaintea conducerea organizaţiei, ci toţi 
atrage electoratul nostru la urne. cu cel de la locale sau derulării unor noi investiţii care vor acestor provocări electorale membrii PSD. Este un moment 
Dacă ne uităm doar la partea prezidenţiale. ajuta economia să crească şi mai majore: alegerile important pentru mine şi pentru 
superioară a listei, putem spune că î În plan judeţean, credeţi că PSD europarlamentare, în mai, mult. PSD Călăraşi - este o dovadă a 
avem nume de notorietate, precum poate câştiga alegerile? Care ar fi respectiv cele prezidenţiale, spre faptului că suntem pe drumul cel Călărăşenii ştiu foarte bine că cel al doamnei ministru, Rovana argumentele în acest sens? finalul anului?bun şi că, odată cu alegerea noii atunci când PSD a fost la Plumb, preşedinta Organizaţiei de 

conduceri a organizaţiei judeţene, Am mai spus-o şi o repet: suntem Poate şi cred că anul acesta avem guvernare, judeţul nostru a Femei Social Democrate, avem 
conducerea centrală a partidului a mult mai puternici decât eram puterea de a câştiga alegerile cunoscut o dezvoltare accelerată. eurodeputaţi în funcţii care au 
dorit şi în acest fel să ne încurajeze înainte de data de 10 martie. Acum europarlamentare. Dacă nu vom demonstrat că se pot lupta pentru Îi rog să nu uite acest lucru şi să ne şi să ne recompenseze politic. suntem o echipă unită, închegată, câştiga, nu avem absolut nicio ţară, aşa cum este doamna acorde încredere în continuare.cu o conducere definitivă din care scuză, atunci când economia creşte Prezenţa pe liste a unui Gabriela Zoană, avem preşedinţi de 

în doi ani consecutiv sub reprezentant al PSD Călăraşi este o organizaţii judeţene puternice, 
guvernarea PSD, atunci când la motivaţie în plus pentru noi, precum domnul Dragoş Benea, 
nivel european suntem singurul membrii organizaţiei judeţene, de a care este şi vicepreşedinte al PSD la 
partid care se luptă pentru obţine un scor cât mai bun pe 26 nivel naţional, avem actuali sau 
România şi singurii care consideră mai, astfel încât PSD să poată foşti miniştri cu experienţă în 
că România merită mai mult. Ar fi trimite la Bruxelles cât mai multe problematica europeană, aşa cum 
exclusiv vina noastră, a celor care nume de pe lista candidaţilor sunt doamna Natalia Intotero sau 
conducem în prezent destinele votată luni în CEx. domnul Victor Negrescu, avem 
organizaţiei judeţene, dacă nu am actuali senatori, şefi de comisii 
reuşi.parlamentare, aşa cum este „Sunt convinsă că vom 
Depinde doar de noi să putem să domnul senator Claudiu Manda.reuşi un scor excelent la scoatem în evidenţă toate lucrurile În acelaşi timp, lista cuprinde şi 
bune care s-au întâmplat pentru alegerile din 26 mai” nume precum Chris Terhes sau 
România datorită activităţii Carmen Avram, ambii de 
noastre, aici sau în Europa.î Cum comentaţi lista cu notorietate pentru discursul public 
În acelaşi timp, nu pot să nu candidaţii propuşi de PSD? Ce şi cariera profesională.
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Deşi a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei 
judeţene în cadrul Conferinţei de alegeri din cadrul PSD 
Călăraşi, Răzvan Meseşeanu a decis după doar 8 zile să 
demisioneze nu doar din noua funcţie deţinută ci şi din 
partid, arătând cu degetul spre noul preşedinte, Iulian Iacomi 
care i-ar fi spus în faţă că nu mizează pe aportul său în actul 
de conducere al filialei. „Preşedintele organizaţiei (n.r. Iulian 
Iacomi) mi-a spus-o verbal că nu sunt bun pentru o funcţie 
de vicepreşedinte. Am admirat treaba asta. Mai concret a 
zis că nu sunt compatibil cu ceea ce-şi doreşte dumnealui 
de la modul în care se va conduce organizaţia. Am apreciat 
dar eu nu am vrut să mă retrag. Şi dumnealui a apreciat că 
mi-am susţinut punctul de vedere. Eu am mers mai 
departe. Pe moment, e adevărat, m-am bucurat că am fost 
prins în echipa de conducere” a spus Merseşeanu care a mai 
subliniat că momentan nu i-a calcul posibilitatea de a se 
îndrepta spre un alt partid politic. „La momentul acesta, nu 
se pune problema de a merge spre un alt partid dar asta nu 
înseamnă că nu se va întâmpla vreodată. Deocamdată 
vreau să mă liniştesc. Pentru mine e o apăsare foarte mare 
despărţirea de partidul în care m-am consacrat. Mi-a fost 
foarte greu să fac acest gest. (...). Pro România, ALDE, Plus 
sunt variante de,ne de a mă înrola în ele. Mă voi gândi.” a 
mai susţinut Meseşeanu.

cunosc de foarte mult timp pe Răzvan. Un om mai sincer ca el, 
eu n-am mai întâlnit până acum. Un om care să creadă în 
principii la fel de mult ca el, eu n-am mai văzut. Dacă Răzvan 
Meseşeanu a demisionat inclusiv din partid asta înseamnă că s-
a trecut mult peste principiile sale şi atunci a ales calea 
onoarei.” a spus Dumbravă care a mai adăugat că nu-l vede pe 
Meseşeanu stând în afara scenei pilitice locale pentru o lungă 
perioadă. „Răzvan Meseşeanu ca şi mine e de prea multă vreme 
în politică. Am mai spus-o şi-o repet şi acum, amândoi suntem 
„virusaţi” cu acest virus al politicii.
În ceea ce mă priveşte, în 2017 am hotărât să ies definitiv din 
politică. Şi după cum ştiţi am fost total dezinteresat de acest 
capitol. Dar mergând pe străzile oraşului, am văzut şi mai multe 
gropi, am observat spre marea mea dezamăgire că spaţiile verzi 
sunt tot mai deteriorate. Mi-au ieţit în faţa o serie de lucruri 
despre care ar trebui să discutăm serios, cum ar fi de pildă 
maşinile abandonate care ocupă ilegal domeniul public sau 
despre lipsa locurilor de parcare. În fine, lucruri pe care le 
începusem în cadrul Primăriei şi care între timp au fost stopate. 
Observ că la modă acum e plagiatul şi o să vă arăt cum mi s-a 
plagiat regulamentul privind parcările rezidenţiale.
Revenind, e limpede că atât Răzvan cât şi eu suntem „virusaţi” 
şi din acest motiv sunt conviins că prietenul meu nu va putea să 
stea prea mult în afara politicii. Mai devreme sau mai târziu el Fostul viceprimar al municipiului Călăraşi, Virgil Dumbravă a 
va reveni în forţă, în politica locală.” a conchis Dumbravă.comentat pentru www.arenamedia.ro demersul lui Răzvan 

Meseşeanu de a demisiona din PSD, partid pe care l-a slujit preţ La finele anilor '90, Virgil Dumbravă şi Răzvan Meseşeanu au fost 
de 18 ani. „Dacă Răzvan Meseşeanu a trebuit să-şi dea demisia colegi în cadrul Partidului Naţional Român care ulterior „s-a 
din partid înseamnă că acolo sunt probleme serioase. Eu îl topit” în PD.

2014 din decalajul faţă de media Într-un singur an, 2017, economia 
Uniunii.”României a recuperat 4 puncte 

procentuale astfel încât PIB-ul per Membră a Comisiei de buget – finanţe 
capital a ajuns la 63% din media din Senat, Roxana Paţurcă a mai 

menţionat că toate regiunile ţării au UE, depăşind Croaţia. Regiunea 
cunoscut o dezvoltare reală în ultimii ani, Bucureşti-Ilfov a ajuns la nivelul 
precizând că Guvernul PSD  are soluţii şi Bavariei şi peste Budapesta.
pentru reducerea declajelor existente în 
acest moment între regiuni. “Sunt date Eurostat care-i pun în faţă lui 

Iohannis oglinda veritabilei Românii din 
“Toate regiunile ţării au înregistrat un guvernarea PSD, în complet contrast cu 
salt consistent al parităţii puterii de fantasmangoriile sale repetate că ”toată 
cumpărare exprimate în euro, în 2017, guvernarea pesedistă din ultimii 2 ani 
cu un record în zona Bucureşti-Ilfov, este o mare gaură neagră pentru 
care ajuns să fie cu 44% mai mare decât economia românească şi pentru 
media UE. Este evident că există încă societatea românească”. Preşedintele 
mari discrepanţe de dezvoltare şi Klaus Iohannis a ajuns să mintă 
potenţial între regiunile ţării. Guvernul patologic şi să trăiescă într-o lume a lui 
PSD are soluţii şi programe clare pentru în care există doar ceea ce-i convine 
reducerea lor, de la PNDL – programul lui.” a declarat pentru 
care finanţează mii de investiţii - asfalt, www.arenamedia.ro senatoarea Roxana 
canal, apă, gaz, dispensar, grădiniţă, Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
şcoală în toate localităţile ţării,  pentru Călăraşi care a continuat “În 2017 
asigurarea unui standard civilizat de procesul de convergenţă a României cu 
viaţă - până la încurajarea afacerilor, UE s-a accelerat graţie creşterii 
sprijin pentru fermieri ori dezvoltarea economice ridicate. România a 
infrastructurii.” a conchis parlamentarul recuperat 4 puncte procentuale faţă de 
călărăşean.2016 şi 8 puncte procentuale faţă de 

În luna ianuarie 2019, câştigul salarial câştigului salarial REAL este de 114,4%, 
mediu nominal brut a fost de 4837 lei, adică la fiecare sută de lei, românii au o 
potrivit datelor furnizate de Institutul putere de cumpărare mai mare cu 14,4 lei! 
Naţional de Statistică (INS). Câştigul salarial Asta înseamnă aproximativ 400 de lei în 
mediu nominal net a fost de 2936 lei, în plus, real, la salariul mediu net de 2936 de 
scădere faţă de luna precedentă cu 21 lei (- lei.”
0,7%). Valorile cele mai mari ale câştigului Paţurcă a mai menţionat faţă de ianuarie 
salarial mediu nominal net s-au înregistrat 2016 salariul mediu nominal net a crescut cu 
în activităţi de servicii în tehnologia 993 de lei respectiv cu peste 50%. “Acest 
informaţiei (inclusiv activităţi de servicii câştig salarial este şi mai evident, iar 
informatice) (6768 lei), iar cele mai mici în respectarea angajamentului politic al PSD şi 
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte mai puternic susţinută, dacă se face 
(1718 lei). comparaţia între IANUARIE 2019 şi 
Comparativ cu luna ianuarie a anului IANUARIE 2016 – moment al guvernării lui 
precedent, câştigul salarial mediu nominal Cioloş, promovate şi susţinute de Iohannis. 
net a crescut cu 18,2%. Salariul mediu nominal net, în ianuarie 

2016, era de 1943 de lei. Acum, este de „Veniturile salariale continuă să crească. La 
2936 de lei. Adică un plus de 993 de lei, fel, puterea de cumpărare! Se reconfirmă 
respectiv + 51,1%! Raportat la euro, salariu astfel succesul angajamentului politic al PSD 
mediu net era de 428 de euro, în ianuarie de a aduce mai mulţi bani în buzunarele 
2016 şi este de 620 de euro, în ianuarie românilor şi în egală măsură se face din nou 
2019. Pe scurt, milioane de români au dovada că Iohannis e rupt de realitate cu 
câştigat în plus aproape 200 de euro la acuzele sale privind ”eşuarea” guvernării 
salariu mediu încasat.” a continuat Roxana PSD.” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
Paţurcă, lidera PSD Călăraşi concluzionând senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte 
“Salariul mediu net exprimat în euro a executiv al PSD Călăraşi care a continuat 
crescut cu 44%  în guvernarea PSD  faţă de “Plus 18,2%! Cu atât a fost mai mare, în 
guvernul Cioloş - august 2016! Dacă acest luna ianuarie 2019, câştigul salarial mediu 
beneficiu clar înseamnă că ”guvernarea PSD net faţă de aceiaşi lună a anului trecut. În 
a eşuat”, aşa cum zice Iohannis,  atunci PSD termeni reali, adică după luarea în calcul a 
va continua să persevereze.”mediei de inflaţie a ultimului an, indicele 

Luni, 25 martie, am primit în judeţul nostru vizita 
ministrului Agriculturii, domnul Petre Daea. Aşa cum ne-a 
obişnuit domnia sa în desele vizite pe care le face în 
Călăraşi, unul dintre judeţele cele mai importante din 
punct de vedere agricol, acesta, după primirea făcută de 
către preşedintele PSD Călăraşi, domnul Iulian Iacomi, a 
trecut imediat la treabă.
De această dată, obiectivul principal l-a constituit 
verificarea stadiului lucrărilor la amenajarea de irigaţii 
Gălăţui-Călăraşi, una dintre investiţiile majore ale 
Programului Naţional de Irigaţii. Prin acest program se 
doreşte a se reabilita o suprafaţă de 2.004.639 ha din 88 
de amenajări de irigaţii, cu următoarele obiective: 119 
staţii de pompare de bază, 178 de staţii de repompare, 
11.856 m de conducte de refulare, 48.232 m de conducte 
îngropate, un colector, 2.548.860 m de canale de 
aducţiune, 2.811.338 m de canale de distribuţie şi 5.286 

funciare, care să contribuie la producţii agricole record, de construcţii hidrotehnice.
aşa cum a fost producţia agricolă de anul trecut.Amenajarea de irigaţii Gălăţui-Călăraşi are o valoare 
În acest context nu este deloc întâmplător faptul că în contractuală de 80 de milioane lei cu TVA şi are ca 
2018 România a exportat produse agricole în valoare de obiective reabilitarea a două nave plutitoare, a 29 de 
peste 4 miliarde de Euro, agricultura rămânând unul kilometri de canale şi a staţiei de repompare SRP1 Vlad 
dintre sectoarele care a contribuit din plin la obţinerea Ţepeş, staţie care deserveşte pentru irigarea a 75 de mii 
unor venituri substanţiale de către ţara noastră. Din acest de hectare agricole.
punct de vedere, Călăraşiul se poate mândri cu această Verificarea de către ministrul Agriculturii a stadiului 
performanţă a României, judeţul nostru fiind unul lucrărilor la amenajarea de irigaţii s-a făcut în prezenţa 
preponderent agricol.preşedintelui PSD Călăraşi, domnul Iulian Iacomi, a 
Vizitarea obiectivului a reliefat progresul făcut de către parlamentarilor PSD Călăraşi, a directorului general  
constructor de la ultima vizită a ministrului. În acelaşi Apele Române, domnul  Victor Sandu, a directorului 
timp s-a cerut urgentarea lucrărilor, în urma discuţiilor cu general ANIF, domnul economist Florin Barbu, a 
executantul lucrărilor stabilindu-se de comun acord ca directorului ANIF Călăraşi, domnul Vasile Neagu şi în 
întreaga amenajare să fie aptă pentru funcţionare la prezenţa reprezentanţilor executantului lucrărilor.
capacitate deplină în aprilie anul viitor, cu 6 luni mai Investiţiile în agricultură reprezintă, în guvernarea PSD, o 
devreme decât termenul estimat iniţial. prioritate. Aceasta a făcut ca judeţul Călăraşi să 

beneficieze de importante fonduri pentru îmbunătăţiri Biroul de presă

În cadrul organizaţiei judeţene PSD Călăraşi au avut loc 
modificări la nivelul conducerii, validate recent în cadrul 
Conferinţei judeţene extraordinare de alegeri. Virgil Dumbravă, 
fost viceprimar în două rânduri al 
municipiului reşedinţă de judeţ, a 
comentat pentru 
www.arenamedia.ro situaţia din PSD 
lăudând o iniţiativă a noului 
preşedinte Iulian Iacomi. „PSD are 
acum o nouă conducere, asigurată 
de Iulian Iacomi, primarul oraşului 
Lehliu Gară. Ca simplu observator, 
aş vrea să spun că domnul Iacomi a 
luat câteva decizii bune, pozitive 
pentru partid. Când aduci lângă tine oameni cu mare 
experienţă politică şi profesională, mi se pare un lucru bun. 
Faptul că l-a adus înapoi în partid pe domnul Tărăcilă, este un 
fapt pozitiv. Am văzut o declaraţie a dumnealui în care a 
menţionat că doreşte să-i readucă în partid şi pe domnul 
Constantin Tudor, domnul Ioan Damian, pe fostul preşedinte al 
CJ Călăraşi, domnul Arbagic. Mi se pare iarăşi o idee inspirată 
pentru că aceşti oameni ştiu politică, au vaste cunoştinţe care 
pot fi fructificate în benefciul PSD  Călăraşi.” a spus Dumbravă 
care a mai precizat „Domnul Iacomi pare să nu depindă de alţii. 
Din câte ştiu este independent din punct de vedere financiar. 
Nu prea poate să fie amăgit. Şi ca reprezentant al unui partid 
puternic, el fiind o persoană puternică, inclusiv din punct de 
vedere financiar, sunt convins că se va bate pentru a lua, să zic 
aşa, potul cel mare.”

ALDE a depus, marţi, la Biroul Electoral „Aş dori să mulţumesc membrilor BEC 
Central semnăturile de susținere și lista pentru că au avut răbdarea să verifice 
de candidați pentru Parlamentul cele aproape 400.000 de semnături pe 
European. care ALDE le-a depus astăzi. Vreau să vă 

spun că este o zi deosebită pentru mine Echipa pe care ALDE o propune pentru 
să depun listele candidaţilor ALDE Parlamentul European are experiența și 
pentru Parlamentul European. Eu cred cunoștințele necesare pentru a promova 
că ALDE propune românilor o listă de interesele românilor. România pe care 
excepţie, o listă cu oameni care au o ALDE dorește să o reprezinte în Europa 
profesie, o listă cu oameni a căror este o țară mai puternică și respectată!
probitate morală nu poate fi pusă în La evenimentul de depunere a listei 
discuţie, o listă cu care acest partid vine pentru Parlamentul European au 
şi cere voturile românilor”, a spus participat candidații ALDE, împreună cu 
Norica Nicolai. Ea a apreciat că românii reprezentanții conducerii ALDE. 
îşi doresc să trăiască într-o Europă care Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a 
să fie mai aproape de ţara noastră şi mai declarat că ALDE propune românilor o 
respectuoasă cu România.'listă de excepţie', o listă cu oameni 'cu o 

Sursa www.alde.rodeosebită probitate morală'.

Noul preşedinte al PSD Călăraşi, Iulian Iacomi, a 
menţionat prin intermediul unei postări pe pagina de 
facebook a partidului că Roxana Paţurcă, preşedinte 
executiv, va fi desemnată coordonator al campaniei 
de alegeri europarlamentare la nivelul organizaţiei 
judeţene. „Voi propune ca preşedintele executiv al 
PSD Călăraşi, doamna Roxana-Natalia Paţurcă, să fie 
coordonatorul campaniei de alegeri 
europarlamentare din acest an. Îi cunosc doamnei 
senator capacitatea de coordonare şi îmi exprim 
convingerea că anul acesta va reuşi să obţină 
rezultate care ne vor permite să ne mândrim la nivel 
naţional. Cred în ea, aşa cum cred în toţi membrii 
PSD Călăraşi de a-şi aduce aportul la obţinerea unui 
scor foarte bun pentru organizaţia noastră.” a fost 
mesajul transmis de Iacomi

Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 26 mai.

Deputatul PSD, Sorin Vrăjitoru, a 
susţinut prin intermediul unei 
postări pe pagina personală de 
facebook că recent s-au întrunit 
membrii Departamentului pentru 
Agrucultură şi Dezvoltare Rurală a 
partidului din cadrul căruia face 
parte în calitate de vicepreşedinte, 
principal temă de discuţie fiind 
stadiul implementării programului participat şi presedintele 
de guvernare pe zona de Consiliului Naţional al PSD, Mihai 
agricultură. “Departamentul Viorel Fifor.  Echipa de conducere 
pentru Agricultură şi Dezvoltare este formată din: preşedinte, 
Rurală al PSD, organizaţie unde Valeriu Andrei Steriu, deputat, 
sunt vicepreşedinte, s-a reunit în vicepreşedinte, Sorin Vrăjitoru, 
sedinţă naţională pentru a deputat, vicepreşedinte, Ioan 
discuta despre implementarea Dîrzu, deputat, vicepreşedinte 
programului de guvernare, Doina Silistru, senator, 
despre problemele reale ale vicepreşedinte Lucian Trufin, 
fermierilor români şi s-au pus la senator şi secretar, Dănuț Păle, 
cale noi proiecte pentru oamenii deputat.” a fost mesajul lui 
de la sate. La eveniment, a Vrăjitoru pe Facebook.

ALDE a depus la BEC lista candidaților 
pentru Parlamentul European

n PSD Călăraşi

Deputatul Cristian Sefer, salută prezenţa, la 
Călăraşi, a ministrului Agriculturii, Petre Daea

„Dacă Răzvan Meseşeanu a trebuit 
să-şi dea demisia din partid, înseamnă 

că acolo sunt probleme serioase”

Roxana Paţurcă, desemnată 
coordonator al campaniei de 

alegeri europarlamentare

n PSD Călăraşi

R. Meseşeanu: Preşedintele 
mi-a spus că nu sunt 

compatibil cu modul în care 
se va conduce organizaţia

V. Dumbravă: A luat câteva 
decizii bune pentru partid

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: Nu avem alt obiectiv decât 
câştigarea alegerilor din acest an şi de anul viitor

R. Paţurcă: Salarii mai mari, 
putere de cumpărare mai mare

Ne pasă de agricultura României! 

R. Paţurcă: România a recuperat 
puternic decalajul faţă de UE în 

guvernarea PSD-ALDE



Sunt convinsă că vom reuşi un scor şanse are partidul pe care-l amintesc cititorilor dumneavoastră cu onoare fac parte. Nu avem alt Comitetul Executiv al PSD a 
excelent la alegerile din 26 mai, reprezentaţi la alegerile din 26 un singur lucru – eurodeputaţii PNL obiectiv decât câştigarea alegerilor decis, luni, ca senatoarea 
chiar dacă procentul de prezenţă la sunt cei care au ştiut să marcheze din acest an şi de anul viitor. mai?Roxana Paţurcă, preşedinte urne la europarlamentare nu va fi într-un mod cât se poate de bizar Lista propusă şi votată de membrii Suntem o echipă nouă de executiv al organizaţiei Centenarul Marii Uniri: au iniţiat şi conducere şi exact din acest motiv judeţene, să fie inclusă lista votat la Bruxelles, anul trecut, o 

avem cu atât mai multă voinţă de a 
rezoluţie împotriva României, prin de candidaţi pentru alegerile demonstra capacitatea noastră care cereau sancţionarea propriei europarlamentare, figurând organizatorică, de convingere şi de ţări. Sunt convinsă că cetăţenii din pe poziţia a 23-a. mobilizare a electoratului.Călăraşi nu vor putea să treacă uşor 
peste acest gest anti-naţional al î Un mesaj pentru electoratul î Doamna senator, felicitări! Aţi 
celor de la PNL şi vor acorda dumneavoastră, pentru călărăşeni fost inclusă pe lista PSD pentru 
încredere listei pe care o propune în general…alegerile europarlamentare din 
PSD pe 26 mai.mai, ocupând poziţia a 23-a. Ce Călărăşenii au văzut efectele PSD la 

înseamnă asta pentru guvernare: salarii şi pensii mai 
dumneavoastră, pentru “Suntem mult mai mari, investiţii în domeniul agricol, 
organizaţia judeţeană PSD puternici decât eram un domeniu extrem de important 
Călăraşi?

pentru judeţul nostru, investiţii în înainte de data de 10 A fi pe acea listă, indiferent de localităţile rurale, sprijinirea 
poziţia ocupată, este o onoare martie” antreprenoriatului şi a firmelor cu 
pentru oricine. Prezenţa mea este o 

capital autohton, creştere î Este un an electoral important încununare a eforturilor pe care le 
economică în perioada a doi ani cu două tipuri de alegeri. Cât de depunem cu toţii aici, la noi, la 
consecutivi – toate acestea au puternică este organizaţia Călăraşi, nu numai cei din 

CEx este una care, cu siguranţă, va unul unul care să poată fi comparat generat acum plusul necesar judeţeană PSD Călăraşi înaintea conducerea organizaţiei, ci toţi 
atrage electoratul nostru la urne. cu cel de la locale sau derulării unor noi investiţii care vor acestor provocări electorale membrii PSD. Este un moment 
Dacă ne uităm doar la partea prezidenţiale. ajuta economia să crească şi mai majore: alegerile important pentru mine şi pentru 
superioară a listei, putem spune că î În plan judeţean, credeţi că PSD europarlamentare, în mai, mult. PSD Călăraşi - este o dovadă a 
avem nume de notorietate, precum poate câştiga alegerile? Care ar fi respectiv cele prezidenţiale, spre faptului că suntem pe drumul cel Călărăşenii ştiu foarte bine că cel al doamnei ministru, Rovana argumentele în acest sens? finalul anului?bun şi că, odată cu alegerea noii atunci când PSD a fost la Plumb, preşedinta Organizaţiei de 

conduceri a organizaţiei judeţene, Am mai spus-o şi o repet: suntem Poate şi cred că anul acesta avem guvernare, judeţul nostru a Femei Social Democrate, avem 
conducerea centrală a partidului a mult mai puternici decât eram puterea de a câştiga alegerile cunoscut o dezvoltare accelerată. eurodeputaţi în funcţii care au 
dorit şi în acest fel să ne încurajeze înainte de data de 10 martie. Acum europarlamentare. Dacă nu vom demonstrat că se pot lupta pentru Îi rog să nu uite acest lucru şi să ne şi să ne recompenseze politic. suntem o echipă unită, închegată, câştiga, nu avem absolut nicio ţară, aşa cum este doamna acorde încredere în continuare.cu o conducere definitivă din care scuză, atunci când economia creşte Prezenţa pe liste a unui Gabriela Zoană, avem preşedinţi de 

în doi ani consecutiv sub reprezentant al PSD Călăraşi este o organizaţii judeţene puternice, 
guvernarea PSD, atunci când la motivaţie în plus pentru noi, precum domnul Dragoş Benea, 
nivel european suntem singurul membrii organizaţiei judeţene, de a care este şi vicepreşedinte al PSD la 
partid care se luptă pentru obţine un scor cât mai bun pe 26 nivel naţional, avem actuali sau 
România şi singurii care consideră mai, astfel încât PSD să poată foşti miniştri cu experienţă în 
că România merită mai mult. Ar fi trimite la Bruxelles cât mai multe problematica europeană, aşa cum 
exclusiv vina noastră, a celor care nume de pe lista candidaţilor sunt doamna Natalia Intotero sau 
conducem în prezent destinele votată luni în CEx. domnul Victor Negrescu, avem 
organizaţiei judeţene, dacă nu am actuali senatori, şefi de comisii 
reuşi.parlamentare, aşa cum este „Sunt convinsă că vom 
Depinde doar de noi să putem să domnul senator Claudiu Manda.reuşi un scor excelent la scoatem în evidenţă toate lucrurile În acelaşi timp, lista cuprinde şi 
bune care s-au întâmplat pentru alegerile din 26 mai” nume precum Chris Terhes sau 
România datorită activităţii Carmen Avram, ambii de 
noastre, aici sau în Europa.î Cum comentaţi lista cu notorietate pentru discursul public 
În acelaşi timp, nu pot să nu candidaţii propuşi de PSD? Ce şi cariera profesională.
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Deşi a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei 
judeţene în cadrul Conferinţei de alegeri din cadrul PSD 
Călăraşi, Răzvan Meseşeanu a decis după doar 8 zile să 
demisioneze nu doar din noua funcţie deţinută ci şi din 
partid, arătând cu degetul spre noul preşedinte, Iulian Iacomi 
care i-ar fi spus în faţă că nu mizează pe aportul său în actul 
de conducere al filialei. „Preşedintele organizaţiei (n.r. Iulian 
Iacomi) mi-a spus-o verbal că nu sunt bun pentru o funcţie 
de vicepreşedinte. Am admirat treaba asta. Mai concret a 
zis că nu sunt compatibil cu ceea ce-şi doreşte dumnealui 
de la modul în care se va conduce organizaţia. Am apreciat 
dar eu nu am vrut să mă retrag. Şi dumnealui a apreciat că 
mi-am susţinut punctul de vedere. Eu am mers mai 
departe. Pe moment, e adevărat, m-am bucurat că am fost 
prins în echipa de conducere” a spus Merseşeanu care a mai 
subliniat că momentan nu i-a calcul posibilitatea de a se 
îndrepta spre un alt partid politic. „La momentul acesta, nu 
se pune problema de a merge spre un alt partid dar asta nu 
înseamnă că nu se va întâmpla vreodată. Deocamdată 
vreau să mă liniştesc. Pentru mine e o apăsare foarte mare 
despărţirea de partidul în care m-am consacrat. Mi-a fost 
foarte greu să fac acest gest. (...). Pro România, ALDE, Plus 
sunt variante de,ne de a mă înrola în ele. Mă voi gândi.” a 
mai susţinut Meseşeanu.

cunosc de foarte mult timp pe Răzvan. Un om mai sincer ca el, 
eu n-am mai întâlnit până acum. Un om care să creadă în 
principii la fel de mult ca el, eu n-am mai văzut. Dacă Răzvan 
Meseşeanu a demisionat inclusiv din partid asta înseamnă că s-
a trecut mult peste principiile sale şi atunci a ales calea 
onoarei.” a spus Dumbravă care a mai adăugat că nu-l vede pe 
Meseşeanu stând în afara scenei pilitice locale pentru o lungă 
perioadă. „Răzvan Meseşeanu ca şi mine e de prea multă vreme 
în politică. Am mai spus-o şi-o repet şi acum, amândoi suntem 
„virusaţi” cu acest virus al politicii.
În ceea ce mă priveşte, în 2017 am hotărât să ies definitiv din 
politică. Şi după cum ştiţi am fost total dezinteresat de acest 
capitol. Dar mergând pe străzile oraşului, am văzut şi mai multe 
gropi, am observat spre marea mea dezamăgire că spaţiile verzi 
sunt tot mai deteriorate. Mi-au ieţit în faţa o serie de lucruri 
despre care ar trebui să discutăm serios, cum ar fi de pildă 
maşinile abandonate care ocupă ilegal domeniul public sau 
despre lipsa locurilor de parcare. În fine, lucruri pe care le 
începusem în cadrul Primăriei şi care între timp au fost stopate. 
Observ că la modă acum e plagiatul şi o să vă arăt cum mi s-a 
plagiat regulamentul privind parcările rezidenţiale.
Revenind, e limpede că atât Răzvan cât şi eu suntem „virusaţi” 
şi din acest motiv sunt conviins că prietenul meu nu va putea să 
stea prea mult în afara politicii. Mai devreme sau mai târziu el Fostul viceprimar al municipiului Călăraşi, Virgil Dumbravă a 
va reveni în forţă, în politica locală.” a conchis Dumbravă.comentat pentru www.arenamedia.ro demersul lui Răzvan 

Meseşeanu de a demisiona din PSD, partid pe care l-a slujit preţ La finele anilor '90, Virgil Dumbravă şi Răzvan Meseşeanu au fost 
de 18 ani. „Dacă Răzvan Meseşeanu a trebuit să-şi dea demisia colegi în cadrul Partidului Naţional Român care ulterior „s-a 
din partid înseamnă că acolo sunt probleme serioase. Eu îl topit” în PD.

2014 din decalajul faţă de media Într-un singur an, 2017, economia 
Uniunii.”României a recuperat 4 puncte 

procentuale astfel încât PIB-ul per Membră a Comisiei de buget – finanţe 
capital a ajuns la 63% din media din Senat, Roxana Paţurcă a mai 

menţionat că toate regiunile ţării au UE, depăşind Croaţia. Regiunea 
cunoscut o dezvoltare reală în ultimii ani, Bucureşti-Ilfov a ajuns la nivelul 
precizând că Guvernul PSD  are soluţii şi Bavariei şi peste Budapesta.
pentru reducerea declajelor existente în 
acest moment între regiuni. “Sunt date Eurostat care-i pun în faţă lui 

Iohannis oglinda veritabilei Românii din 
“Toate regiunile ţării au înregistrat un guvernarea PSD, în complet contrast cu 
salt consistent al parităţii puterii de fantasmangoriile sale repetate că ”toată 
cumpărare exprimate în euro, în 2017, guvernarea pesedistă din ultimii 2 ani 
cu un record în zona Bucureşti-Ilfov, este o mare gaură neagră pentru 
care ajuns să fie cu 44% mai mare decât economia românească şi pentru 
media UE. Este evident că există încă societatea românească”. Preşedintele 
mari discrepanţe de dezvoltare şi Klaus Iohannis a ajuns să mintă 
potenţial între regiunile ţării. Guvernul patologic şi să trăiescă într-o lume a lui 
PSD are soluţii şi programe clare pentru în care există doar ceea ce-i convine 
reducerea lor, de la PNDL – programul lui.” a declarat pentru 
care finanţează mii de investiţii - asfalt, www.arenamedia.ro senatoarea Roxana 
canal, apă, gaz, dispensar, grădiniţă, Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
şcoală în toate localităţile ţării,  pentru Călăraşi care a continuat “În 2017 
asigurarea unui standard civilizat de procesul de convergenţă a României cu 
viaţă - până la încurajarea afacerilor, UE s-a accelerat graţie creşterii 
sprijin pentru fermieri ori dezvoltarea economice ridicate. România a 
infrastructurii.” a conchis parlamentarul recuperat 4 puncte procentuale faţă de 
călărăşean.2016 şi 8 puncte procentuale faţă de 

În luna ianuarie 2019, câştigul salarial câştigului salarial REAL este de 114,4%, 
mediu nominal brut a fost de 4837 lei, adică la fiecare sută de lei, românii au o 
potrivit datelor furnizate de Institutul putere de cumpărare mai mare cu 14,4 lei! 
Naţional de Statistică (INS). Câştigul salarial Asta înseamnă aproximativ 400 de lei în 
mediu nominal net a fost de 2936 lei, în plus, real, la salariul mediu net de 2936 de 
scădere faţă de luna precedentă cu 21 lei (- lei.”
0,7%). Valorile cele mai mari ale câştigului Paţurcă a mai menţionat faţă de ianuarie 
salarial mediu nominal net s-au înregistrat 2016 salariul mediu nominal net a crescut cu 
în activităţi de servicii în tehnologia 993 de lei respectiv cu peste 50%. “Acest 
informaţiei (inclusiv activităţi de servicii câştig salarial este şi mai evident, iar 
informatice) (6768 lei), iar cele mai mici în respectarea angajamentului politic al PSD şi 
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte mai puternic susţinută, dacă se face 
(1718 lei). comparaţia între IANUARIE 2019 şi 
Comparativ cu luna ianuarie a anului IANUARIE 2016 – moment al guvernării lui 
precedent, câştigul salarial mediu nominal Cioloş, promovate şi susţinute de Iohannis. 
net a crescut cu 18,2%. Salariul mediu nominal net, în ianuarie 

2016, era de 1943 de lei. Acum, este de „Veniturile salariale continuă să crească. La 
2936 de lei. Adică un plus de 993 de lei, fel, puterea de cumpărare! Se reconfirmă 
respectiv + 51,1%! Raportat la euro, salariu astfel succesul angajamentului politic al PSD 
mediu net era de 428 de euro, în ianuarie de a aduce mai mulţi bani în buzunarele 
2016 şi este de 620 de euro, în ianuarie românilor şi în egală măsură se face din nou 
2019. Pe scurt, milioane de români au dovada că Iohannis e rupt de realitate cu 
câştigat în plus aproape 200 de euro la acuzele sale privind ”eşuarea” guvernării 
salariu mediu încasat.” a continuat Roxana PSD.” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
Paţurcă, lidera PSD Călăraşi concluzionând senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte 
“Salariul mediu net exprimat în euro a executiv al PSD Călăraşi care a continuat 
crescut cu 44%  în guvernarea PSD  faţă de “Plus 18,2%! Cu atât a fost mai mare, în 
guvernul Cioloş - august 2016! Dacă acest luna ianuarie 2019, câştigul salarial mediu 
beneficiu clar înseamnă că ”guvernarea PSD net faţă de aceiaşi lună a anului trecut. În 
a eşuat”, aşa cum zice Iohannis,  atunci PSD termeni reali, adică după luarea în calcul a 
va continua să persevereze.”mediei de inflaţie a ultimului an, indicele 

Luni, 25 martie, am primit în judeţul nostru vizita 
ministrului Agriculturii, domnul Petre Daea. Aşa cum ne-a 
obişnuit domnia sa în desele vizite pe care le face în 
Călăraşi, unul dintre judeţele cele mai importante din 
punct de vedere agricol, acesta, după primirea făcută de 
către preşedintele PSD Călăraşi, domnul Iulian Iacomi, a 
trecut imediat la treabă.
De această dată, obiectivul principal l-a constituit 
verificarea stadiului lucrărilor la amenajarea de irigaţii 
Gălăţui-Călăraşi, una dintre investiţiile majore ale 
Programului Naţional de Irigaţii. Prin acest program se 
doreşte a se reabilita o suprafaţă de 2.004.639 ha din 88 
de amenajări de irigaţii, cu următoarele obiective: 119 
staţii de pompare de bază, 178 de staţii de repompare, 
11.856 m de conducte de refulare, 48.232 m de conducte 
îngropate, un colector, 2.548.860 m de canale de 
aducţiune, 2.811.338 m de canale de distribuţie şi 5.286 

funciare, care să contribuie la producţii agricole record, de construcţii hidrotehnice.
aşa cum a fost producţia agricolă de anul trecut.Amenajarea de irigaţii Gălăţui-Călăraşi are o valoare 
În acest context nu este deloc întâmplător faptul că în contractuală de 80 de milioane lei cu TVA şi are ca 
2018 România a exportat produse agricole în valoare de obiective reabilitarea a două nave plutitoare, a 29 de 
peste 4 miliarde de Euro, agricultura rămânând unul kilometri de canale şi a staţiei de repompare SRP1 Vlad 
dintre sectoarele care a contribuit din plin la obţinerea Ţepeş, staţie care deserveşte pentru irigarea a 75 de mii 
unor venituri substanţiale de către ţara noastră. Din acest de hectare agricole.
punct de vedere, Călăraşiul se poate mândri cu această Verificarea de către ministrul Agriculturii a stadiului 
performanţă a României, judeţul nostru fiind unul lucrărilor la amenajarea de irigaţii s-a făcut în prezenţa 
preponderent agricol.preşedintelui PSD Călăraşi, domnul Iulian Iacomi, a 
Vizitarea obiectivului a reliefat progresul făcut de către parlamentarilor PSD Călăraşi, a directorului general  
constructor de la ultima vizită a ministrului. În acelaşi Apele Române, domnul  Victor Sandu, a directorului 
timp s-a cerut urgentarea lucrărilor, în urma discuţiilor cu general ANIF, domnul economist Florin Barbu, a 
executantul lucrărilor stabilindu-se de comun acord ca directorului ANIF Călăraşi, domnul Vasile Neagu şi în 
întreaga amenajare să fie aptă pentru funcţionare la prezenţa reprezentanţilor executantului lucrărilor.
capacitate deplină în aprilie anul viitor, cu 6 luni mai Investiţiile în agricultură reprezintă, în guvernarea PSD, o 
devreme decât termenul estimat iniţial. prioritate. Aceasta a făcut ca judeţul Călăraşi să 

beneficieze de importante fonduri pentru îmbunătăţiri Biroul de presă

În cadrul organizaţiei judeţene PSD Călăraşi au avut loc 
modificări la nivelul conducerii, validate recent în cadrul 
Conferinţei judeţene extraordinare de alegeri. Virgil Dumbravă, 
fost viceprimar în două rânduri al 
municipiului reşedinţă de judeţ, a 
comentat pentru 
www.arenamedia.ro situaţia din PSD 
lăudând o iniţiativă a noului 
preşedinte Iulian Iacomi. „PSD are 
acum o nouă conducere, asigurată 
de Iulian Iacomi, primarul oraşului 
Lehliu Gară. Ca simplu observator, 
aş vrea să spun că domnul Iacomi a 
luat câteva decizii bune, pozitive 
pentru partid. Când aduci lângă tine oameni cu mare 
experienţă politică şi profesională, mi se pare un lucru bun. 
Faptul că l-a adus înapoi în partid pe domnul Tărăcilă, este un 
fapt pozitiv. Am văzut o declaraţie a dumnealui în care a 
menţionat că doreşte să-i readucă în partid şi pe domnul 
Constantin Tudor, domnul Ioan Damian, pe fostul preşedinte al 
CJ Călăraşi, domnul Arbagic. Mi se pare iarăşi o idee inspirată 
pentru că aceşti oameni ştiu politică, au vaste cunoştinţe care 
pot fi fructificate în benefciul PSD  Călăraşi.” a spus Dumbravă 
care a mai precizat „Domnul Iacomi pare să nu depindă de alţii. 
Din câte ştiu este independent din punct de vedere financiar. 
Nu prea poate să fie amăgit. Şi ca reprezentant al unui partid 
puternic, el fiind o persoană puternică, inclusiv din punct de 
vedere financiar, sunt convins că se va bate pentru a lua, să zic 
aşa, potul cel mare.”

ALDE a depus, marţi, la Biroul Electoral „Aş dori să mulţumesc membrilor BEC 
Central semnăturile de susținere și lista pentru că au avut răbdarea să verifice 
de candidați pentru Parlamentul cele aproape 400.000 de semnături pe 
European. care ALDE le-a depus astăzi. Vreau să vă 

spun că este o zi deosebită pentru mine Echipa pe care ALDE o propune pentru 
să depun listele candidaţilor ALDE Parlamentul European are experiența și 
pentru Parlamentul European. Eu cred cunoștințele necesare pentru a promova 
că ALDE propune românilor o listă de interesele românilor. România pe care 
excepţie, o listă cu oameni care au o ALDE dorește să o reprezinte în Europa 
profesie, o listă cu oameni a căror este o țară mai puternică și respectată!
probitate morală nu poate fi pusă în La evenimentul de depunere a listei 
discuţie, o listă cu care acest partid vine pentru Parlamentul European au 
şi cere voturile românilor”, a spus participat candidații ALDE, împreună cu 
Norica Nicolai. Ea a apreciat că românii reprezentanții conducerii ALDE. 
îşi doresc să trăiască într-o Europă care Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a 
să fie mai aproape de ţara noastră şi mai declarat că ALDE propune românilor o 
respectuoasă cu România.'listă de excepţie', o listă cu oameni 'cu o 

Sursa www.alde.rodeosebită probitate morală'.

Noul preşedinte al PSD Călăraşi, Iulian Iacomi, a 
menţionat prin intermediul unei postări pe pagina de 
facebook a partidului că Roxana Paţurcă, preşedinte 
executiv, va fi desemnată coordonator al campaniei 
de alegeri europarlamentare la nivelul organizaţiei 
judeţene. „Voi propune ca preşedintele executiv al 
PSD Călăraşi, doamna Roxana-Natalia Paţurcă, să fie 
coordonatorul campaniei de alegeri 
europarlamentare din acest an. Îi cunosc doamnei 
senator capacitatea de coordonare şi îmi exprim 
convingerea că anul acesta va reuşi să obţină 
rezultate care ne vor permite să ne mândrim la nivel 
naţional. Cred în ea, aşa cum cred în toţi membrii 
PSD Călăraşi de a-şi aduce aportul la obţinerea unui 
scor foarte bun pentru organizaţia noastră.” a fost 
mesajul transmis de Iacomi

Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 26 mai.

Deputatul PSD, Sorin Vrăjitoru, a 
susţinut prin intermediul unei 
postări pe pagina personală de 
facebook că recent s-au întrunit 
membrii Departamentului pentru 
Agrucultură şi Dezvoltare Rurală a 
partidului din cadrul căruia face 
parte în calitate de vicepreşedinte, 
principal temă de discuţie fiind 
stadiul implementării programului participat şi presedintele 
de guvernare pe zona de Consiliului Naţional al PSD, Mihai 
agricultură. “Departamentul Viorel Fifor.  Echipa de conducere 
pentru Agricultură şi Dezvoltare este formată din: preşedinte, 
Rurală al PSD, organizaţie unde Valeriu Andrei Steriu, deputat, 
sunt vicepreşedinte, s-a reunit în vicepreşedinte, Sorin Vrăjitoru, 
sedinţă naţională pentru a deputat, vicepreşedinte, Ioan 
discuta despre implementarea Dîrzu, deputat, vicepreşedinte 
programului de guvernare, Doina Silistru, senator, 
despre problemele reale ale vicepreşedinte Lucian Trufin, 
fermierilor români şi s-au pus la senator şi secretar, Dănuț Păle, 
cale noi proiecte pentru oamenii deputat.” a fost mesajul lui 
de la sate. La eveniment, a Vrăjitoru pe Facebook.

ALDE a depus la BEC lista candidaților 
pentru Parlamentul European

n PSD Călăraşi

Deputatul Cristian Sefer, salută prezenţa, la 
Călăraşi, a ministrului Agriculturii, Petre Daea

„Dacă Răzvan Meseşeanu a trebuit 
să-şi dea demisia din partid, înseamnă 

că acolo sunt probleme serioase”

Roxana Paţurcă, desemnată 
coordonator al campaniei de 

alegeri europarlamentare

n PSD Călăraşi

R. Meseşeanu: Preşedintele 
mi-a spus că nu sunt 

compatibil cu modul în care 
se va conduce organizaţia

V. Dumbravă: A luat câteva 
decizii bune pentru partid

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: Nu avem alt obiectiv decât 
câştigarea alegerilor din acest an şi de anul viitor

R. Paţurcă: Salarii mai mari, 
putere de cumpărare mai mare

Ne pasă de agricultura României! 

R. Paţurcă: România a recuperat 
puternic decalajul faţă de UE în 

guvernarea PSD-ALDE


	Page 1
	Page 2

