
opinii să le afirmăm cu tărie.
Vă spuneam de asemenea că se vor 
găsi şi în partid la mine „puritani” 
care mă vor critica pentru faptul că-
l apreciez pe Ciprian Pandea. Poate 
să facă fiecare şi scară la 
Dumnezeu, eu voi afirma tot timplu 
că a fost un preşedinte bun care ne-
a ajutat pe toţi şi că merita poate 

La Olteniţa, cel puţin asta am făcut! Vicepreşedintele PSD Călăraşi, puţin mai mult respect din partea 
Le-am explicat ce se întâmplă. În Petre Ţone, primarul unora dintre noi. Dar nu mă refer la 
ciuda criticilor de care am parte municipiului Olteniţa s-a referit acei slugoi care pupă condurii sau 
încerc să creez un cadru în care la şansele partidului pe care-l talpa sultanului!
oamenii, pe lângă, un nivel de trai reprezintă la alegerile î A fost, într-adevăr, un lider de mai bun, să aibă şi o viaţă activă şi europarlamentare din 26 mai, partid care s-a preocupat şi de din punct de vedere al subliniind că un rezultat bun va soarta primarilor de la PNL pentru „frumosului”. Dacă mergeţi acum în fi obţinut doar în urma unui că până la urmă interesul său ca Parcul Central, e ceva de vis acum. 

dialog susţinut cu cetăţenii care judeţul să se dezvolte în Avem alei întregi cu lalele, la fel 
trebuie să cunoască toate integralitatea lui.cum e şi în faţa Primăriei, ori pe 
realizările guvernării PSD. Aşa este. Nu pot însă să nu remarc drumul dispre gară. Cred că aţi 

şi faptul că şi activitatea domnului observat cât sunt de frumoase!î Domnule primar, alegerile 
Iacomi are premise foarte bună. Unul dintre cei mari contestatari ai europarlamentare bat la uşă. În 
Împreună cu dumnealui ne-am mei care spunea că vom face o calitate de vicepreşedinte aş dori 
întâlnit cu ministrul Dezvoltării parcare la parc, se plimba deunăzi să ne spuneţi care credeţi că sunt 
Regionale. Ultima întâlnire de acest şansele PSD? cu copiii pe acolo. Cineva l-a 
gen a avut loc în 2015 când întrebat cum e cu parcarea iar La noi, şansele partidului de a 
ministru era domnul Dragnea.dumnealui a dat un răspuns de câştiga aceste alegeri sunt foarte 

toată jena „Păi ce, nu trebuia să mari. După părerea mea, noi vom fi Nu ştiu ce parcurs politic va avea 
pe primul loc în judeţul Călăraşi. facă asta? Că doar d-aia e acolo, la domnul Iacomi, singur va trebui să-

către europarlamentari precum numărul de galoane de benzină Acum 5 ani, când a început cu Primărie!” În momentul în care am şi gestioneze acest drum. Şi 
Cristian Preda, Monica Macovei, care pot fi achiziţionate din adevărat revirimentul, m-am iniţiat lucrările de modernizare a dumnealui poate fi criticat, aşa cum 
Siegfried Mureşan, chiar şi Alina veniturile proprii. La noi, vorbim de apropiat foarte mult de Călăraşi, ca Parcului, m-au contestat şi m-au am făcut-o şi eu uneori, cum face 
Vălean ori Cristian Buşoi. Toţi a un trend descendent. Nu mai scor. Noi, la Olteniţa, am câştigat făcut în toate felurile. El mi-a făcut acum Râjnoveanu dar după părerea 
votat împotriva României! Acolo vorbesc de punctul de pensie. În detaşat. Am obţinut un procent de şi o plângere penală că am tăiat mea într-un mod incorect, fără 
avem nevoie de oameni cu coloană 2012 era de 732 de lei, acum e la 48,35%. La nivelul judeţului, PSD a nişte pomi în zonă. Dar acum, se argumente. Dumnealui se vrea un 
vertebrală, oameni care ştiu să 1100 de lei iar din septembrie va avut 32,54% iar PNL, 34,93%. În bucură împreună cu copiii săi de fel de jandarm dar nu ştiu cine l-a 
iubească această ţară. Din aceste ajunge la 1275 de lei.schimb, la Olteniţa, PNL a avut un cum arată locaţia. Mie mi se pare învestit cu acest rol în PSD. Eu pe 
motive, eu sper să obţinem un procent de doar 13%. Pe de altă parte, e adevărat că sunt normal pentru că eu nu-s doar această cale îi transmit că nu e 
rezultat pozitiv. Dar ca să putem Ar fi păcat acum, la câte beneficii a şi pusee inflaţioniste. Anul acesta, a primarul PSD-ului. Mai e cineva, învestit şi de mine.face o campanie eficientă, în folosul generat guvernarea PSD, să nu-i fost un astfel de puseu la cartofi. despre care mi-e greu să cred că a Domnului Iacomi îi doresc mult candidaţilor noştri, trebuie putem convinge pe oameni să ne Nu mă fac că nu-l văd. Sunt acum devenit şi profesor. La  o postare pe succes înactivitatea pe care o face neapărat să vorbim de realizările dea votul. Mai ales după ce s-a nişte preţuri exorbitante pe care nu Facebook că spitalul arată dar şi mai multă fermitate. Dacă se din ţară. Omul simplu trebuie să întâmplat şi la Bruxelles, unde vă le înţeleg. La fel se întâmplă şi cu extraordinar de frumos având şi o vadă beneficiile aduse de PSD. Am va lăsa călcat pe bombeu de cei de aduc aminte europarlamentarii PNL roşiile aduse de afară. Aduceţi – vă aparatură pe măsură, Cristrtina spus-o în dese rânduri în ultima la el în jos, indiferent de nume sau au votat împotriva României., aminte acum 2-3 ani a fost criza Drăgan, căci despre ea e vorba, a vreme. În ultimii 6 ani şi jumătate, funcţie, va avea doar de pierdut.Acolo, în schimb, europarlamentarii unutului franţuzesc. A trecut. scris că aparatura e de la Milescu. avem cea mai mare stabilitate post PSD au făcut o figură extrem de În rest, putem avea fiecare dintre Acum, 2 ani, oul ajunsese la 1 leu. A Cât de slugă poţi să fii ca să afirmi decembristă. Spre exemplu, frumoasă. Acum îmi explic şi sensul noi, primarii PSD, orice părere. Dar căzut apoi la 40 de bani. Acum aşa ceva? Cum aş fi ţinut eu valoarea unui euro a crescut cam cu mesajelor PSD de pe bannere. ar fi bine să vorbim în cadrul valorează 60 de bani pentru că se 10% în această perioadă. Dar ascunsă aparatura?Indiferent cât ne-am certa în ţară, partidului şi dacă e posibil să nu ne apropie Paştele. Veţi vedea o altă benzina e mai ieftină decât în urmă Dar, mergem mai departe, suntem este inadmisibil să fie aruncat cu scădere după aceste sărbători. mai atacăm unul pe altul.cu 6-7 ani. În toate ţările europene, atâta noroi, cu atâta mizerie, obligaţi să le respectaăm punctele 

Noi trebuie să vorbim cu oamenii. î Mulţumesc şi succes!nivelul de trai se măsoară şi prin murdărie în capul României de de vedere dar atunci când avem 
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Executivul a adoptat, recent, o hotărârea de Guvern de acţiuni care constituie aport în natură la capitalul social 
pentru înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii. iniţial.
„România are un nou motor de creştere economică. 
Fondul Suveran de Dezvoltarea şi Investiţii este, în 
sfârşit, funcţional şi poate aduce beneficii importante 
românilor şi ţării.” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi. FSDI este instrumentul care atragerea şi 
angajarea de investiţii majore, pentru recuperarea 
decalajelor faţă de ţările dezvoltate din UE, fără a se 
depăşi acel nivel al deficitului bugetar stabilit prin 
convenţiile europene.
Paţurcă susţine că prin intermediul acestui fond “Statul 
român va putea dezvolta şi finanţa, fără probleme, 
alături de alţi investitori, proiecte de investiţii pentru 
autostrăzi, căi ferate, drumuri şi poduri, spitale 
regionale, şcoli, grădiniţe sau orice alte investiţii menite 
să aducă dezvoltare în diverse sectoare economice. Nu “FSDI se va finanţa în principal din venituri obţinute din 
există nici un risc privind administrarea FSDI. Aceasta se dividende încasate de la societăţile aflate în portofoliul 
va face în sistem dualist, de către un Consiliu de acestuia, din cele rezultate din operaţiuni cu instrumente 
supraveghere și un Directorat”. financiare proprii şi din cele emise de alte entităţi, din 
Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, din venituri din vânzarea de pachete de acţiuni din 
care 2 sunt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de 
Publice. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere obligaţiuni.” a mai adăugat Roxana Paţurcă.
are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire, având în Capitalul social iniţial al FSDI, este de 19 miliarde de lei din 
vedere complexitatea şi specificul activităţii desfășurate care 9 miliarde lei sunt aport în numerar asigurat de 
de FSDI, în vederea asigurării continuităţii Ministerul Finanţelor Publice iar 10 miliarde de lei 
managementului. Organele de conducere ale FSDI au reprezintă valoarea pachetele de acţiuni nominative 
autonomie de decizie în administrarea activelor și transferate în patrimoniul FSDI  de la operatorii economici 
pasivelor FSDI, pentru a putea administra liber pachetele prevăzuţi.

Aflat pentru câteva zile în Italia, la agenţie care are sediul la Roma. 
Roma, în cadrul unei Delegaţii a Delegaţia Comisiei de Agricultură din 
Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaţilor, din care fac şi eu 
Camera Deputaţilor, Sorin Vrăjitoru, parte, a avut o întâlnire cu 
vicepreşedinte PSD Călăraşi, s-a reprezentanţii FAO, în capitala Italiei, 
întâlnit şi cu reprezentanţii unde s-a discutat despre schimbările 
Organizaţiei pentru Alimentaţie şi climatice şi despre noi programe de 
Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO). cercetare şi dezvoltare.” a scris 

Vrăjitoru pe pagina personală de 
Facebook.
România este membră FAO din 1961. 
Potrivit datelor FAO, peste 1,3 
miliarde de tone de alimente sunt 
risipite anual în lume, ceea ce 
reprezintă o treime din producţia de 
alimente la nivel mondial şi costuri de 
750 de miliarde de dolari, într-o lume 
în care 842 de milioane de persoane 
se confruntă cu foametea, malnutriţia 
şi insecuritatea alimentară.
De asemenea, această risipă 
reprezintă un prejudiciu şi pentru 
mediu pentru că, în fiecare an, hrana 

“Întreaga omenire este încă produsă fără a fi consumată înghite 
un volum de apă echivalent cu debitul preocupată permanent de 
anual al fluviului Volga din Rusia şi eliminarea foametei la nivel mondial 
este vinovată pentru aducerea în şi de îmbunătăţirea alimentaţiei. 
atmosferă a 3,3 gigatone de gaze cu Puse cap la cap, ideile tuturor 
efect de seră, releva datele FAO.guvernelor din domeniile 

agriculturii, silviculturii şi din România înregistrează în prezent o 
industria piscicolă sunt cumva risipă de alimente de cinci milioane 
stocate la FAO (Food and Agriculture de tone, în timp ce în UE ajunge la 

gunoi, anual, o cantitate de Organization of the United Nation - 
aproximativ 90 de milioane de tone Organizaţia pentru Alimentaţie şi 
de alimente.Agricultură a Naţiunilor Unite), 

n PSD Călăraşin PSD Olteniţa

Petre Ţone: După părerea mea, noi 
vom fi pe primul loc în judeţul Călăraşi!

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, a făcut pentru agricultură, o soluţie care apără atât 
parte din Comisia pentru agricultură, silvicultură, interesele marilor fermieri, cât şi pe cele ale 
industrie alimentară şi servicii specifice, prezentă în fermierilor mici şi mijlocii. În acest fel, se va lăsa la 
perioada 2-4 aprilie, în Italia, la Roma, unde s-au latitudinea statelor membre modul de acţiune în 
purtat discuţii intense cu privire la viitoarea Politică această privinţă. Mai mult decât atât, în urma 
Agricolă Comună a Uniunii Europene. consultărilor fermierilor români s-a constatat că 

dorinţa acestora este ca viitoarea Politică Agricolă 
Comună să nu impună plafonarea plăţilor la o 
anumită sumă. România a militat pentru eliminarea 
plafonării, aceasta fiind de neacceptat în planul 
deciziei generale, în acest sens, fiind aduse 
argumentele necesare care au vizat faptul că ar fi 
putut îngreuna procesul de simplificare şi 
subsidiaritate. Prin nivelul financiar si plafonarea 
plaţilor directe, România ar fi fost profund 
dezavantajată, iar fermierii aflaţi în plin proces de 
capitalizare, de asemenea.” se arată într-un 
comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.„Zilele acestea sunt în Parlamentul Italiei pentru 

discuţii cu colegii deputaţi de la Roma despre 
În altă ordine de idei, deputatul Sorin Vrăjitoru, Politica Agricolă Comună (PAC). Delegaţia Comisiei 
vicepreşedinte al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi, de Agricultură din Camera Deputaţilor, condusă de 
s-a întâlnit la sediul ambasadei României de la Roma domnul preşedinte Alexandru Stănescu din care fac 
cu ambasadorul ţării noastre George Bologan cu care şi eu parte, analizează împreună cu omologii italieni 
a discutat despre problem comunităţii de români din renunţarea la plafonarea plăţilor directe, ca obiectiv 
Peninsulă, estimate la circa 1,2 milioane de cetăţeni principal. Mai exact, structura fermelor din 
români. “Sunt de douã zile la Roma în delegaţie România permite acum accesarea unor subvenţii 
oficială si am întâlnit foarte multi români. E un lucru mult mai mari versus plafonarea la 60.000€/per 

fermă. Susţinerea Italiei este extrem de importantă, deja stiut că Italia găzduieşte cea mai mare 
fiind a treia ţară, ca dimensiune economică, din comunitate de români din afara graniţelor, o 
Uniunea Europeană.” a scris parlamentarul comunitate răspândită pe întreg teritoriul ţării, care 
călărăşean pe pagina personală de Faceboook. numără, conform ultimelor date disponibile, 

aproape 1.200.000 de cetăţeni români rezidenţi. Şi Veştile bune pentru fermierii români n-au întârziat să 
despre ei am vorbit cu ambasadorul României la apară. “Marţi, România şi-a impus punctul de 

vedere în cadrul comisiei AGRI din Parlamentul Roma, Excelenţa Sa. George Gabriel Bologan, căruia 
European cu ocazia votului privind viitoarea Politică i-am făcut o vizită la Ambasadă.” a fost mesajul 
Agricolă Comună a Uniunii Europene. Acest vot postat pe pagina personală de Facebook de 
consfinţeşte plafonarea voluntară a subvenţiilor deputatul Sorin  Vrăjitoru.

În România, productivitatea muncii este net superioară 
salariilor încasate de români. Este realitatea care reiese din 
analizele instituţiilor financiare europene şi ale BNR şi care a 
stat la baza deciziilor de majorare a salariilor, incluse în 
programul de guvernare şi implementate de executiv în 
ultimii doi ani. “Preşedintele Klaus Iohannis şi propaganda sa 
obsesiv antiPSD critică majorările salariale pentru că-şi 
doresc să-i poată manipula mai uşor pe românii. Cu cât 
aceştia ar fi mai preocupaţi doar de problemele financiare şi 
de precaritatea traiului de zi cu zi cu atât ar constitui o masă 
de manevră mai ușor de manipulat.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte 
executiv al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi care a mai 
adăugat “Deciziile guvernării PSD, majorările salariului 
minim şi celelalte majorări salariale, au adus mai mulţi bani 
în buzunarele românilor, au generat creștere economică şi o 
distribuție mai echitabilă a plusvalorii în societate, o 
împărțire mai echitabilă între veniturile salariaţilor şi 
câştigul patronatului. Există încă o diferență majoră între 
gradul de creștere al productivității muncii, care a crescut 
spectaculos și a ajuns la 65% din media UE, și cel de creștere 
a salariilor.”

În opinia sa “PSD va continua această politică de majorare a 
veniturilor populaţiei astfel încât la sfârşitul anului 2020, să 
recuperăm decalajul faţă de ţările din Uniunea Europeană.”

Guvernul va aloca 580 de milioane de lei pentru 
subvenţionarea combustibilului destinat agriculturii. 

“Este o decizie cheie, dovadă a priorităţii acordate de PSD 
acestui domeniu vital pentru România.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte 
executiv al PSD Călăraşi care a continuat 

“Fiecare litru de motorină utilizat în agricultura va fi mai 
ieftin cu 30% faţă de cât costă în mod obișnuit la pompă, dat 
fiind faptul că sprijinul financiar, în 2019, este de 1,7964 
lei/litru motorină. Beneficiari sunt  producătorii agricoli – de 
la persoane fizice autorizate, până la grupuri sau organizaţii 
de producători recunoscute, organizaţiile și federaţiile de 
organizaţii de îmbunătăţiri funciare, organismele/ 
organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, 
institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul 
agricol.”

Senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD Călăraşi 
susţine că pentru recuperarea întârzierilor provocate de 
preşedintele Klaus Iohannis prin amânarea promulgării bugetului 
de stat, Guvernul acţionează energic. 

„Vineri s-a dat undă verde pentru programe importante 
aşteptate de sute de mii de familii, odată cu aprobarea 
bugetului Administraţiei Fonduluide Mediu.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro, Paţurcă, oferind în acest sens şi câteva 
exemple. 

“S-a suplimentat cu 322 de milioane de lei programul RABLA, în 
vederea stimulării înnoirii parcului auto; vor beneficia în plus 
35.000 persoane fizice şi  juridice. Pentru RABLA PLUS, 
programul destinat achiziţiei de masini nepoluante s-au alocat 
93 de milioane de lei. De asemenea, s-au alocat 40 de milioane 
de lei pentru programul Rabla pentru electrocasnice. Pentru 
programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice 
pentru producerea de energie electrică, suma alocată este de 
120 de milioane de lei. Alte 218 milioane de lei sunt alocate 
pentru sistemele fotovoltaice destinate gospodăriilor izolate. 
90 de milioane de lei este suma ce va fi alocată în acest 
anpentru construcţia de staţii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în municipiile reşedinţe de judeţ. Nu în cele din urmă, 
pentru achiziţia de autobuze/troleibuze electrice ori 
nepoluante destinate transportului public se alocă 449,6 
milioane lei.” a conchis Roxana Paţurcă.

După multe săptămâni de discuţii 
intense care au avut ca rezultat 
consensul pentru măsuri importante, 
Guvernul a adoptat modificarea OUG 
114 care vizează, în principal scăderea 
costurilor la împrumuturile pentru  
populaţie, creşterea creditării 
companiilor româneşti de către 
sectorul bancar şi încurajarea 
economisirii prin acordarea de dobânzi 
mai atractive

“Scopul esenţial al modificărilor  OUG 
114 este de a crea condiţii benefice 
atât pentru români cât şi pentru 
domeniul financiar-bancar în vederea 
creşterii intermedierilor financiare în 
România, pentru asigurarea unei 
creşteri economice sănătoase.” a 
declarat pentru www.arenamedia.ro, 
senatoarea, Roxana Paţurcă, 
preşedinte executiv al PSD Călăraşi 
care a explicat şi ce se modifică în OUG 
114.

“1) Se înlocuieşte ROBOR, din formula 
de calcul a dobânzilor din contractele 
de credit denominate în lei cu rată 

De asemenea prin intermediul acestui financiare şi modalitatea de calcul de-variabilă de dobândă, cu un indicator 
nou act normative se clarifică o manieră care să încurajeze băncile calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor 
prevederi care: încurajează investiţiile să finanţeze economia.interbancare. 
în sectorul energiei electrice; asigură 

3) Se suspendă până la 31 MAI � Noul indice de referinţă se aplică dezvoltarea reţelelor de distribuţie a 
obligaţia pentru administratorii începând cu 2 mai 2019, exclusiv gazelor naturale prin  posibilităţii 
fondurilor private de pensii de a mări creditelor nou acordate populaţiei, realizării şi din fonduri publice de către 
capitalul social.precum şi refinanţării creditelor aflate primării, consilii-judeţene sau asocieri 

în derulare. ale acestora; asigură viabilitatea  Pe perioada suspendării se revine la 
economică a producătorilor de energie capitalul social minim obligatoriu � Măsura nu se aplică automat şi 
electrică; asigură suportabilitatea creditelor acordate/aflate în derulare, prevăzut pentru un administrator de 
costurilor legate de încălzirea dat fiind numărul extrem de mare al fond privat de pensii de minim 4 
populaţiei;acestora, de ordinul milioanelor, a milioane de euro, în echivalent lei.

căror modificare ar fi dus la blocarea 
4) Taxa de 2% pe cifra de afaceri a “Foarte important de reţinut! Nu s-a activităţii de creditare.
companiilor din domeniul energetic se modificat nimic şi deci se aplică 

� Oricine are un credit în derulare, aplică cu derogare pentru producătorii prevederile care asigură că în 
poate să-l refinanţeze şi astfel va de energie electrică pe bază de următorii 3 ani nu vor creşte tarifele la 
beneficia de aplicarea noului indice de curent electric şi la gaz, pentru cărbune şi a producătorilor de energie 
referinţă în calculul dobânzii. consumatorii casnici.” a conchis lidera electrică şi termică în co-generare.” a 

organizaţiei judeţene PSD Călăraşi.susţinut senatoarea Roxana Paţurcă.2) Se ajustează taxa pe active 

Deputatul, Sorin 
Vrăjitoru, în vizită la 

sediul FAO

Deputatul, Sorin Vrăjitoru, în delegaţia 
Comisiei pentru Agricultură pentru discuţii 
privind Politica Comuna Agricolă, la Roma

Roxana Paţurcă:  Scopul esenţial al 
modificărilor OUG 114 este de a crea 
condiţii benefice atât pentru români 

cât şi pentru domeniul financiar-bancar

R. Paţurcă: Românii nu 
sunt plătiţi (încă) pe 

măsura productivităţii lor

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: Veşti bune 
pentru agricultori!

R. Paţurcă: România are un nou motor de 
creştere economică. Fondul Suveran de 
Dezvoltarea şi Investiţii este funcţional

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: 
S-a aprobat bugetul 

Administraţiei 
Fondului de Mediu



opinii să le afirmăm cu tărie.
Vă spuneam de asemenea că se vor 
găsi şi în partid la mine „puritani” 
care mă vor critica pentru faptul că-
l apreciez pe Ciprian Pandea. Poate 
să facă fiecare şi scară la 
Dumnezeu, eu voi afirma tot timplu 
că a fost un preşedinte bun care ne-
a ajutat pe toţi şi că merita poate 

La Olteniţa, cel puţin asta am făcut! Vicepreşedintele PSD Călăraşi, puţin mai mult respect din partea 
Le-am explicat ce se întâmplă. În Petre Ţone, primarul unora dintre noi. Dar nu mă refer la 
ciuda criticilor de care am parte municipiului Olteniţa s-a referit acei slugoi care pupă condurii sau 
încerc să creez un cadru în care la şansele partidului pe care-l talpa sultanului!
oamenii, pe lângă, un nivel de trai reprezintă la alegerile î A fost, într-adevăr, un lider de mai bun, să aibă şi o viaţă activă şi europarlamentare din 26 mai, partid care s-a preocupat şi de din punct de vedere al subliniind că un rezultat bun va soarta primarilor de la PNL pentru „frumosului”. Dacă mergeţi acum în fi obţinut doar în urma unui că până la urmă interesul său ca Parcul Central, e ceva de vis acum. 

dialog susţinut cu cetăţenii care judeţul să se dezvolte în Avem alei întregi cu lalele, la fel 
trebuie să cunoască toate integralitatea lui.cum e şi în faţa Primăriei, ori pe 
realizările guvernării PSD. Aşa este. Nu pot însă să nu remarc drumul dispre gară. Cred că aţi 

şi faptul că şi activitatea domnului observat cât sunt de frumoase!î Domnule primar, alegerile 
Iacomi are premise foarte bună. Unul dintre cei mari contestatari ai europarlamentare bat la uşă. În 
Împreună cu dumnealui ne-am mei care spunea că vom face o calitate de vicepreşedinte aş dori 
întâlnit cu ministrul Dezvoltării parcare la parc, se plimba deunăzi să ne spuneţi care credeţi că sunt 
Regionale. Ultima întâlnire de acest şansele PSD? cu copiii pe acolo. Cineva l-a 
gen a avut loc în 2015 când întrebat cum e cu parcarea iar La noi, şansele partidului de a 
ministru era domnul Dragnea.dumnealui a dat un răspuns de câştiga aceste alegeri sunt foarte 

toată jena „Păi ce, nu trebuia să mari. După părerea mea, noi vom fi Nu ştiu ce parcurs politic va avea 
pe primul loc în judeţul Călăraşi. facă asta? Că doar d-aia e acolo, la domnul Iacomi, singur va trebui să-

către europarlamentari precum numărul de galoane de benzină Acum 5 ani, când a început cu Primărie!” În momentul în care am şi gestioneze acest drum. Şi 
Cristian Preda, Monica Macovei, care pot fi achiziţionate din adevărat revirimentul, m-am iniţiat lucrările de modernizare a dumnealui poate fi criticat, aşa cum 
Siegfried Mureşan, chiar şi Alina veniturile proprii. La noi, vorbim de apropiat foarte mult de Călăraşi, ca Parcului, m-au contestat şi m-au am făcut-o şi eu uneori, cum face 
Vălean ori Cristian Buşoi. Toţi a un trend descendent. Nu mai scor. Noi, la Olteniţa, am câştigat făcut în toate felurile. El mi-a făcut acum Râjnoveanu dar după părerea 
votat împotriva României! Acolo vorbesc de punctul de pensie. În detaşat. Am obţinut un procent de şi o plângere penală că am tăiat mea într-un mod incorect, fără 
avem nevoie de oameni cu coloană 2012 era de 732 de lei, acum e la 48,35%. La nivelul judeţului, PSD a nişte pomi în zonă. Dar acum, se argumente. Dumnealui se vrea un 
vertebrală, oameni care ştiu să 1100 de lei iar din septembrie va avut 32,54% iar PNL, 34,93%. În bucură împreună cu copiii săi de fel de jandarm dar nu ştiu cine l-a 
iubească această ţară. Din aceste ajunge la 1275 de lei.schimb, la Olteniţa, PNL a avut un cum arată locaţia. Mie mi se pare învestit cu acest rol în PSD. Eu pe 
motive, eu sper să obţinem un procent de doar 13%. Pe de altă parte, e adevărat că sunt normal pentru că eu nu-s doar această cale îi transmit că nu e 
rezultat pozitiv. Dar ca să putem Ar fi păcat acum, la câte beneficii a şi pusee inflaţioniste. Anul acesta, a primarul PSD-ului. Mai e cineva, învestit şi de mine.face o campanie eficientă, în folosul generat guvernarea PSD, să nu-i fost un astfel de puseu la cartofi. despre care mi-e greu să cred că a Domnului Iacomi îi doresc mult candidaţilor noştri, trebuie putem convinge pe oameni să ne Nu mă fac că nu-l văd. Sunt acum devenit şi profesor. La  o postare pe succes înactivitatea pe care o face neapărat să vorbim de realizările dea votul. Mai ales după ce s-a nişte preţuri exorbitante pe care nu Facebook că spitalul arată dar şi mai multă fermitate. Dacă se din ţară. Omul simplu trebuie să întâmplat şi la Bruxelles, unde vă le înţeleg. La fel se întâmplă şi cu extraordinar de frumos având şi o vadă beneficiile aduse de PSD. Am va lăsa călcat pe bombeu de cei de aduc aminte europarlamentarii PNL roşiile aduse de afară. Aduceţi – vă aparatură pe măsură, Cristrtina spus-o în dese rânduri în ultima la el în jos, indiferent de nume sau au votat împotriva României., aminte acum 2-3 ani a fost criza Drăgan, căci despre ea e vorba, a vreme. În ultimii 6 ani şi jumătate, funcţie, va avea doar de pierdut.Acolo, în schimb, europarlamentarii unutului franţuzesc. A trecut. scris că aparatura e de la Milescu. avem cea mai mare stabilitate post PSD au făcut o figură extrem de În rest, putem avea fiecare dintre Acum, 2 ani, oul ajunsese la 1 leu. A Cât de slugă poţi să fii ca să afirmi decembristă. Spre exemplu, frumoasă. Acum îmi explic şi sensul noi, primarii PSD, orice părere. Dar căzut apoi la 40 de bani. Acum aşa ceva? Cum aş fi ţinut eu valoarea unui euro a crescut cam cu mesajelor PSD de pe bannere. ar fi bine să vorbim în cadrul valorează 60 de bani pentru că se 10% în această perioadă. Dar ascunsă aparatura?Indiferent cât ne-am certa în ţară, partidului şi dacă e posibil să nu ne apropie Paştele. Veţi vedea o altă benzina e mai ieftină decât în urmă Dar, mergem mai departe, suntem este inadmisibil să fie aruncat cu scădere după aceste sărbători. mai atacăm unul pe altul.cu 6-7 ani. În toate ţările europene, atâta noroi, cu atâta mizerie, obligaţi să le respectaăm punctele 

Noi trebuie să vorbim cu oamenii. î Mulţumesc şi succes!nivelul de trai se măsoară şi prin murdărie în capul României de de vedere dar atunci când avem 
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Executivul a adoptat, recent, o hotărârea de Guvern de acţiuni care constituie aport în natură la capitalul social 
pentru înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii. iniţial.
„România are un nou motor de creştere economică. 
Fondul Suveran de Dezvoltarea şi Investiţii este, în 
sfârşit, funcţional şi poate aduce beneficii importante 
românilor şi ţării.” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi. FSDI este instrumentul care atragerea şi 
angajarea de investiţii majore, pentru recuperarea 
decalajelor faţă de ţările dezvoltate din UE, fără a se 
depăşi acel nivel al deficitului bugetar stabilit prin 
convenţiile europene.
Paţurcă susţine că prin intermediul acestui fond “Statul 
român va putea dezvolta şi finanţa, fără probleme, 
alături de alţi investitori, proiecte de investiţii pentru 
autostrăzi, căi ferate, drumuri şi poduri, spitale 
regionale, şcoli, grădiniţe sau orice alte investiţii menite 
să aducă dezvoltare în diverse sectoare economice. Nu “FSDI se va finanţa în principal din venituri obţinute din 
există nici un risc privind administrarea FSDI. Aceasta se dividende încasate de la societăţile aflate în portofoliul 
va face în sistem dualist, de către un Consiliu de acestuia, din cele rezultate din operaţiuni cu instrumente 
supraveghere și un Directorat”. financiare proprii şi din cele emise de alte entităţi, din 
Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, din venituri din vânzarea de pachete de acţiuni din 
care 2 sunt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de 
Publice. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere obligaţiuni.” a mai adăugat Roxana Paţurcă.
are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire, având în Capitalul social iniţial al FSDI, este de 19 miliarde de lei din 
vedere complexitatea şi specificul activităţii desfășurate care 9 miliarde lei sunt aport în numerar asigurat de 
de FSDI, în vederea asigurării continuităţii Ministerul Finanţelor Publice iar 10 miliarde de lei 
managementului. Organele de conducere ale FSDI au reprezintă valoarea pachetele de acţiuni nominative 
autonomie de decizie în administrarea activelor și transferate în patrimoniul FSDI  de la operatorii economici 
pasivelor FSDI, pentru a putea administra liber pachetele prevăzuţi.

Aflat pentru câteva zile în Italia, la agenţie care are sediul la Roma. 
Roma, în cadrul unei Delegaţii a Delegaţia Comisiei de Agricultură din 
Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaţilor, din care fac şi eu 
Camera Deputaţilor, Sorin Vrăjitoru, parte, a avut o întâlnire cu 
vicepreşedinte PSD Călăraşi, s-a reprezentanţii FAO, în capitala Italiei, 
întâlnit şi cu reprezentanţii unde s-a discutat despre schimbările 
Organizaţiei pentru Alimentaţie şi climatice şi despre noi programe de 
Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO). cercetare şi dezvoltare.” a scris 

Vrăjitoru pe pagina personală de 
Facebook.
România este membră FAO din 1961. 
Potrivit datelor FAO, peste 1,3 
miliarde de tone de alimente sunt 
risipite anual în lume, ceea ce 
reprezintă o treime din producţia de 
alimente la nivel mondial şi costuri de 
750 de miliarde de dolari, într-o lume 
în care 842 de milioane de persoane 
se confruntă cu foametea, malnutriţia 
şi insecuritatea alimentară.
De asemenea, această risipă 
reprezintă un prejudiciu şi pentru 
mediu pentru că, în fiecare an, hrana 

“Întreaga omenire este încă produsă fără a fi consumată înghite 
un volum de apă echivalent cu debitul preocupată permanent de 
anual al fluviului Volga din Rusia şi eliminarea foametei la nivel mondial 
este vinovată pentru aducerea în şi de îmbunătăţirea alimentaţiei. 
atmosferă a 3,3 gigatone de gaze cu Puse cap la cap, ideile tuturor 
efect de seră, releva datele FAO.guvernelor din domeniile 

agriculturii, silviculturii şi din România înregistrează în prezent o 
industria piscicolă sunt cumva risipă de alimente de cinci milioane 
stocate la FAO (Food and Agriculture de tone, în timp ce în UE ajunge la 

gunoi, anual, o cantitate de Organization of the United Nation - 
aproximativ 90 de milioane de tone Organizaţia pentru Alimentaţie şi 
de alimente.Agricultură a Naţiunilor Unite), 

n PSD Călăraşin PSD Olteniţa

Petre Ţone: După părerea mea, noi 
vom fi pe primul loc în judeţul Călăraşi!

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, a făcut pentru agricultură, o soluţie care apără atât 
parte din Comisia pentru agricultură, silvicultură, interesele marilor fermieri, cât şi pe cele ale 
industrie alimentară şi servicii specifice, prezentă în fermierilor mici şi mijlocii. În acest fel, se va lăsa la 
perioada 2-4 aprilie, în Italia, la Roma, unde s-au latitudinea statelor membre modul de acţiune în 
purtat discuţii intense cu privire la viitoarea Politică această privinţă. Mai mult decât atât, în urma 
Agricolă Comună a Uniunii Europene. consultărilor fermierilor români s-a constatat că 

dorinţa acestora este ca viitoarea Politică Agricolă 
Comună să nu impună plafonarea plăţilor la o 
anumită sumă. România a militat pentru eliminarea 
plafonării, aceasta fiind de neacceptat în planul 
deciziei generale, în acest sens, fiind aduse 
argumentele necesare care au vizat faptul că ar fi 
putut îngreuna procesul de simplificare şi 
subsidiaritate. Prin nivelul financiar si plafonarea 
plaţilor directe, România ar fi fost profund 
dezavantajată, iar fermierii aflaţi în plin proces de 
capitalizare, de asemenea.” se arată într-un 
comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.„Zilele acestea sunt în Parlamentul Italiei pentru 

discuţii cu colegii deputaţi de la Roma despre 
În altă ordine de idei, deputatul Sorin Vrăjitoru, Politica Agricolă Comună (PAC). Delegaţia Comisiei 
vicepreşedinte al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi, de Agricultură din Camera Deputaţilor, condusă de 
s-a întâlnit la sediul ambasadei României de la Roma domnul preşedinte Alexandru Stănescu din care fac 
cu ambasadorul ţării noastre George Bologan cu care şi eu parte, analizează împreună cu omologii italieni 
a discutat despre problem comunităţii de români din renunţarea la plafonarea plăţilor directe, ca obiectiv 
Peninsulă, estimate la circa 1,2 milioane de cetăţeni principal. Mai exact, structura fermelor din 
români. “Sunt de douã zile la Roma în delegaţie România permite acum accesarea unor subvenţii 
oficială si am întâlnit foarte multi români. E un lucru mult mai mari versus plafonarea la 60.000€/per 

fermă. Susţinerea Italiei este extrem de importantă, deja stiut că Italia găzduieşte cea mai mare 
fiind a treia ţară, ca dimensiune economică, din comunitate de români din afara graniţelor, o 
Uniunea Europeană.” a scris parlamentarul comunitate răspândită pe întreg teritoriul ţării, care 
călărăşean pe pagina personală de Faceboook. numără, conform ultimelor date disponibile, 

aproape 1.200.000 de cetăţeni români rezidenţi. Şi Veştile bune pentru fermierii români n-au întârziat să 
despre ei am vorbit cu ambasadorul României la apară. “Marţi, România şi-a impus punctul de 

vedere în cadrul comisiei AGRI din Parlamentul Roma, Excelenţa Sa. George Gabriel Bologan, căruia 
European cu ocazia votului privind viitoarea Politică i-am făcut o vizită la Ambasadă.” a fost mesajul 
Agricolă Comună a Uniunii Europene. Acest vot postat pe pagina personală de Facebook de 
consfinţeşte plafonarea voluntară a subvenţiilor deputatul Sorin  Vrăjitoru.

În România, productivitatea muncii este net superioară 
salariilor încasate de români. Este realitatea care reiese din 
analizele instituţiilor financiare europene şi ale BNR şi care a 
stat la baza deciziilor de majorare a salariilor, incluse în 
programul de guvernare şi implementate de executiv în 
ultimii doi ani. “Preşedintele Klaus Iohannis şi propaganda sa 
obsesiv antiPSD critică majorările salariale pentru că-şi 
doresc să-i poată manipula mai uşor pe românii. Cu cât 
aceştia ar fi mai preocupaţi doar de problemele financiare şi 
de precaritatea traiului de zi cu zi cu atât ar constitui o masă 
de manevră mai ușor de manipulat.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte 
executiv al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi care a mai 
adăugat “Deciziile guvernării PSD, majorările salariului 
minim şi celelalte majorări salariale, au adus mai mulţi bani 
în buzunarele românilor, au generat creștere economică şi o 
distribuție mai echitabilă a plusvalorii în societate, o 
împărțire mai echitabilă între veniturile salariaţilor şi 
câştigul patronatului. Există încă o diferență majoră între 
gradul de creștere al productivității muncii, care a crescut 
spectaculos și a ajuns la 65% din media UE, și cel de creștere 
a salariilor.”

În opinia sa “PSD va continua această politică de majorare a 
veniturilor populaţiei astfel încât la sfârşitul anului 2020, să 
recuperăm decalajul faţă de ţările din Uniunea Europeană.”

Guvernul va aloca 580 de milioane de lei pentru 
subvenţionarea combustibilului destinat agriculturii. 

“Este o decizie cheie, dovadă a priorităţii acordate de PSD 
acestui domeniu vital pentru România.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte 
executiv al PSD Călăraşi care a continuat 

“Fiecare litru de motorină utilizat în agricultura va fi mai 
ieftin cu 30% faţă de cât costă în mod obișnuit la pompă, dat 
fiind faptul că sprijinul financiar, în 2019, este de 1,7964 
lei/litru motorină. Beneficiari sunt  producătorii agricoli – de 
la persoane fizice autorizate, până la grupuri sau organizaţii 
de producători recunoscute, organizaţiile și federaţiile de 
organizaţii de îmbunătăţiri funciare, organismele/ 
organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, 
institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul 
agricol.”

Senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD Călăraşi 
susţine că pentru recuperarea întârzierilor provocate de 
preşedintele Klaus Iohannis prin amânarea promulgării bugetului 
de stat, Guvernul acţionează energic. 

„Vineri s-a dat undă verde pentru programe importante 
aşteptate de sute de mii de familii, odată cu aprobarea 
bugetului Administraţiei Fonduluide Mediu.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro, Paţurcă, oferind în acest sens şi câteva 
exemple. 

“S-a suplimentat cu 322 de milioane de lei programul RABLA, în 
vederea stimulării înnoirii parcului auto; vor beneficia în plus 
35.000 persoane fizice şi  juridice. Pentru RABLA PLUS, 
programul destinat achiziţiei de masini nepoluante s-au alocat 
93 de milioane de lei. De asemenea, s-au alocat 40 de milioane 
de lei pentru programul Rabla pentru electrocasnice. Pentru 
programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice 
pentru producerea de energie electrică, suma alocată este de 
120 de milioane de lei. Alte 218 milioane de lei sunt alocate 
pentru sistemele fotovoltaice destinate gospodăriilor izolate. 
90 de milioane de lei este suma ce va fi alocată în acest 
anpentru construcţia de staţii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în municipiile reşedinţe de judeţ. Nu în cele din urmă, 
pentru achiziţia de autobuze/troleibuze electrice ori 
nepoluante destinate transportului public se alocă 449,6 
milioane lei.” a conchis Roxana Paţurcă.

După multe săptămâni de discuţii 
intense care au avut ca rezultat 
consensul pentru măsuri importante, 
Guvernul a adoptat modificarea OUG 
114 care vizează, în principal scăderea 
costurilor la împrumuturile pentru  
populaţie, creşterea creditării 
companiilor româneşti de către 
sectorul bancar şi încurajarea 
economisirii prin acordarea de dobânzi 
mai atractive

“Scopul esenţial al modificărilor  OUG 
114 este de a crea condiţii benefice 
atât pentru români cât şi pentru 
domeniul financiar-bancar în vederea 
creşterii intermedierilor financiare în 
România, pentru asigurarea unei 
creşteri economice sănătoase.” a 
declarat pentru www.arenamedia.ro, 
senatoarea, Roxana Paţurcă, 
preşedinte executiv al PSD Călăraşi 
care a explicat şi ce se modifică în OUG 
114.

“1) Se înlocuieşte ROBOR, din formula 
de calcul a dobânzilor din contractele 
de credit denominate în lei cu rată 

De asemenea prin intermediul acestui financiare şi modalitatea de calcul de-variabilă de dobândă, cu un indicator 
nou act normative se clarifică o manieră care să încurajeze băncile calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor 
prevederi care: încurajează investiţiile să finanţeze economia.interbancare. 
în sectorul energiei electrice; asigură 

3) Se suspendă până la 31 MAI � Noul indice de referinţă se aplică dezvoltarea reţelelor de distribuţie a 
obligaţia pentru administratorii începând cu 2 mai 2019, exclusiv gazelor naturale prin  posibilităţii 
fondurilor private de pensii de a mări creditelor nou acordate populaţiei, realizării şi din fonduri publice de către 
capitalul social.precum şi refinanţării creditelor aflate primării, consilii-judeţene sau asocieri 

în derulare. ale acestora; asigură viabilitatea  Pe perioada suspendării se revine la 
economică a producătorilor de energie capitalul social minim obligatoriu � Măsura nu se aplică automat şi 
electrică; asigură suportabilitatea creditelor acordate/aflate în derulare, prevăzut pentru un administrator de 
costurilor legate de încălzirea dat fiind numărul extrem de mare al fond privat de pensii de minim 4 
populaţiei;acestora, de ordinul milioanelor, a milioane de euro, în echivalent lei.

căror modificare ar fi dus la blocarea 
4) Taxa de 2% pe cifra de afaceri a “Foarte important de reţinut! Nu s-a activităţii de creditare.
companiilor din domeniul energetic se modificat nimic şi deci se aplică 

� Oricine are un credit în derulare, aplică cu derogare pentru producătorii prevederile care asigură că în 
poate să-l refinanţeze şi astfel va de energie electrică pe bază de următorii 3 ani nu vor creşte tarifele la 
beneficia de aplicarea noului indice de curent electric şi la gaz, pentru cărbune şi a producătorilor de energie 
referinţă în calculul dobânzii. consumatorii casnici.” a conchis lidera electrică şi termică în co-generare.” a 

organizaţiei judeţene PSD Călăraşi.susţinut senatoarea Roxana Paţurcă.2) Se ajustează taxa pe active 

Deputatul, Sorin 
Vrăjitoru, în vizită la 

sediul FAO

Deputatul, Sorin Vrăjitoru, în delegaţia 
Comisiei pentru Agricultură pentru discuţii 
privind Politica Comuna Agricolă, la Roma

Roxana Paţurcă:  Scopul esenţial al 
modificărilor OUG 114 este de a crea 
condiţii benefice atât pentru români 

cât şi pentru domeniul financiar-bancar

R. Paţurcă: Românii nu 
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măsura productivităţii lor

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: Veşti bune 
pentru agricultori!

R. Paţurcă: România are un nou motor de 
creştere economică. Fondul Suveran de 
Dezvoltarea şi Investiţii este funcţional

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: 
S-a aprobat bugetul 

Administraţiei 
Fondului de Mediu
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