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Guvernul Orban a aprobat în urmă cu o săptămână a 
doua rectificare bugetară din acest an, deficitul estimat 
pe anul 2019 reprezentând 4,3% din Produsul Intern 
Brut.

Senatoarea PSD, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al 
PSD Călăraşi că “PNL a aprobat rectificarea bugetară: 
minus 4 miliarde la educaţie, autostrăzi şi irigaţii, plus 
25 de MILIOANE LA PENSIILE SPECIALE pentru 
lucrătorii din serviciile secrete. Asta este filosofia 
liberală: mai puţin pentru societate, mai mult pentru 
privilegiile celor din instituţiile de forţă.”

În opinia sa, “La Agricultură şi Transporturi nu au tăiat 
doar pentru acest an, ci şi din ce era alocat pentru anii 
următori. Au redus semnificativ sumele pentru 
„creditele de angajament”, adică cele pe care guvernul 
se angaja să le plătească în anii următori pentru 
lucrările care nu se pot finaliza într-un singur an, cum 
sunt autostrăzile sau sistemul de irigaţii. “

Membră a Comisiei de buget – finanţe din Senat, 
Roxana Paţurcă a mai precizat că “Deşi acuză că nu mai 
sunt bani şi umflă deficitul, PNL a pus de-o parte 
pentru ultima lună 650 de milioane de lei în fondul de 
rezervă, la dispoziţia premierului Orban. Adică o 
puşculiţă politică pentru clienţii PNL! Vorba englezului: 
Follow the money!”

Potrivit ordonanţei privind rectificarea bugetului pe 
anul 2019, veniturile bugetului general consolidat se 
diminuează, pe sold, cu aproape 18,36 miliarde de lei, 
în urma celei de-a doua rectificări bugetare pentru 
2019, în timp ce cheltuielile scad cu circa 2,09 miliarde 
de lei, deficitul estimat reprezentând 4,3% din Produsul 
Intern Brut.

Senatorul social-democrat Eugen 
Teodorovici a anunţat, luni, în plen, 
depunerea moţiunii simple intitulate 
"Guvernarea PNL, numele tău este 
austeritate", potrivit agerpres.ro. 
Moţiunea este adresată ministrului 
Finanţelor, Florin Cîţu.
Preşedintele Senatului, Teodor 
Meleşcanu, a propus programarea 
dezbaterii moţiunii pentru luni, 
săptămâna viitoare.
“Românii trebuie să ştie ce măsuri de 
austeritate vor instaura liberalii în 
următoarele luni!” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro senatoarea Roxana 
Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi care a explicat şi o parte din 
motivele pentru care PSD solicită 
sancţionarea şi demisia ministrului 
Finanţelor Publice, Florin Cîţu. 
„PNL desfiinţează salariul minim pentru 
angajaţii cu studii superioare. Este o 
abordare de tip comunist, de ură faţă de aţi observat, luni, ROBOR la 3 luni a rând, România a avut cel mai mic preţ la 
intelectuali, care în viziunea PNL ar fi urcat la 3,03%. Marţi, acest indice a gaze din U.E., conform Eurostat. Este 
favorizaţi faţă de „proletari”. Un al ajuns la 3,04%, cel mai mare nivel din rezultatul plafonării tarifelor din OUG 
doilea motiv e acela că PNL ia în calcul 28 octombrie, când a fost tot 3,04%. Din 114, pe care PNL se pregăteşte să o 
îngheţarea legii salarizării. Unul din cele nefericire pentru români, Guvernul PNL abroge. În acest sens, dereglementarea 
trei scenarii anunţate de purtătorul de epuizează rezerva valutară a ţării. 1,2 ar determina creşterea facturilor cu 50 
cuvânt al Guvernului ia în calcul miliarde de euro a consumat BNR de lei la gaze şi 100 de lei la energie 
îngheţarea Legii salarizării, ceea ce pentru a apăra moneda naţională după electrică.” a spus Roxana Paţurcă, 
înseamnă tăierea unor drepturi deja prestaţiile catastrofale ale liderilor PNL membră a Comisiei de buget – finanţe 
câştigate de salariaţi în momentul în prima lor lună de guvernare. Reîncep din Senat.
legiferării, după negocierile cu scumpirile la utilităţile publice pentru În opinia sa, declaraţiile lipsite de 
sindicatele. În al treilea rând, populaţie: gaze şi curent. Guvernul PNL responsabilitate ale ministrului Cîţu nu 
abandonarea programului Prima Casă. se împrumută într-un ritm ameţitor la fac decât să conducă la “Scăderea 
Unul dintre cele mai longevive, dobânzi uriaşe. Ritmul este dublu faţă ratingului de ţară, creşterea dobânzilor, 
apreciate şi necesare programe – O de guvernarea PSD iar costurile pentru creşterea euro faţă de leu, creşterea 
familie, o casă -  este pe punctul de a fi aceste împrumuturi  sunt la nivelul excesivă a datoriei publice, precum şi la 
desfiinţat de PNL. După cum probabil ţărilor subdezvoltate. Nu în ultimul scăderea investiţiilor străine.”

Liderul PSD Olteniţa, Petre Ţone, a vorbit, în Nu. Eu am afirmat întotdeauna că am multă PNL. Cred că începe să se schimbe percepţia spună unii că mă laud, în colegiul 5, de care 
treabă de făcut la Olteniţa. Funcţia de interviul acordat mai jos şi la nivelul judeţului. Dacă în multe comune răspund, am obţinut, per total, un scor 
vicepreşedinte, despre care domnul Tărăcilă peneliste, rezultatul a fost catastrofal, pe pozitiv. Voturile suplimentare au venit de la www.arenamedia.ro, de scorul obţinut de 
spunea cândva că revine preşedintelui filialei judeţ, în schimb, rezultatul e chiar „bunicel”. Olteniţa şi Chirnogi, reuşind astfel să fim partidul pe care-l reprezintă la prezidenţiale 
municipale PSD Olteniţa, am acceptat-o. Însă destul de aproape de primăriile PNL-ului. dar şi de prezentul şi viitorul acestei 
nu mă încântă ceva mai mult. Am refuzat, de- Totuşi, identificarea candidaţilor buni este formaţiuni politice, importante, pe 
a lungul timpului, inclusiv funcţia de sarcina lui Iacomi şi a celor din jurul său.eşichierul politic călărăşean. În opinia sa, la 
primvicepreşedinte. Credeţi că e nevoie de o reconstrucţie a Conferinţa judeţeană de alegeri, actualul 
Altfel, aş vrea să mai adaug că Iacomi chiar partidului?preşedinte Iulian Iacomi ar merita să-şi 
are oameni buni în jur. Trebuie doar să aibă În ce sens?păstreze mandatul datorită rezultatului bun 
grijă de ei. De pildă, unul dintre aceştia este 

obţinut de social – democraţi într-un judeţ În sensul în care, anul viitor, vor avea loc Marius Dulce dar care, nu ştiu de ce, pare că 
două tipuri de alegeri, extrem de dominat clar de PNL. e puţin marginalizat. Eu îl văd candidat la 
importante şi probabil că ar trebui serios Primăria Călăraşi cu şanse reale. E un 
primenită şi garnitura de candidaţi propuşi Domnule primar, alegerile prezidenţiale pesedist convins, un profesionist foarte bun. 
pentru Primării...au fost câştigate, la Olteniţa, în ambele Din păcate marginalizarea asta de care 
Probabil că da. Acolo, unde de mulţi ani tururi, de candidatul susţinut de vorbeam, l-a făcut, cred eu, să nu mai aibă 
pierdem la scoruri catastrofale, nu au fost dumneavoastră şi PSD. Care credeţi că a fost aplombul necesar faţă de organizaţia din 
aleşi cei mai buni oameni. Se cuvine să ne cheia succesului? Călăraşi. Noi am pierdut acolo, la un scor 

Locul 13, pe ţară, nu-i puţin lucru! Asta-mi dă uităm cu atenţie, să vedem ce s-a întâmplat. În primul rând, munca desfăşurată zi cu zi. A puţin cam drastic. Şi nu mă aşteptam la aşa 
mie încredere şi mă face să cred că noi, Nu pot să înţeleg cum de am pierdut la contat şi faptul că am încercat să dezvoltăm ceva!
pesediştii, ar trebui să-l apreciem pe Iulian Roseţi. Sau la Sohatu, acolo pe linie, de fapt: în mod unitar toate cartierele oraşului. În al Adică speraţi ca diferenţa de voturi faţă 
Iacomi. Pe el şi echipa formată în jurul său. şi la europarlamentare dar şi la prezidenţiale. 3-lea rând, lupta de a aduce investitori în de PNL să fie mai mică...
Că vor fi veleitari, că vor fi 3-4 primari care au E greu de acceptat aşa ceva. Cum să pierzi la municipiu şi cred că am reuşit şi treaba asta. Mult mai mică!pierdut voit sa nevoit alegerile, nu ştiu ce s-a Unirea? Acolo conducerea primăriei a fost Cred că toate astea au fost argumente care Revenind, nu veţi candida pentru nicio întâmplat acolo, care se vor grupa într-un alt asigurată de mulţi ani de primari PSD.le-au dat de gândit oamenii. Şi atunci, ei au funcţie?pol de putere ca să susţină pe altcineva Sunt derapaje care...analizat ce s-a făcut acum, ce s-a făcut în 

Nu. Dacă mi se va propune funcţia de crezând că vor pune mâna pe partid, e timpul celor două mandate ale primarului Sunt! Şi trebuie văzut de ce. Acesta e de fapt vicepreşedinte, n-am încotro. Altfel, nu mă posibil...Dar nu văd, totuşi, să aibă şi şanse de precedent. Cred că e o formă de mulţumire a rolul primordial al conducerii organizaţiei interesează nicio altă funcţie.succes.oamenilor faţă de conducerea oraşului. Asta judeţene.
Credeţi că partidul mai are resurse să-şi Deci sugeraţi ideea că Iulian Iacomi ar fi îmi dă încredere pentru 2020. Având în Spuneaţi ceva mai devreme de existenţa revină şi să facă o figură şi mai frumoasă la îndreptăţit să-şi continue mandatul.vedere scorul obţinut, asta e concluzia care a doi poli în partid. În perspectiva alegerilor localele de anul viitor?Asta-i părerea mea! Rezultatele sunt de se impune. La nivel naţional, ştiţi prea bine că interne, iese ceva bun din această bătălie?Eu cred că da! Dacă aţi observat, sunt câteva partea lui. Repet, locul 13 la nivel naţional. rezultatul a fost cu totul altul.

Dacă bătălia e dusă cu argumente serioase, primării peneliste unde am câştigat. De Asta ar însemna locul 8, pe ţară, în Aţi intrat în opoziţie şi bănuiesc că nu-i o cu bună credinţă, apelând la un dialog sincer exemplu, la Chirnogi, avem un viceprimar clasamentul întocmit cu judeţele în care am situaţie fericită.La nivelul partidului pe care- şi constructiv, n-are cum să nu iasă ceva bun. foarte capabil care a câştigat în ambele pierdut alegerile.l reprezentaţi va avea loc anul viitor, în Dar dacă e dusă cu intenţia de a-l faulta pe tururi. Deci, îmi dă speranţe. Şi mai sunt şi Aminteaţi mai devreme de veleitari, pol februarie, o conferinţă judeţeană de alegeri. unul sau de a-l şicana pe celălalt, nu duce la alte primării PNL, unde am obţinute rezultate de putere. Câte sunt aceştia?Cum credeţi că se vor „mişca” lucrurile la nimic bun. Ne vom diviza în continuare.pozitive.nivelul PSD Călăraşi, în perioada următoare? Cred că e un singur pol format din colegi care 
O ultimă întrebare. Credeţi că există Mai aveţi timp să identificaţi acei vor să vină la conducerea partidului. Însă Cred că şi la nivel judeţean, chit că am 

trădători în partid?candidaţi capabili să se bată cu şanse reale polul majoritar, de 80-90%, este format în pierdut alegerile, se vede o creştere. Am 
cu cei 37 de primari PNL? Nu există partid care să nu aibă şi asemenea jurul lui Iacomi.obţinut un număr important de voturi pentru 

specimene!Asta ar trebui s-o facă „judeţul”. Deşi or să Viorica Dăncilă, într-un judeţ dominat clar de Veţi candida pentru o funcţie în partid? 
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Liderul organizaţiei municipale PSD Călăraşi, Marius până în preajma alegerilor interne, aşa cum se 
Dulce a declarat că este interesat de o nouă preconizează a se organiza.” a continuat Dulce care a 
candidatură pentru Primăria municipiului reşedinţă precizat că în partid ar fi cam 5 persoane interesate 
de judeţ, aşa cum s-a întâmplat şi în 2016 adăugând de o candidatură pentru Primărie.
că candidatului partidului ar trebuie să se producă 

„În politică, niciodată să nu spui într-un timp cât mai scurt pentru ca acesta împreună 
cu echipa din jurul său să-şi maximizeze şansele de niciodată!”
câştig. „Aşa cum am mai spus-o în ultimul an şi Fost viceprimar în mandatul 2012 – 2016, Marius 

Dulce a fost susţinut de PSD la alegerile din 2016, 
obţinând atunci 8.261 de voturi, clasându-se pe 2 în 
spatele câştigătorului alegerilor, liberalul, Dan 
Drăgulin. Spune că a învăţat din eşecul suferit, 
identificând şi motivele care au stat la baza pierderii 
competiţiei. „În primul rând, nu se ia nici acum mai 
repede decizia politică de a şti cine este candidatul. 
În momentul în care se va produce această 
nominalizare, cu siguranţă se va produce şi o 
coagulare a echipei. În al doilea rând, ceea ce vreau 
să simt, dacă voi deveni candidatul PSD este 
existenţa unei echipe puternice în spatele meu care 
să mă susţină. Lucrul acesta nu s-a întâmplat în 
2016. În al 3-lea rând dacă o tot amânăm, şansele de 
câştig se vor diminua şi mai mult. Şi e normal, 
pentru că în 2-3 luni nu prea ai timp să vorbeşti cu jumătate, intenţia mea este de a candida la funcţia 
oamenii ca să te cunoască şi mai bine. Totuşi, de de primar al Municipiului Călăraşi. Am tras semnale 
data asta, e şi un avataj. Faţă de 2016, gradul de cu regularitate subliniind că PSD Călăraşi are nevoie 
notorietate a mult mai mare. Acum lumea vorbeşte de un câştigător şi nu de un candidat. În mod 
frumos de Marius Dulce, procentul e mai mare faţă normal, candidat poate să fie oricine. Problema e cu 
de cei care vorbesc mai puţin frumos şi asta îmi dă ce echipă vine în spatele său şi dacă-i cresc astfel 
încredere.” a mai afirmat Dulce care a încheiat şansele de reuşită. Eu, cu siguranţă, mă înscriu în 
precizând că dacă totuşi nu va fi nominalizat de PSD, această competiţie. Ştiu că s-a realizat un sondaj, nu 
nu exclude posibilitatea de a candida, poate, sub sigla ştiu rezultatele însă pe surse, am aflat că stau destul 
altui partid. „Nu m-am gândit în momentul acesta, de bine ceea ce mă bucură şi mă încurajează să fiu 
însă în politică, niciodată să nu spui niciodată” a perseverent în faptul că pot deveni candidatul PSD 
conchis Marius Dulce, liderul consilierilor locali PSD.pentru Primăria Călăraşi” a spus pentru 

www.arenamedia.ro, Dulce care a avansat şi un 
 termen limită pentru desemnarea acelui candidat al 

partidului. „Din discuţiile purtate cu colegii mei 
Daniel Drăgulin (PNL): 10.127 voturi / 39,33%cărora le-am tot spus să nu mai amânăm întrucât nu 
Marius Dulce (PSD): 8.261 voturi / 32,08%mai ai timp efectiv să coagulezi în jurul candidatului 
Voturi valabil exprimate: 25.746o echipă care să-l sprijine, că ar trebui să luăm 
Total alegători înscrişi în liste: 64.158decizia în ianuarie, cel mai târziu în februarie, poate 
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Coordonatorul judeţean al PRO 
Româniua Călăraşi, Răzvan 
Meseşeanu a susţinut că partidul pe 
care-l reprezintă se pregăteşte de 
alegeri interne care vor avea loc până 
la finele lunii februarie 2020 şi tot 
până atunci vor fi stabiliţi şi candidaţii 
pentru alegerile locale ce vor avea loc 
tot abul anul viitor, cel mai probabil la 
începutul lunii iunie. „Până la 
sfârşitul lunii februarie vom avea, în 
sfârşit alegeri interne în cadrul 

făcut sau nu politică”.organizaţiilor noastre teritoriale, 
De altfel joi, au fost prezentaţi alţi doi precm şi la nivelul filialei judeţene. 
membri care cel mai probabil vor fi şi Este un aspect pe care-l doreau 
candidaţii PRO România pentru foarte mulţi şi iată că de la Bucureşti 
Primăriile localităţilor din care provin. s-a considerat că e momentul ca noi 
E vorba de Aurel Stan, fost primar al să dăm acest examen în faţa 
comunei Cuza Vodă, între 2008 şi propriilor suporteri, a colegilor noştri 
2016 şi Marius Nedelcu, om de pentru a ne legitima ca structuri de 
afaceri, din Chiselet.conducere” a declarat în cadrul unei 

conferinţe de presă Răzvan În altă ordine de idei, Meseşeanu a 
Meseşeanu care a continuat „Tot mai subliniat că în acest moment, 
până la sfârşitul lunii februarie, avem PRO România este singurul partid de 
de gând să lansăpm în spaţiul public opoziţie, atât la nivel central cât şi 
candidaţii pentru primării, Consiliile local. „Singurul partid care poate să 
locale, Consiliul Judeţean precum şi mai facă opoziţie este PRO România. 
pentru preşedinţia acestei instituţii Şi la nivel naţional şi la nivel 
importante pentru administraţia judeţean. Este singurul partid de 
publică locală şi vă asigur că vom opoziţie. Vom încerca să 
încerca să avem liste complete, monitorizăm tot ce înseamnă consilii 
absolut în toate unităţile locale prin echipele noastre din 
administrativ tereitoriale. Vom fiecare localitate, tot ce înseamnă 
încerca să facem acest lucru şi veţi Consiliul Judeţean, instituţii 
vedea la momentul respectiv dacă deconcentrate, cu puţinii oameni pe 
avem surprize, dacă mergem cu care se consideră că-i avem” a 
oameni noi, cu persoane care au mai conchis Meseşeanu.

PSD condamnă ferm intenţiile PNL de a desfiinţa 
salariul minim diferenţiat pentru angajaţi cu studii 
superioare. Efectul unei astfel de măsuri ar amplifica 
exodul din ţară al tinerilor absolvenţi de studii 
superioare.
Deputatul PSD Călăraşi, Cristian Sefer „a taxat” măsurile 
iniţiate de Guvernul Orban declarând „Stimaţi români 
cu studii superioare, nu mai pretindeţi salarii mai mari 
decât cei cu studii medii! PNL anunţă desfiinţarea 
salariului minim diferenţiat pentru cei cu studii 
superioare. Deci în viziunea PNL intelectualii trebuie 
plătiţi ca proletarii.  Pentru liberali, zicala românească 
„Ai carte, ai parte!” este discriminatorie! Aşa spune ministrul Finanţelor liberal, 
Florin Cîţu, că salariul minim diferenţiat pentru angajaţii cu studii superioare este 
discriminatoriu! Doar în epoca bolşevică s-a mai văzut o astfel de ură împotriva 
intelectualilor.”
Sefer îl contrazice şi pe ministrul Finanţelor care a declarat că nicăieri salariul nu e 
diferenţiat ca în România. “Poate se uită cum este în Franţa, Belgia, Ungaria, 
Slovacia, Estonia sau Luxemburg, unde cei cu pregătire superioară se bucură de un 
salariu minim mai ridicat. Cum e şi normal!” a conchis parlamentarul PSD de 
Călăraşi.

PSD Călăraşi se pregăteşte de noi alegeri interne. Surse 
demne de încredere din partid susţin că noua conducere a 
organizaţiei judeţene va fi decisă prin vot în cadrul unei 
Conferinţe ordinare de alegeri, programate pe 22 
februarie 2020, cu o săptămână înainte de organizarea 
Congresului partidului.
Până atunci vor avea loc alegeri în fiecare structură locală, 
pornind de la organizaţiile comunale şi terminând cu cele 
municipale. De asemenea vor avea loc alegeri şi la nivelul 
OFSD, respectiv TSD.
Ultima Conferinţă Extraordinară de alegeri în cadrul filialei 
judeţene PSD Călăraşi a avut loc pe 10 martie a.c, la 
Călăraşi, în cadrul căreia a fost ales preşedinte Iulian 
Iacomi, primarul oraşului Lehliu Gară. Preşedinte executiv 
a fost aleasă senatoarea, Roxana Paţurcă iar secretar 
executiv, consilierul judeţean, Ion Samoilă.
În altă ordine de idei, miercuri seară, preşedintele 
interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, la finalul 
Comitetului Executiv Naţional al partidului, că "cel târziu" 
până pe 29 februarie va avea loc congresul PSD, care va fi 
unul "transparent şi corect".

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Sorin 
Vrăjitoru a „taxat” prin intermediul unei postări pe 
pagina personală de Facebook retorica afişată de 
premierul Ludovic Orban, în Parlament, cu privire la 
„greaua moştenire”, pe care a infirmat-o şi 
guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, îndemnând 
Guvernul PNL să lase deoparte „văicăreala” şi să 
identifice soluţiile pentru guvernarea asumată. 
“Comunicarea alarmistă făcută de Ludovic Orban nu 
este altceva decât o declaraţie politică! Nu reflectă 
realitatea! 

Premierul a venit în Parlament cu cifre şi afirmaţii 
economice menite să sperie populaţia! Asta în 
condiţiile în care, zilele trecute, guvernatorul BNR, 
Mugur Isărescu, spunea: “NU suntem nici în 
prăpastie, nici pe marginea ei! Situaţia este albastră, 
dar controlabilă! Bleu ciel, să spunem!”

Aşadar, prim ministrul, în loc să se ocupe de 
guvernare şi să facă paşi înainte, rămâne încremenit 
în sintagma “greaua moştenire”, dând periodic vina 
pe PSD. Asumaţi-vă guvernarea, lăsaţi “văicăreala”, 
stimaţi colegi!” a scris Vrăjitoru pe Facebook.

Nu mai e un secret. Spre sfârşitul lunii noiembrie, 
cursul valutar a atins 4,8 lei/euro. Pieţele au 
devenit mai sensibile şi mai nervoase după 
declaraţiile alarmiste ale noului guvern PNL şi ale 
preşedintelui în privinţa deficitului bugetar, 
notează zf.ro. Ceea ce a generat şi o reacţie a 
Băncii Naţionale a României care a intervenit pe 
pieţele valutare pentru a susţine cursul de 
schimb al leului după ce îngrijorările cu privire la 
efectele creşterii cheltuielilor guvernamentale 
asupra inflaţiei şi bugetului au dus leul la un 
minim istoric, transmite Bloomberg.

Potrivit unui oficial de la BNR care a dorit să îşi 
păstreze anonimatul, banca centrală a cheltuit 
mai puţin de un miliard de euro din rezervele 
sale valutare pentru intervenţii pe piaţă. Aceste 
intervenţii au dus la cel mai mare declin al 
rezervelor valutare de după luna iunie 2018, 
susţine agerpres.ro

“Cine plăteşte pentru declaraţiile iresponsabile 
ale Guvernului PNL care au condus la 
devalorizarea monedei naţionale şi la creşterea 
dobânzilor la care se împrumută guvernul?” se 
întreabă retoric vicepreşedintele PSD Călăraşi, 
deputatul Sorin Vrăjitoru care a continuat 
“Evident, plătim noi toţi, cei care plătim taxe şi 
impozite, cei care avem rate la bănci în euro, cei 
care plătim facturile la utilităţi exprimate în 
euro. Dragi români, aceasta e oferta de Crăciun 
din partea PNL: doar 5 lei pentru 1 euro! 
Cumpăraţi acum, că după Anul Nou nu se ştie la 
cât va ajunge!”

Rezervele valutare ale României se situează la 
peste 38 miliarde euro, acestea putând fi utilizate 
în orice moment pentru protejarea monedei. 
Aceste rezerve s-au diminuat cu 1,2 miliarde euro 
numai în luna noiembrie 2019, atât ca urmare a 
intervenţiilor Băncii Naţionale dar şi a plăţilor 
efectuate pentru achiziţionarea de rachete 
Patriot potrivit unui contract semnat cu SUA, a 
declarat oficialul BNR citat de Bloomberg.

Cristian Băcanu, secretar de stat în aţi cheltuit, veţi da socoteală 
Ministerul Justiţiei, a declarat, recent, că procurorului! Vor să reinstituie „ilicitul” 
la nivelul ministerului se consideră că o din regimul comunist!”
soluţie în privinţa combaterii evaziunii Vrăjitoru le reaminteşte liberalilor de 
fiscale este înfiinţarea parchetelor prevederile constituţionale “sugerându-
financiare şi că, în opinia sa, ar fi util să le” să înceapă acţiunea cu câteva nume 
există o discuţie la nivelul societăţii celebre din PNL asupra cărora planează 
despre o declaraţie de avere pe care suspiciuni. “Le amintim celor de la PNL 
fiecare cetăţean să o înregistreze, art. 44, alin. 8, din Constituţie: 
notează www.financialintelligence.ro. „Caracterul licit al dobândirii averii se 
Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul prezumă!” Deci terminaţi cu 
Sorin Vrăjitoru a comentat pentru presupunerea că toţi cetăţenii şi-au 
www.arenamedia.ro „intenţia” făcut averea prin infracţiuni! Dacă aveţi 
oficialului PNL subliniind „Români, dubii că unii cetăţeni şi-au făcut averea 
pregătiţi-vă! PNL anunţă înfiinţarea în mod dubios, începeţi cu bugetarul 
parchetelor financiare şi obligaţia ca Falcă, cu meditaţiile lui Iohannis, cu 
fiecare cetăţean să depună declaraţie veniturile şomerului Orban sau cu 
de avere! Deci vă consideră pe toţi taxele neplătite pe locuinţa de 900 mp 
nişte infractori! Dacă nu demonstraţi a ministrului „Grindă”” a conchis liderul 
cum aţi câştigat banii şi pe ce şi cum i- social – democrat călărăşean.

Roxana Paţurcă: Românii trebuie să ştie ce măsuri de 
austeritate vor instaura liberalii în următoarele luni!

Roxana Paţurcă: Asta este 
filosofia liberală: mai puţin 
pentru societate, mai mult 
pentru privilegiile celor din 

instituţiile de forţă!

Cristian Sefer: Pentru 
liberali, zicala românească „Ai carte, 

ai parte!” este discriminatorie!

S. Vrăjitoru: Oferta PNL de 
Crăciun! Plăteşti doar 5 lei 

pentru 1 euro! Ofertă limitată!

S. Vrăjitoru, mesaj pentru 
liberali: Lăsaţi văicăreala!

S. Vrăjitoru, despre liberali: Vor să 
reinstituie „ilicitul” din regimul comunist!

Conferinţa judeţeană de alegeri, 
anul viitor, pe 22 februarie

P. Ţone: Dacă mi se va propune funcţia de vicepreşedinte, 
n-am încotro. Altfel, nu mă interesează nicio altă funcţie!

n PSD Călăraşi

Marius Dulce: Cu siguranţă, 
mă înscriu în această competiţie!

n PRO România

R. Meseşeanu: Până la finalul 
lunii februarie vom lansa şi 
candidaţii partidului pentru 

localele de anul viitor
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Guvernul Orban a aprobat în urmă cu o săptămână a 
doua rectificare bugetară din acest an, deficitul estimat 
pe anul 2019 reprezentând 4,3% din Produsul Intern 
Brut.

Senatoarea PSD, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al 
PSD Călăraşi că “PNL a aprobat rectificarea bugetară: 
minus 4 miliarde la educaţie, autostrăzi şi irigaţii, plus 
25 de MILIOANE LA PENSIILE SPECIALE pentru 
lucrătorii din serviciile secrete. Asta este filosofia 
liberală: mai puţin pentru societate, mai mult pentru 
privilegiile celor din instituţiile de forţă.”

În opinia sa, “La Agricultură şi Transporturi nu au tăiat 
doar pentru acest an, ci şi din ce era alocat pentru anii 
următori. Au redus semnificativ sumele pentru 
„creditele de angajament”, adică cele pe care guvernul 
se angaja să le plătească în anii următori pentru 
lucrările care nu se pot finaliza într-un singur an, cum 
sunt autostrăzile sau sistemul de irigaţii. “

Membră a Comisiei de buget – finanţe din Senat, 
Roxana Paţurcă a mai precizat că “Deşi acuză că nu mai 
sunt bani şi umflă deficitul, PNL a pus de-o parte 
pentru ultima lună 650 de milioane de lei în fondul de 
rezervă, la dispoziţia premierului Orban. Adică o 
puşculiţă politică pentru clienţii PNL! Vorba englezului: 
Follow the money!”

Potrivit ordonanţei privind rectificarea bugetului pe 
anul 2019, veniturile bugetului general consolidat se 
diminuează, pe sold, cu aproape 18,36 miliarde de lei, 
în urma celei de-a doua rectificări bugetare pentru 
2019, în timp ce cheltuielile scad cu circa 2,09 miliarde 
de lei, deficitul estimat reprezentând 4,3% din Produsul 
Intern Brut.

Senatorul social-democrat Eugen 
Teodorovici a anunţat, luni, în plen, 
depunerea moţiunii simple intitulate 
"Guvernarea PNL, numele tău este 
austeritate", potrivit agerpres.ro. 
Moţiunea este adresată ministrului 
Finanţelor, Florin Cîţu.
Preşedintele Senatului, Teodor 
Meleşcanu, a propus programarea 
dezbaterii moţiunii pentru luni, 
săptămâna viitoare.
“Românii trebuie să ştie ce măsuri de 
austeritate vor instaura liberalii în 
următoarele luni!” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro senatoarea Roxana 
Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi care a explicat şi o parte din 
motivele pentru care PSD solicită 
sancţionarea şi demisia ministrului 
Finanţelor Publice, Florin Cîţu. 
„PNL desfiinţează salariul minim pentru 
angajaţii cu studii superioare. Este o 
abordare de tip comunist, de ură faţă de aţi observat, luni, ROBOR la 3 luni a rând, România a avut cel mai mic preţ la 
intelectuali, care în viziunea PNL ar fi urcat la 3,03%. Marţi, acest indice a gaze din U.E., conform Eurostat. Este 
favorizaţi faţă de „proletari”. Un al ajuns la 3,04%, cel mai mare nivel din rezultatul plafonării tarifelor din OUG 
doilea motiv e acela că PNL ia în calcul 28 octombrie, când a fost tot 3,04%. Din 114, pe care PNL se pregăteşte să o 
îngheţarea legii salarizării. Unul din cele nefericire pentru români, Guvernul PNL abroge. În acest sens, dereglementarea 
trei scenarii anunţate de purtătorul de epuizează rezerva valutară a ţării. 1,2 ar determina creşterea facturilor cu 50 
cuvânt al Guvernului ia în calcul miliarde de euro a consumat BNR de lei la gaze şi 100 de lei la energie 
îngheţarea Legii salarizării, ceea ce pentru a apăra moneda naţională după electrică.” a spus Roxana Paţurcă, 
înseamnă tăierea unor drepturi deja prestaţiile catastrofale ale liderilor PNL membră a Comisiei de buget – finanţe 
câştigate de salariaţi în momentul în prima lor lună de guvernare. Reîncep din Senat.
legiferării, după negocierile cu scumpirile la utilităţile publice pentru În opinia sa, declaraţiile lipsite de 
sindicatele. În al treilea rând, populaţie: gaze şi curent. Guvernul PNL responsabilitate ale ministrului Cîţu nu 
abandonarea programului Prima Casă. se împrumută într-un ritm ameţitor la fac decât să conducă la “Scăderea 
Unul dintre cele mai longevive, dobânzi uriaşe. Ritmul este dublu faţă ratingului de ţară, creşterea dobânzilor, 
apreciate şi necesare programe – O de guvernarea PSD iar costurile pentru creşterea euro faţă de leu, creşterea 
familie, o casă -  este pe punctul de a fi aceste împrumuturi  sunt la nivelul excesivă a datoriei publice, precum şi la 
desfiinţat de PNL. După cum probabil ţărilor subdezvoltate. Nu în ultimul scăderea investiţiilor străine.”

Liderul PSD Olteniţa, Petre Ţone, a vorbit, în Nu. Eu am afirmat întotdeauna că am multă PNL. Cred că începe să se schimbe percepţia spună unii că mă laud, în colegiul 5, de care 
treabă de făcut la Olteniţa. Funcţia de interviul acordat mai jos şi la nivelul judeţului. Dacă în multe comune răspund, am obţinut, per total, un scor 
vicepreşedinte, despre care domnul Tărăcilă peneliste, rezultatul a fost catastrofal, pe pozitiv. Voturile suplimentare au venit de la www.arenamedia.ro, de scorul obţinut de 
spunea cândva că revine preşedintelui filialei judeţ, în schimb, rezultatul e chiar „bunicel”. Olteniţa şi Chirnogi, reuşind astfel să fim partidul pe care-l reprezintă la prezidenţiale 
municipale PSD Olteniţa, am acceptat-o. Însă destul de aproape de primăriile PNL-ului. dar şi de prezentul şi viitorul acestei 
nu mă încântă ceva mai mult. Am refuzat, de- Totuşi, identificarea candidaţilor buni este formaţiuni politice, importante, pe 
a lungul timpului, inclusiv funcţia de sarcina lui Iacomi şi a celor din jurul său.eşichierul politic călărăşean. În opinia sa, la 
primvicepreşedinte. Credeţi că e nevoie de o reconstrucţie a Conferinţa judeţeană de alegeri, actualul 
Altfel, aş vrea să mai adaug că Iacomi chiar partidului?preşedinte Iulian Iacomi ar merita să-şi 
are oameni buni în jur. Trebuie doar să aibă În ce sens?păstreze mandatul datorită rezultatului bun 
grijă de ei. De pildă, unul dintre aceştia este 

obţinut de social – democraţi într-un judeţ În sensul în care, anul viitor, vor avea loc Marius Dulce dar care, nu ştiu de ce, pare că 
două tipuri de alegeri, extrem de dominat clar de PNL. e puţin marginalizat. Eu îl văd candidat la 
importante şi probabil că ar trebui serios Primăria Călăraşi cu şanse reale. E un 
primenită şi garnitura de candidaţi propuşi Domnule primar, alegerile prezidenţiale pesedist convins, un profesionist foarte bun. 
pentru Primării...au fost câştigate, la Olteniţa, în ambele Din păcate marginalizarea asta de care 
Probabil că da. Acolo, unde de mulţi ani tururi, de candidatul susţinut de vorbeam, l-a făcut, cred eu, să nu mai aibă 
pierdem la scoruri catastrofale, nu au fost dumneavoastră şi PSD. Care credeţi că a fost aplombul necesar faţă de organizaţia din 
aleşi cei mai buni oameni. Se cuvine să ne cheia succesului? Călăraşi. Noi am pierdut acolo, la un scor 

Locul 13, pe ţară, nu-i puţin lucru! Asta-mi dă uităm cu atenţie, să vedem ce s-a întâmplat. În primul rând, munca desfăşurată zi cu zi. A puţin cam drastic. Şi nu mă aşteptam la aşa 
mie încredere şi mă face să cred că noi, Nu pot să înţeleg cum de am pierdut la contat şi faptul că am încercat să dezvoltăm ceva!
pesediştii, ar trebui să-l apreciem pe Iulian Roseţi. Sau la Sohatu, acolo pe linie, de fapt: în mod unitar toate cartierele oraşului. În al Adică speraţi ca diferenţa de voturi faţă 
Iacomi. Pe el şi echipa formată în jurul său. şi la europarlamentare dar şi la prezidenţiale. 3-lea rând, lupta de a aduce investitori în de PNL să fie mai mică...
Că vor fi veleitari, că vor fi 3-4 primari care au E greu de acceptat aşa ceva. Cum să pierzi la municipiu şi cred că am reuşit şi treaba asta. Mult mai mică!pierdut voit sa nevoit alegerile, nu ştiu ce s-a Unirea? Acolo conducerea primăriei a fost Cred că toate astea au fost argumente care Revenind, nu veţi candida pentru nicio întâmplat acolo, care se vor grupa într-un alt asigurată de mulţi ani de primari PSD.le-au dat de gândit oamenii. Şi atunci, ei au funcţie?pol de putere ca să susţină pe altcineva Sunt derapaje care...analizat ce s-a făcut acum, ce s-a făcut în 

Nu. Dacă mi se va propune funcţia de crezând că vor pune mâna pe partid, e timpul celor două mandate ale primarului Sunt! Şi trebuie văzut de ce. Acesta e de fapt vicepreşedinte, n-am încotro. Altfel, nu mă posibil...Dar nu văd, totuşi, să aibă şi şanse de precedent. Cred că e o formă de mulţumire a rolul primordial al conducerii organizaţiei interesează nicio altă funcţie.succes.oamenilor faţă de conducerea oraşului. Asta judeţene.
Credeţi că partidul mai are resurse să-şi Deci sugeraţi ideea că Iulian Iacomi ar fi îmi dă încredere pentru 2020. Având în Spuneaţi ceva mai devreme de existenţa revină şi să facă o figură şi mai frumoasă la îndreptăţit să-şi continue mandatul.vedere scorul obţinut, asta e concluzia care a doi poli în partid. În perspectiva alegerilor localele de anul viitor?Asta-i părerea mea! Rezultatele sunt de se impune. La nivel naţional, ştiţi prea bine că interne, iese ceva bun din această bătălie?Eu cred că da! Dacă aţi observat, sunt câteva partea lui. Repet, locul 13 la nivel naţional. rezultatul a fost cu totul altul.

Dacă bătălia e dusă cu argumente serioase, primării peneliste unde am câştigat. De Asta ar însemna locul 8, pe ţară, în Aţi intrat în opoziţie şi bănuiesc că nu-i o cu bună credinţă, apelând la un dialog sincer exemplu, la Chirnogi, avem un viceprimar clasamentul întocmit cu judeţele în care am situaţie fericită.La nivelul partidului pe care- şi constructiv, n-are cum să nu iasă ceva bun. foarte capabil care a câştigat în ambele pierdut alegerile.l reprezentaţi va avea loc anul viitor, în Dar dacă e dusă cu intenţia de a-l faulta pe tururi. Deci, îmi dă speranţe. Şi mai sunt şi Aminteaţi mai devreme de veleitari, pol februarie, o conferinţă judeţeană de alegeri. unul sau de a-l şicana pe celălalt, nu duce la alte primării PNL, unde am obţinute rezultate de putere. Câte sunt aceştia?Cum credeţi că se vor „mişca” lucrurile la nimic bun. Ne vom diviza în continuare.pozitive.nivelul PSD Călăraşi, în perioada următoare? Cred că e un singur pol format din colegi care 
O ultimă întrebare. Credeţi că există Mai aveţi timp să identificaţi acei vor să vină la conducerea partidului. Însă Cred că şi la nivel judeţean, chit că am 

trădători în partid?candidaţi capabili să se bată cu şanse reale polul majoritar, de 80-90%, este format în pierdut alegerile, se vede o creştere. Am 
cu cei 37 de primari PNL? Nu există partid care să nu aibă şi asemenea jurul lui Iacomi.obţinut un număr important de voturi pentru 

specimene!Asta ar trebui s-o facă „judeţul”. Deşi or să Viorica Dăncilă, într-un judeţ dominat clar de Veţi candida pentru o funcţie în partid? 
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Liderul organizaţiei municipale PSD Călăraşi, Marius până în preajma alegerilor interne, aşa cum se 
Dulce a declarat că este interesat de o nouă preconizează a se organiza.” a continuat Dulce care a 
candidatură pentru Primăria municipiului reşedinţă precizat că în partid ar fi cam 5 persoane interesate 
de judeţ, aşa cum s-a întâmplat şi în 2016 adăugând de o candidatură pentru Primărie.
că candidatului partidului ar trebuie să se producă 

„În politică, niciodată să nu spui într-un timp cât mai scurt pentru ca acesta împreună 
cu echipa din jurul său să-şi maximizeze şansele de niciodată!”
câştig. „Aşa cum am mai spus-o în ultimul an şi Fost viceprimar în mandatul 2012 – 2016, Marius 

Dulce a fost susţinut de PSD la alegerile din 2016, 
obţinând atunci 8.261 de voturi, clasându-se pe 2 în 
spatele câştigătorului alegerilor, liberalul, Dan 
Drăgulin. Spune că a învăţat din eşecul suferit, 
identificând şi motivele care au stat la baza pierderii 
competiţiei. „În primul rând, nu se ia nici acum mai 
repede decizia politică de a şti cine este candidatul. 
În momentul în care se va produce această 
nominalizare, cu siguranţă se va produce şi o 
coagulare a echipei. În al doilea rând, ceea ce vreau 
să simt, dacă voi deveni candidatul PSD este 
existenţa unei echipe puternice în spatele meu care 
să mă susţină. Lucrul acesta nu s-a întâmplat în 
2016. În al 3-lea rând dacă o tot amânăm, şansele de 
câştig se vor diminua şi mai mult. Şi e normal, 
pentru că în 2-3 luni nu prea ai timp să vorbeşti cu jumătate, intenţia mea este de a candida la funcţia 
oamenii ca să te cunoască şi mai bine. Totuşi, de de primar al Municipiului Călăraşi. Am tras semnale 
data asta, e şi un avataj. Faţă de 2016, gradul de cu regularitate subliniind că PSD Călăraşi are nevoie 
notorietate a mult mai mare. Acum lumea vorbeşte de un câştigător şi nu de un candidat. În mod 
frumos de Marius Dulce, procentul e mai mare faţă normal, candidat poate să fie oricine. Problema e cu 
de cei care vorbesc mai puţin frumos şi asta îmi dă ce echipă vine în spatele său şi dacă-i cresc astfel 
încredere.” a mai afirmat Dulce care a încheiat şansele de reuşită. Eu, cu siguranţă, mă înscriu în 
precizând că dacă totuşi nu va fi nominalizat de PSD, această competiţie. Ştiu că s-a realizat un sondaj, nu 
nu exclude posibilitatea de a candida, poate, sub sigla ştiu rezultatele însă pe surse, am aflat că stau destul 
altui partid. „Nu m-am gândit în momentul acesta, de bine ceea ce mă bucură şi mă încurajează să fiu 
însă în politică, niciodată să nu spui niciodată” a perseverent în faptul că pot deveni candidatul PSD 
conchis Marius Dulce, liderul consilierilor locali PSD.pentru Primăria Călăraşi” a spus pentru 

www.arenamedia.ro, Dulce care a avansat şi un 
 termen limită pentru desemnarea acelui candidat al 

partidului. „Din discuţiile purtate cu colegii mei 
Daniel Drăgulin (PNL): 10.127 voturi / 39,33%cărora le-am tot spus să nu mai amânăm întrucât nu 
Marius Dulce (PSD): 8.261 voturi / 32,08%mai ai timp efectiv să coagulezi în jurul candidatului 
Voturi valabil exprimate: 25.746o echipă care să-l sprijine, că ar trebui să luăm 
Total alegători înscrişi în liste: 64.158decizia în ianuarie, cel mai târziu în februarie, poate 
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Coordonatorul judeţean al PRO 
Româniua Călăraşi, Răzvan 
Meseşeanu a susţinut că partidul pe 
care-l reprezintă se pregăteşte de 
alegeri interne care vor avea loc până 
la finele lunii februarie 2020 şi tot 
până atunci vor fi stabiliţi şi candidaţii 
pentru alegerile locale ce vor avea loc 
tot abul anul viitor, cel mai probabil la 
începutul lunii iunie. „Până la 
sfârşitul lunii februarie vom avea, în 
sfârşit alegeri interne în cadrul 

făcut sau nu politică”.organizaţiilor noastre teritoriale, 
De altfel joi, au fost prezentaţi alţi doi precm şi la nivelul filialei judeţene. 
membri care cel mai probabil vor fi şi Este un aspect pe care-l doreau 
candidaţii PRO România pentru foarte mulţi şi iată că de la Bucureşti 
Primăriile localităţilor din care provin. s-a considerat că e momentul ca noi 
E vorba de Aurel Stan, fost primar al să dăm acest examen în faţa 
comunei Cuza Vodă, între 2008 şi propriilor suporteri, a colegilor noştri 
2016 şi Marius Nedelcu, om de pentru a ne legitima ca structuri de 
afaceri, din Chiselet.conducere” a declarat în cadrul unei 

conferinţe de presă Răzvan În altă ordine de idei, Meseşeanu a 
Meseşeanu care a continuat „Tot mai subliniat că în acest moment, 
până la sfârşitul lunii februarie, avem PRO România este singurul partid de 
de gând să lansăpm în spaţiul public opoziţie, atât la nivel central cât şi 
candidaţii pentru primării, Consiliile local. „Singurul partid care poate să 
locale, Consiliul Judeţean precum şi mai facă opoziţie este PRO România. 
pentru preşedinţia acestei instituţii Şi la nivel naţional şi la nivel 
importante pentru administraţia judeţean. Este singurul partid de 
publică locală şi vă asigur că vom opoziţie. Vom încerca să 
încerca să avem liste complete, monitorizăm tot ce înseamnă consilii 
absolut în toate unităţile locale prin echipele noastre din 
administrativ tereitoriale. Vom fiecare localitate, tot ce înseamnă 
încerca să facem acest lucru şi veţi Consiliul Judeţean, instituţii 
vedea la momentul respectiv dacă deconcentrate, cu puţinii oameni pe 
avem surprize, dacă mergem cu care se consideră că-i avem” a 
oameni noi, cu persoane care au mai conchis Meseşeanu.

PSD condamnă ferm intenţiile PNL de a desfiinţa 
salariul minim diferenţiat pentru angajaţi cu studii 
superioare. Efectul unei astfel de măsuri ar amplifica 
exodul din ţară al tinerilor absolvenţi de studii 
superioare.
Deputatul PSD Călăraşi, Cristian Sefer „a taxat” măsurile 
iniţiate de Guvernul Orban declarând „Stimaţi români 
cu studii superioare, nu mai pretindeţi salarii mai mari 
decât cei cu studii medii! PNL anunţă desfiinţarea 
salariului minim diferenţiat pentru cei cu studii 
superioare. Deci în viziunea PNL intelectualii trebuie 
plătiţi ca proletarii.  Pentru liberali, zicala românească 
„Ai carte, ai parte!” este discriminatorie! Aşa spune ministrul Finanţelor liberal, 
Florin Cîţu, că salariul minim diferenţiat pentru angajaţii cu studii superioare este 
discriminatoriu! Doar în epoca bolşevică s-a mai văzut o astfel de ură împotriva 
intelectualilor.”
Sefer îl contrazice şi pe ministrul Finanţelor care a declarat că nicăieri salariul nu e 
diferenţiat ca în România. “Poate se uită cum este în Franţa, Belgia, Ungaria, 
Slovacia, Estonia sau Luxemburg, unde cei cu pregătire superioară se bucură de un 
salariu minim mai ridicat. Cum e şi normal!” a conchis parlamentarul PSD de 
Călăraşi.

PSD Călăraşi se pregăteşte de noi alegeri interne. Surse 
demne de încredere din partid susţin că noua conducere a 
organizaţiei judeţene va fi decisă prin vot în cadrul unei 
Conferinţe ordinare de alegeri, programate pe 22 
februarie 2020, cu o săptămână înainte de organizarea 
Congresului partidului.
Până atunci vor avea loc alegeri în fiecare structură locală, 
pornind de la organizaţiile comunale şi terminând cu cele 
municipale. De asemenea vor avea loc alegeri şi la nivelul 
OFSD, respectiv TSD.
Ultima Conferinţă Extraordinară de alegeri în cadrul filialei 
judeţene PSD Călăraşi a avut loc pe 10 martie a.c, la 
Călăraşi, în cadrul căreia a fost ales preşedinte Iulian 
Iacomi, primarul oraşului Lehliu Gară. Preşedinte executiv 
a fost aleasă senatoarea, Roxana Paţurcă iar secretar 
executiv, consilierul judeţean, Ion Samoilă.
În altă ordine de idei, miercuri seară, preşedintele 
interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, la finalul 
Comitetului Executiv Naţional al partidului, că "cel târziu" 
până pe 29 februarie va avea loc congresul PSD, care va fi 
unul "transparent şi corect".

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Sorin 
Vrăjitoru a „taxat” prin intermediul unei postări pe 
pagina personală de Facebook retorica afişată de 
premierul Ludovic Orban, în Parlament, cu privire la 
„greaua moştenire”, pe care a infirmat-o şi 
guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, îndemnând 
Guvernul PNL să lase deoparte „văicăreala” şi să 
identifice soluţiile pentru guvernarea asumată. 
“Comunicarea alarmistă făcută de Ludovic Orban nu 
este altceva decât o declaraţie politică! Nu reflectă 
realitatea! 

Premierul a venit în Parlament cu cifre şi afirmaţii 
economice menite să sperie populaţia! Asta în 
condiţiile în care, zilele trecute, guvernatorul BNR, 
Mugur Isărescu, spunea: “NU suntem nici în 
prăpastie, nici pe marginea ei! Situaţia este albastră, 
dar controlabilă! Bleu ciel, să spunem!”

Aşadar, prim ministrul, în loc să se ocupe de 
guvernare şi să facă paşi înainte, rămâne încremenit 
în sintagma “greaua moştenire”, dând periodic vina 
pe PSD. Asumaţi-vă guvernarea, lăsaţi “văicăreala”, 
stimaţi colegi!” a scris Vrăjitoru pe Facebook.

Nu mai e un secret. Spre sfârşitul lunii noiembrie, 
cursul valutar a atins 4,8 lei/euro. Pieţele au 
devenit mai sensibile şi mai nervoase după 
declaraţiile alarmiste ale noului guvern PNL şi ale 
preşedintelui în privinţa deficitului bugetar, 
notează zf.ro. Ceea ce a generat şi o reacţie a 
Băncii Naţionale a României care a intervenit pe 
pieţele valutare pentru a susţine cursul de 
schimb al leului după ce îngrijorările cu privire la 
efectele creşterii cheltuielilor guvernamentale 
asupra inflaţiei şi bugetului au dus leul la un 
minim istoric, transmite Bloomberg.

Potrivit unui oficial de la BNR care a dorit să îşi 
păstreze anonimatul, banca centrală a cheltuit 
mai puţin de un miliard de euro din rezervele 
sale valutare pentru intervenţii pe piaţă. Aceste 
intervenţii au dus la cel mai mare declin al 
rezervelor valutare de după luna iunie 2018, 
susţine agerpres.ro

“Cine plăteşte pentru declaraţiile iresponsabile 
ale Guvernului PNL care au condus la 
devalorizarea monedei naţionale şi la creşterea 
dobânzilor la care se împrumută guvernul?” se 
întreabă retoric vicepreşedintele PSD Călăraşi, 
deputatul Sorin Vrăjitoru care a continuat 
“Evident, plătim noi toţi, cei care plătim taxe şi 
impozite, cei care avem rate la bănci în euro, cei 
care plătim facturile la utilităţi exprimate în 
euro. Dragi români, aceasta e oferta de Crăciun 
din partea PNL: doar 5 lei pentru 1 euro! 
Cumpăraţi acum, că după Anul Nou nu se ştie la 
cât va ajunge!”

Rezervele valutare ale României se situează la 
peste 38 miliarde euro, acestea putând fi utilizate 
în orice moment pentru protejarea monedei. 
Aceste rezerve s-au diminuat cu 1,2 miliarde euro 
numai în luna noiembrie 2019, atât ca urmare a 
intervenţiilor Băncii Naţionale dar şi a plăţilor 
efectuate pentru achiziţionarea de rachete 
Patriot potrivit unui contract semnat cu SUA, a 
declarat oficialul BNR citat de Bloomberg.

Cristian Băcanu, secretar de stat în aţi cheltuit, veţi da socoteală 
Ministerul Justiţiei, a declarat, recent, că procurorului! Vor să reinstituie „ilicitul” 
la nivelul ministerului se consideră că o din regimul comunist!”
soluţie în privinţa combaterii evaziunii Vrăjitoru le reaminteşte liberalilor de 
fiscale este înfiinţarea parchetelor prevederile constituţionale “sugerându-
financiare şi că, în opinia sa, ar fi util să le” să înceapă acţiunea cu câteva nume 
există o discuţie la nivelul societăţii celebre din PNL asupra cărora planează 
despre o declaraţie de avere pe care suspiciuni. “Le amintim celor de la PNL 
fiecare cetăţean să o înregistreze, art. 44, alin. 8, din Constituţie: 
notează www.financialintelligence.ro. „Caracterul licit al dobândirii averii se 
Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul prezumă!” Deci terminaţi cu 
Sorin Vrăjitoru a comentat pentru presupunerea că toţi cetăţenii şi-au 
www.arenamedia.ro „intenţia” făcut averea prin infracţiuni! Dacă aveţi 
oficialului PNL subliniind „Români, dubii că unii cetăţeni şi-au făcut averea 
pregătiţi-vă! PNL anunţă înfiinţarea în mod dubios, începeţi cu bugetarul 
parchetelor financiare şi obligaţia ca Falcă, cu meditaţiile lui Iohannis, cu 
fiecare cetăţean să depună declaraţie veniturile şomerului Orban sau cu 
de avere! Deci vă consideră pe toţi taxele neplătite pe locuinţa de 900 mp 
nişte infractori! Dacă nu demonstraţi a ministrului „Grindă”” a conchis liderul 
cum aţi câştigat banii şi pe ce şi cum i- social – democrat călărăşean.

Roxana Paţurcă: Românii trebuie să ştie ce măsuri de 
austeritate vor instaura liberalii în următoarele luni!

Roxana Paţurcă: Asta este 
filosofia liberală: mai puţin 
pentru societate, mai mult 
pentru privilegiile celor din 

instituţiile de forţă!

Cristian Sefer: Pentru 
liberali, zicala românească „Ai carte, 

ai parte!” este discriminatorie!

S. Vrăjitoru: Oferta PNL de 
Crăciun! Plăteşti doar 5 lei 

pentru 1 euro! Ofertă limitată!

S. Vrăjitoru, mesaj pentru 
liberali: Lăsaţi văicăreala!

S. Vrăjitoru, despre liberali: Vor să 
reinstituie „ilicitul” din regimul comunist!

Conferinţa judeţeană de alegeri, 
anul viitor, pe 22 februarie

P. Ţone: Dacă mi se va propune funcţia de vicepreşedinte, 
n-am încotro. Altfel, nu mă interesează nicio altă funcţie!

n PSD Călăraşi

Marius Dulce: Cu siguranţă, 
mă înscriu în această competiţie!

n PRO România

R. Meseşeanu: Până la finalul 
lunii februarie vom lansa şi 
candidaţii partidului pentru 

localele de anul viitor
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