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Deputatul Sorin Vrăjitoru, vouchere pentru seminţe, 
vicepreşedinte PSD Călăraşi, trage pesticide, îngrăşăminte şi 
un serios semnal de alarmă în motorină, linie de credit cu 
direcţia Guvernului pe care-l garanţii de stat pentru fermieri, 
somează să ia cu celeritate măsuri umplerea tuturor canalelor cu apă 
pentru susţinerea agriculturii în şi suspendarea plăţii acesteia şi 
condiţiile în care jumătate din accelerarea investiţiilor pentru 
teritoriul ţării riscă să fie cuprins sistemele de irigaţii şi anti-
de secetă. „Meteorologii grindină.”
avertizează că jumătate din ţară “E tot mai limpede, din nefericire, 
va suferi din pricina secetei! Este că România se confruntă cu o 
exact ce vă spuneam, nu mai secetă severă în aproape toate 
departe de joi seară, aici, pe zonele agricole! Fermierii încep să 
Facebook . Pământul are un minus „întoarcă culturile”, pentru a le 
de 60% faţă de situaţia normală. înlocui pe cele compromise cu 
Culturile fără apă sunt pârjolite de altele noi. Iar peste toate astea, 
căldura din ultima perioadă. Dacă Guvernul liberal condus de 
Executivul nu ia măsuri urgente, Ludovic Orban dă liber la plecarea 
ne vom trezi foarte curând fără din ţară a muncitorilor agricoli! În 
grâul din care provine pâinea cea loc să ne păstrăm această forţă de 
de toate zilele.” a scris pe pagina muncă, mergem pe contrasens 
personală de Facebook, Sorin faţă de Germania, Spania sau 
Vrăjitoru, membru al Comisiei Italia care, anticipând iminenta 
pentru Agricultură din Cameră. criză alimentară, aduc muncitori 
În opinia sa, astfel de măsuri de peste tot pentru a le produce 
vizează: „Declararea stării de hrana de care vor avea nevoie!” a 
calamitate naturală, acordarea de conchis parlamentarul călărăşean.

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a tras un 
puternic semnal de alarmă în direcţia guvernaţilor, 
somându-i să-şi abandoneze birourile şi să vadă starea 
precară a agriculturii în Bărăgan. Membru al Comisiei 
pentru Agriciltură din Camera Deputaţilor, Vrăjitoru 
susţine că din cauza secetei, România riscă să traverseze 
o criză şi în zona agricolă. „După criza generată de 
coronavirus în sănătate şi problemele economice care 
vor veni, România riscă şi o criză în zona agricolă! Îi 
somez pe guvernanţi să iasă din birou şi să verifice, în 
teren starea agriculturii în Bărăgan! Seceta ucide 
culturile încet, dar sigur! Nu a nins, nu a plouat, iar 
culturile au deja de suferit din pricina lipsei acute de 
apă. Dacă nu se iau măsuri, calamitatea care stă sa 
vină ne poate lăsa fără culturile de toamna grâu, orz, 
rapiţă. Atenţie, oameni buni!” a scris Vrăjitoru pe 
pagina personală de Facebook. 

După ce Marius Dulce a „îndrăznit” să să muncească în condiţii de sănătate deplină. 
iniţieze, în cadrul plenului Consiliului Local, Cele mai multe din aceste cadre medicale 
amendamentul privind suplimentarea sumei plătesc impozite şi taxe locale aici, la Călăraşi. 
alocate pentru „situaţii de urgenţă”, în 

Pe de altă parte, chiar primăria a făcut joi un contextul pandemiei de coronavirus, de la 
apel solicitând firmelor din Călăraşi sprijin, 127 de mii cât propusese Executivul la 300 de 
financiar mai ales, întrucât „Cadrele medicale mii, diferenţa urmând a fi utlizată pentru 
şi forţele de ordine au nevoie în permanenţă achiziţionarea de materiale de protecţie 
de produse de protecţie, materialele biocide pentru cadrele medicale din spitalele aflate 
sunt şi ele greu de găsit, iar orice ajutor din pe raza municipiului precum şi pentru medicii 
partea antreprenorilor călărăşeni poate fi o de familie, Primăria Călăraşi a reacţionat 
gură de oxigen. Implicarea fiecărei firme „dubios” de repede, considerând prin 
poate face diferenţa între a ne uita pasiv la intermediul unui comunicat de presă că 
situaţie şi a putea face efectiv ceva prin orice amendamentul a fost unul politicianist, 
fel de ajutor, iar aici vorbim fie de implicare neavând nici măcar suport legal „din păcate, 
financiară, fie prin donaţii destinate în această perioadă sensibilă pentru toată 
achiziţionării echipamentelor de protecţie lumea, se ascut din nou instinctele 
(măşti, mănuşi, dezinfectanţi şi aparatură).” politicianiste. (...) Însă, şedinţa ordinară a 

Consiliului Local Călăraşi din această lună După părerea mea, Primăria ar fi trebuit să 
permis ca unii dintre aceştia să anunţe şi să demareze această campanie de solidaritate în 
susţină amendamente doar pentru imagine şi primul rând cu societăţile „prietene”, abonate 
capital politic, prin propuneri referitoare la de ani buni la banul public. Nu-s puţine şi 
donaţii către Spitalul Judeţean de Urgenţă „prestează” şi pe bani mulţi! Cred că s-ar 
Călăraşi, aflat în subordinea Consiliului strânge sume importante, de ordinul zecilor, 
Judeţean Călăraşi. (...) amendamentul poate al sutelor de milioane de lei vechi dacă 
politicianist nici măcar nu are suport legal, li s-ar sugera acordarea unor donaţii. Nu mai 
încă o dată fiind vorba de lipsă de interes, vorbesc de constructorii care “au mutilat” 
lipsă de responsabilitate şi demagogie.” oraşul pe banii împrumutaţi de Executiv, în 

numele unui viitor confort care se lasă greu De ce să fie amendamentul politicianist care 
de tot aşteptat. Ăştia cred că ar rezolva oricum a trecut până la urmă dar „subţiat” la 
problema pe loc!200 de mii pentru că aşa a decis majoritatea 

liberală? Doar din cauza resurselor limitate de Nu cred în ruptul capului că Marius Dulce, şef 
la buget? Sau pentru că a venit dinspre al Casei Judeţene de Sănătate, a intenţionat 
Opoziţie? să câştige capital electoral pe spinarea celor 

din linia întâi, promovând un astfel de În fond ce a solicitat Marius Dulce? O sumă 
amendament. Probabil că dacă o astfel de cât de cât rezonabilă care să fie donată Crucii 
„idee” venea din gura unui liberal, nu s-ar mai Roşii Călăraşi, în baza protocolului încheiat cu 
fi făcut atâtea valuri, inutil. Dar cred însă că Primăria Călăraşi, banii urmând a fi utilizaţi 
dacă Primăria ar fi avut vreun spital în exclusiv pentru achiziţionarea de măşti,, 
subordine, în ce „baltă” se scaldă, ar fi intrat dezinfectanţi, materiale de protecţie pentru 
numaidecât în... incapacitate de plată!cadrele medicale de care avem mare nevoie 

Într-un efort de a proteja „eroii din prima linie” viceprimarului Ivanciu. „Am propus atunci 
care se confruntă cu pandemia de coronavirus, suplimentarea sumei pentru a achiziţiona 
Marius Dulce, liderul consilierilor PSD din materiale de protecţie pentru medicii de 
Consiliul Local municipal a donat joi materiale familie pentru cadrele medicale care-şi 
de protecţie medicilor şi asistentelor din cadrul desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor 
Cabinetelor de familie din Călăraşi precum şi spitaliceşte de pe raza municipiului. Şi ei sunt 
din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie. O cetăţeni ai Călăraşi. Aşa cum s-au folosit 
promisiune onorată. „Astăzi (joi – n.r.) am făcut resurse din buget pentru achiziţia de flori 
pur şi simplu un gest firesc. Ne confruntăm cu acordate de Executiv doamnelor şi 
o gravă criză medicală, în contextul pandemiei domnişoarelor din municipiu pe 8 martie, mi 
COVID-19, şi vreau să ajut, chiar dacă este se părea firesc să alocăm bani de la buget şi 
doar într-o mică măsură. Fiecare cetăţean ar pentru a apăra sănătatea celor din prima linie. 
trebui să ofere un sprijin celor aflaţi în prima Ăsta a fost motivul intervenţiei mele în cadrul 
linie. Am achiziţionat materiale de protecţie Consiliului profitând şi de protocolul încheiat 
constând în halate şi viziere pe care le-a donat cu Crucea Roşie, filiala locală. Însă, împreună 
medicilor şi asitentelor din cadrul Cabinetelor cu colegii mei am decis să trecem de la vorbe 
de familie. De asemenea am fost şi la Spitalul la fapte demarând această mini-campanie de 
de Pneumoftiziologie iar vineri voi fi prezent la sprijinire a cadrelor medicale. Pe această cale, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, premiteţi-mi să adresez rugămintea ca toţi cei 
împreună cu colegi de-ai mei, consilieri locali care au posibilitatea financiară să sprijine, 
PSD. Aşa cum am promis, m-am ţinut de contribuind cu o donaţie de materiale şi 
cuvânt. Sunt alături de toate cadrele medicale echipamente de protecţie necesare pentru 
din oraş, judeţ şi din întreaga ţară şi am spitalele din municipiul dar şi din judeţul 
credinţa că până la urmă, împreună, vom reuşi nostru. E mare nevoie de un efort comun 
să învingem această pandemie cu efecte pentru a trece cu bine peste această perioadă 
incomensurabile atât în plan medical cât şi extrem de dificilă!” a conchis Marius Dulce.
economic” a declarat pentru Unde-s mulți puterea crește. 
www.arenamedia.ro, Marius Dulce. Imaginile nu sunt cadre 
Liderul PSD Călăraşi a propus săptămâna electorale! Ele reprezintă 
trecută în plenul şedinţei ordinare de Consiliu 

modul meu de a le mulțumi suplimentarea sumei alocate de Executiv 
medicilor că reușesc să țină pentru „situaţii de urgenţă” de la 127 de mii la 

piept acestei situații fără precedent. AVEȚI 300 de mii. Din păcate, din raţiuni financiare, 
TOT RESPECTUL MEU!”amendamentul „a trecut” însă suma a fost 

diminuată de la 300 de mii la 200 de mii aşa Mesajul lui Marius Dulce                                                   
cum au propus liberalii prin vocea pe pagina personală de Facebook

În contextul pandemiei de economia locală şi nu numai. Ce combinezoane, viziere, biocide, 
alte surprize mai pregătiţi clienţilor dezinfectanti). Firmele româneşti coronavirus când mii de firme 
dumneavoastră, unii tradiţionali, pot produce atât pentru nevoile sunt nevoite să-şi închidă 

interne, cât şi pentru extern. Peste alţii care v-au descoperit în aceste activitatea, GIP Călăraşi nu vrea 
tot în lume există cerinţă în vremuri?„să se predea”. Nicoleta 
momentul de faţă. Dar este necesar 

Întotdeauna am spus, ai grijă ce îţi Dănuleasa, „sufletul” acestui ca totul să fie organizat, e nevoie de 
doreşti că s-ar putea să ţi se firme de succes a identificat şi decizii rapide, e nevoie ca statul să 
întâmple. Ca target pentru anul oportunitatea ca să-şi salveze intervină prompt pentru 
2020 îmi propusesem crearea unui echipa, afacerea, prezentul şi încurajarea şi sprijinirea economiei. 
magazin online cu produsele viitorul. Confecţionează viziere, Avem oameni buni, avem 
noastre, pentru a avea o piaţă de posibilităţi dar statul întodeauna e un produs de protecţie al faţei, desfacere mai mare. Se pare că cu un pas în urma nevoilor, atât de necesar în astfel de acum acest "Covid 19" ne-a luat-o oportunităţilor. Eu am reusit sa vremuri. Pornind de la această înainte, practic online-ul a fost salvez locurile de muncă, să “reuşită”, am invitat-o la un singura variantă de a continua. Este funcţionez fără sprijin din partea 

scurt dialog pe Nicoleta o experienţă inedită pentru noi, pe statului, dar câţi au reuşit?
care sunt convinsă, c-o vom Dănuleasa ca să ne 

Se apropie Paştele, ştiu că perfectiona. Ne dorim ca totul să împărtăşească mai multe detalii sunteţi întotdeauna alături de cei fie bine, să trecem sănătoşi peste din această “experienţă nevoiaşi într-un astfel de moment. această perioadă dificilă. După, inedită.” Ce plănuiţi pentru Săptămâna intenţionăm să investim în 
Mare?aparatură şi noi tehnologii, să ne Felicitări! În astfel de vremuri 
Într-adevăr aşa este. Încerc dezvoltăm.tulburi pentru economie, aţi reuşit 
întotdeauna să ajut cât îmi stă mie să identificaţi o „portiţă” de Sunteţi o persoană creativă, în puteri şi posibilităţi. Am sustinut salvare. Cum v-a venit ideea bine ancorată şi la realităţile diverse acţiuni derulate de Crucea confecţionării acestor viziere? cotidiene. Sigur că ar fi fost foarte Roşie însă prefer să nu fac public 

bine să nu trecem prin această În primă fază, am considerat că o modul în care m-am implicat. 
pandemie de coronavirus. Am atitudine responsabilă este să ce? Doream să fac ceva care să copii. Vom continua cu donaţiile şi Această implicare e bine să o facem 
senzaţia, şi sunteţi un exemplu bun închid atât magazinul cât şi atelierul în taină, să nu ne fălim. Să lăsăm pe ajute în această perioada dificilă. în perioada următoare. 
în acest sens, că oamenii de afaceri de producţie. După câteva zile de fiecare să facă ce stie mai bine. Eu îi Am văzut în mediul online aceste Cum aţi “descoperit” clienţii? pot identifica oportunităţi şi în izolare, am realizat dimensiunea respect foarte mult pentru ceea ce viziere. Era destul de complicat de Care au fost paşii pe care i-aţi făcut astfel de condiţii. Ce-i sfătuiţi pe crizei ce avea să urmeze şi mi-am fac acolo. Fac o treaba minunată, produs. Am hotărît să începem pentru ca aceste viziere să ajungă cei care conduc afaceri?dat seama că dacă nu ne "omora" am toată încrederea în ei. Îi admir munca şi să producem o vizieră acolo unde este mare nevoie de virusul, sigur economic vom avea pe cei care fac voluntariat si după uşoară (am văzut viziere grele din În orice criză, dacă o priveşti realist ele?probleme mari. Totuşi această pandemie mi-ar plăcea să plexiglas care purtate timp şi fără panică există oportunităţi. 

Important a fost prototipul şi responsabilitatea faţă de angajaţii continui aceste activităţi alături de îndelungat ar fi mai degrabă Doar trebuie să le vezi şi să le pui în 
materia primă care devenise o mei, a fost dublată de ei.inconfortabile şi nicidecum utile) şi practică, să iei decizii rapide şi să 
problemă a furnizorilor noştri. Apoi responsabilitatea pe care trebuie să accesibilă ca preţ pentru toată transformi dezavantajele în Mesajul dumneavoastră, în 
totul a decurs foarte rapid. Mai o avem cu toţii faţă de semenii avantaje pentru tine şi pentru numele companiei pe care o lumea. Aşa am ajuns la acest model 
rapid decât reuşeam noi să noştri. conduceţi, pentru călărăşeni?al nostru. Primele sute de produse semenii pe care-i deserveşti.
producem. Cererea a fost foarte La S.C. GIP SRL am creat o echipă, le-am donat la Ambulanţa Călăraşi, Să aibă credinţa şi speranţa că vom E important pentru un om de mare şi timpul foarte scurt. Am suntem o familie extinsă şi fiecare la Crucea Roşie şi Secţiilor din depăşi această grea perioadă. Mi-aş afaceri să nu trimită oamenii în accesat online-ul pentru vânzări si dintre noi avem acasă de întreţinut prima linie a Spitalului Judeţean, la dori să ne respectăm mai mult, să şomaj, e important pentru noi toţi totul s-a implementat din mers.alti membri de familie, avem de Spitalul suport Covid 19- Olteniţa, fim responsabili, să ne înţelegem ca economia să funcţioneze, e 

Firma pe care o conduceţi e de plătit credite, facturi....Atunci m-am Spitalul Fundeni, Spitalul Galaţi- unii pe ceilalţi, să ne ajutăm important să produci articole 
multă vreme un nume de marcă în gândit că trebuie să fac ceva. Dar secţia copii, Spitalul Marie Curie -  reciproc, să fim mai buni!specifice crizei (măsti, 
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Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte 10% din încrederea de care se bucura în trezi la realitate pentru a vedea adevărată 
executiv al PSD Călăraşi a criticat decizia PNL rândul populaţiei la momentul preluării faţă a crizei în care deja am intrat? Un 
de a ataca la Curtea Constituţională două legi guvernării, în principal pe fondul modului produs românesc cumpărat înseamnă un loc 
iniţiate de social – democraţi dar susţinute în defectuos în care a gestionat această criză, şi de muncă salvat!
Parlament de PRO România, ALDE şi UDMR, încearcă să se agaţe cu disperare de votanţii Facem un apel către toţi românii să cumpere 
legi care-i vizează pe românii cu credite la proprii într-un joc de imagine care nu îşi are produse fabricate în România de către 
bancă precum şi agenţii economici care se locul ACUM, când noul Coronavirus face zeci angajaţii din ţara noastră. Este o formă 
află într-o stare precară. Paţurcă apreciază că de victime în fiecare zi. simplă de ajutor prin care toţi cetăţenii pot 
România are nevoie de un pact national între Într-un gest care dovedeşte iresponsabilitate, contribui la susţinerea economiei naţionale.
principalele partide politice din România, idee PNL a atacat la CCR şi a blocat astfel două În aceeaşi măsură, putem contribui la lansată deja în spaţiul public de liderul legi iniţiate de PSD şi susţinute de Pro salvarea economiei naţionale prin interimar al partidului, Marcel Ciolacu. România, ALDE şi UDMR. Este vorba de legea cumpărarea unor produse agricole 

prin care românii îşi pot amâna ratele la „Suntem într-o situaţie economică extrem de autohtone. Judeţul nostru, unul în care 
bănci şi Legea pentru acordarea unor dificilă, una care necesită punerea în aplicare bune şi cele mai rapide soluţii pentru agricultura are o pondere importantă în 
facilităţi pentru contribuabilii operatori a unui plan naţional pentru România şi a depăşirea acestei perioade grele.” a scris economia locală, trebuie să îşi protejeze 
economici pe teritoriul României.unui pact naţional între principalele partide Paţurcă într-un mesaj postat pe pagina de agricultorii şi putem cu toţii contribui la acest 

politice româneşti. Apelul lansat către toate Facebook a PSD Călăraşi. deziderat cumpărându-le produsele.Este încă o dovadă în plus că PNL este 
forţele politice de către preşedintele PSD, incapabil să treacă peste orgoliile politice, În astfel de momente de cumpănă, PSD rămâne alături de voi! Continuăm să 
domnul Marcel Ciolacu, este unul mai mult chiar şi atunci când situaţia din ţară este senatoarea PSD Călăraşi face un apel către luptăm în Parlament, apărând interesele 
decât bine venit în acest context. dramatică! toţi românii să achiziţioneze de-acum cât mai tuturor celor care sunt afectaţi de această 

multe produse româneşti care ar însemna “un criză socială şi economică. Sănătate maximă Din păcate, PNL refuză să se alăture acestei De aceea, cu sau fără participarea PNL, PSD 
loc de muncă salvat!” tuturor!” se mai arată în postarea initiate de iniţiative, demonstrând în continuare merge mai departe în construirea unui 

Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD imaturitate şi interes meschin pentru consens politic pentru un pact naţional care “Ce putem face, fiecare dintre noi, pentru 
Călăraşi.propriile jocuri politice. PNL a pierdut deja să asigure românilor şi economiei cele mai economie până când actualul guvern se va 

Deputatul PSD Călăraşi, Cristian 
Sefer, consideră că în această 
perioadă, cu precădere, 
achiziţionarea de produse româneşti 
este esenţială întrucât contribuie 
decisiv la salvarea unui loc de 
muncă. „Este cea mai simplă formă 
prin care fiecare cetăţean poate 
ajuta economia naţională. Este la 
îndemâna tuturor! Fiecare produs 
românesc cumpărat contribuie la 
salvarea unui loc de muncă!” a 
declarat pentru www.arenamedia.ro 
Sefer care a continuat “În aceste 
momente dramatice, fiecare stat 
încearcă să-i apere proprii cetăţeni, 
iar comerţul se va restrânge 

Sefer îşi încurajează astfel pe considerabil. Ne vom baza din ce în 
cetăţeni să aleagă de pe rafturi  sau ce mai mult pe economia naţională 
de pe site-urile online în primul rând şi pe producătorii români. De aceea 
produsele româneşti! “Cumpărând e important să începem să-i 
româneşte, susţinem economia sprijinim, să le asigurăm 
naţională!” conchide parlamentarul supravieţuirea şi locurile de 
călărăşean.muncă.”

Susţinerea familiilor vulnerabile în timpul crizei 
provocate de pandemia de coronavirus în 
condiţiile în care şi Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii solicită guvernelor ţărilor afectate să 
pregătească măsuri sociale pentru asigurarea 
hranei populaţiei vulnerabile, dvine o prioritate 
pentru PSD care intenţionează să promoveze 
chiar şi o lege în acest sens, susţine senatoarea, 
Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi. „PSD cere imperativ guvernului liberal 
să sprijine de urgenţă familiile vulnerabile. E 
vital ca oamenii să aibă alimente şi produse de 
strictă necesitate. Pentru foarte mulţi români 
se termină resursele financiare şi este obligaţia 
statului să le vină-n ajutor.” a declarat Paţurcă.
În opinia sa, Guvernul trebuie să ia astfel de 
măsuri înainte de a se ajunge în criză. “Dacă 
Guvernul nu ia astfel de măsuri, PSD va iniţia o 
lege în Parlament! Nimeni nu trebuie lăsat în 
urmă” a conchis senatoarea Roxana Paţurcă.

Imaginile cu zeci de camioane încărcate cu buşteni, care 
au umplut în ultimele zile şoselele României sunt 
rezultatul politicii dezastruoase a guvernului PNL, 
susţine deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer care a 
continuat “În timp ce reţelele sociale sunt pline de 
imagini cu jaful din pădurile României, premierul 
Orban ia apărarea unei companii private din domeniul 
exploatării lemnului, spunând că România este 
importator de buştean. Într-adevăr, e de noaptea 
minţii!”
Sefer “dezvăluie” şi ce nu spune Orban în această 
chestiune care a provocat furia cetăţenilor. “Ce nu (ne) 
spune domnul Orban este că Ministerul Mediului 
condus de Costel Alexe a eliberat, în ultimele luni, 
ZILNIC, 10.000 de avize pentru transportul lemnului, 
după ce guvernul PNL a desfiinţat prin OUG Garda 
Forestieră Naţională. În al doilea rând că România 
trimite masiv în spaţiul comunitar cherestea şi plăci, 
adică buşteni prelucraţi rudimentar, ca să dea bine în 
statistică. În acest sens, şefa Vămii Agigea, care a 
blocat în portul Constanţa 78 de containere încărcate 
cu 3.000 mc de cherestea a fost schimbată din funcţie. 
În al 3-lea rând, pădurile sunt efectiv rase sub masca 
''regenerării'', iar camioanele încărcate cu zeci de tone 
de lemn nu sunt minim verificate. Din păcate!” a 
continuat parlamentarul călărăşean care a transmis şi 
un mesaj guvernanţilor “Somăm Guvernul României să 
stopeze mafia lemnului, să interzică exportul de 
cherestea, să repornească sistemele dezvoltate de 
guvernarea PSD pentru controlul tăierilor de lemn şi să 
oblige instalarea de sisteme GPS pe camioanele care 
transportă lemn!” a conchis deputatul Cristian Sefer.

S. Vrăjitoru: România 
riscă şi o criză în zona 

agricolă. Atenţie, 
oameni buni!

Cr. Sefer: Somăm 
Guvernul României să 

stopeze mafia lemnului 
şi să interzică exportul 

de cherestea

S. Vrăjitoru: Dacă Executivul nu ia măsuri 
urgente, ne vom trezi foarte curând fără grâul 

din care provine pâinea cea de toate zilele

Roxana Paţurcă: 
PSD cere imperativ 

guvernului liberal să 
sprijine de urgenţă 
familiile vulnerabile

Cristian Sefer: Cumpăraţi 
produse româneşti pentru a 
susţine economia naţională!

R. Paţurcă: Este încă o dovadă în plus că PNL este incapabil să treacă 
peste orgoliile politice, chiar şi atunci când situaţia este dramatică!

Nicoleta Dănuleasa: În orice criză, dacă o priveşti 
realist şi fără panică, există şi oportunităţi!

Şi amendamentele bune 
nu rămân nepedepsite!

M. Dulce: E mare nevoie de un efort 
comun pentru a trece cu bine peste 
această perioadă extrem de dificilă!
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Deputatul Sorin Vrăjitoru, vouchere pentru seminţe, 
vicepreşedinte PSD Călăraşi, trage pesticide, îngrăşăminte şi 
un serios semnal de alarmă în motorină, linie de credit cu 
direcţia Guvernului pe care-l garanţii de stat pentru fermieri, 
somează să ia cu celeritate măsuri umplerea tuturor canalelor cu apă 
pentru susţinerea agriculturii în şi suspendarea plăţii acesteia şi 
condiţiile în care jumătate din accelerarea investiţiilor pentru 
teritoriul ţării riscă să fie cuprins sistemele de irigaţii şi anti-
de secetă. „Meteorologii grindină.”
avertizează că jumătate din ţară “E tot mai limpede, din nefericire, 
va suferi din pricina secetei! Este că România se confruntă cu o 
exact ce vă spuneam, nu mai secetă severă în aproape toate 
departe de joi seară, aici, pe zonele agricole! Fermierii încep să 
Facebook . Pământul are un minus „întoarcă culturile”, pentru a le 
de 60% faţă de situaţia normală. înlocui pe cele compromise cu 
Culturile fără apă sunt pârjolite de altele noi. Iar peste toate astea, 
căldura din ultima perioadă. Dacă Guvernul liberal condus de 
Executivul nu ia măsuri urgente, Ludovic Orban dă liber la plecarea 
ne vom trezi foarte curând fără din ţară a muncitorilor agricoli! În 
grâul din care provine pâinea cea loc să ne păstrăm această forţă de 
de toate zilele.” a scris pe pagina muncă, mergem pe contrasens 
personală de Facebook, Sorin faţă de Germania, Spania sau 
Vrăjitoru, membru al Comisiei Italia care, anticipând iminenta 
pentru Agricultură din Cameră. criză alimentară, aduc muncitori 
În opinia sa, astfel de măsuri de peste tot pentru a le produce 
vizează: „Declararea stării de hrana de care vor avea nevoie!” a 
calamitate naturală, acordarea de conchis parlamentarul călărăşean.

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a tras un 
puternic semnal de alarmă în direcţia guvernaţilor, 
somându-i să-şi abandoneze birourile şi să vadă starea 
precară a agriculturii în Bărăgan. Membru al Comisiei 
pentru Agriciltură din Camera Deputaţilor, Vrăjitoru 
susţine că din cauza secetei, România riscă să traverseze 
o criză şi în zona agricolă. „După criza generată de 
coronavirus în sănătate şi problemele economice care 
vor veni, România riscă şi o criză în zona agricolă! Îi 
somez pe guvernanţi să iasă din birou şi să verifice, în 
teren starea agriculturii în Bărăgan! Seceta ucide 
culturile încet, dar sigur! Nu a nins, nu a plouat, iar 
culturile au deja de suferit din pricina lipsei acute de 
apă. Dacă nu se iau măsuri, calamitatea care stă sa 
vină ne poate lăsa fără culturile de toamna grâu, orz, 
rapiţă. Atenţie, oameni buni!” a scris Vrăjitoru pe 
pagina personală de Facebook. 

După ce Marius Dulce a „îndrăznit” să să muncească în condiţii de sănătate deplină. 
iniţieze, în cadrul plenului Consiliului Local, Cele mai multe din aceste cadre medicale 
amendamentul privind suplimentarea sumei plătesc impozite şi taxe locale aici, la Călăraşi. 
alocate pentru „situaţii de urgenţă”, în 

Pe de altă parte, chiar primăria a făcut joi un contextul pandemiei de coronavirus, de la 
apel solicitând firmelor din Călăraşi sprijin, 127 de mii cât propusese Executivul la 300 de 
financiar mai ales, întrucât „Cadrele medicale mii, diferenţa urmând a fi utlizată pentru 
şi forţele de ordine au nevoie în permanenţă achiziţionarea de materiale de protecţie 
de produse de protecţie, materialele biocide pentru cadrele medicale din spitalele aflate 
sunt şi ele greu de găsit, iar orice ajutor din pe raza municipiului precum şi pentru medicii 
partea antreprenorilor călărăşeni poate fi o de familie, Primăria Călăraşi a reacţionat 
gură de oxigen. Implicarea fiecărei firme „dubios” de repede, considerând prin 
poate face diferenţa între a ne uita pasiv la intermediul unui comunicat de presă că 
situaţie şi a putea face efectiv ceva prin orice amendamentul a fost unul politicianist, 
fel de ajutor, iar aici vorbim fie de implicare neavând nici măcar suport legal „din păcate, 
financiară, fie prin donaţii destinate în această perioadă sensibilă pentru toată 
achiziţionării echipamentelor de protecţie lumea, se ascut din nou instinctele 
(măşti, mănuşi, dezinfectanţi şi aparatură).” politicianiste. (...) Însă, şedinţa ordinară a 

Consiliului Local Călăraşi din această lună După părerea mea, Primăria ar fi trebuit să 
permis ca unii dintre aceştia să anunţe şi să demareze această campanie de solidaritate în 
susţină amendamente doar pentru imagine şi primul rând cu societăţile „prietene”, abonate 
capital politic, prin propuneri referitoare la de ani buni la banul public. Nu-s puţine şi 
donaţii către Spitalul Judeţean de Urgenţă „prestează” şi pe bani mulţi! Cred că s-ar 
Călăraşi, aflat în subordinea Consiliului strânge sume importante, de ordinul zecilor, 
Judeţean Călăraşi. (...) amendamentul poate al sutelor de milioane de lei vechi dacă 
politicianist nici măcar nu are suport legal, li s-ar sugera acordarea unor donaţii. Nu mai 
încă o dată fiind vorba de lipsă de interes, vorbesc de constructorii care “au mutilat” 
lipsă de responsabilitate şi demagogie.” oraşul pe banii împrumutaţi de Executiv, în 

numele unui viitor confort care se lasă greu De ce să fie amendamentul politicianist care 
de tot aşteptat. Ăştia cred că ar rezolva oricum a trecut până la urmă dar „subţiat” la 
problema pe loc!200 de mii pentru că aşa a decis majoritatea 

liberală? Doar din cauza resurselor limitate de Nu cred în ruptul capului că Marius Dulce, şef 
la buget? Sau pentru că a venit dinspre al Casei Judeţene de Sănătate, a intenţionat 
Opoziţie? să câştige capital electoral pe spinarea celor 

din linia întâi, promovând un astfel de În fond ce a solicitat Marius Dulce? O sumă 
amendament. Probabil că dacă o astfel de cât de cât rezonabilă care să fie donată Crucii 
„idee” venea din gura unui liberal, nu s-ar mai Roşii Călăraşi, în baza protocolului încheiat cu 
fi făcut atâtea valuri, inutil. Dar cred însă că Primăria Călăraşi, banii urmând a fi utilizaţi 
dacă Primăria ar fi avut vreun spital în exclusiv pentru achiziţionarea de măşti,, 
subordine, în ce „baltă” se scaldă, ar fi intrat dezinfectanţi, materiale de protecţie pentru 
numaidecât în... incapacitate de plată!cadrele medicale de care avem mare nevoie 

Într-un efort de a proteja „eroii din prima linie” viceprimarului Ivanciu. „Am propus atunci 
care se confruntă cu pandemia de coronavirus, suplimentarea sumei pentru a achiziţiona 
Marius Dulce, liderul consilierilor PSD din materiale de protecţie pentru medicii de 
Consiliul Local municipal a donat joi materiale familie pentru cadrele medicale care-şi 
de protecţie medicilor şi asistentelor din cadrul desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor 
Cabinetelor de familie din Călăraşi precum şi spitaliceşte de pe raza municipiului. Şi ei sunt 
din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie. O cetăţeni ai Călăraşi. Aşa cum s-au folosit 
promisiune onorată. „Astăzi (joi – n.r.) am făcut resurse din buget pentru achiziţia de flori 
pur şi simplu un gest firesc. Ne confruntăm cu acordate de Executiv doamnelor şi 
o gravă criză medicală, în contextul pandemiei domnişoarelor din municipiu pe 8 martie, mi 
COVID-19, şi vreau să ajut, chiar dacă este se părea firesc să alocăm bani de la buget şi 
doar într-o mică măsură. Fiecare cetăţean ar pentru a apăra sănătatea celor din prima linie. 
trebui să ofere un sprijin celor aflaţi în prima Ăsta a fost motivul intervenţiei mele în cadrul 
linie. Am achiziţionat materiale de protecţie Consiliului profitând şi de protocolul încheiat 
constând în halate şi viziere pe care le-a donat cu Crucea Roşie, filiala locală. Însă, împreună 
medicilor şi asitentelor din cadrul Cabinetelor cu colegii mei am decis să trecem de la vorbe 
de familie. De asemenea am fost şi la Spitalul la fapte demarând această mini-campanie de 
de Pneumoftiziologie iar vineri voi fi prezent la sprijinire a cadrelor medicale. Pe această cale, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, premiteţi-mi să adresez rugămintea ca toţi cei 
împreună cu colegi de-ai mei, consilieri locali care au posibilitatea financiară să sprijine, 
PSD. Aşa cum am promis, m-am ţinut de contribuind cu o donaţie de materiale şi 
cuvânt. Sunt alături de toate cadrele medicale echipamente de protecţie necesare pentru 
din oraş, judeţ şi din întreaga ţară şi am spitalele din municipiul dar şi din judeţul 
credinţa că până la urmă, împreună, vom reuşi nostru. E mare nevoie de un efort comun 
să învingem această pandemie cu efecte pentru a trece cu bine peste această perioadă 
incomensurabile atât în plan medical cât şi extrem de dificilă!” a conchis Marius Dulce.
economic” a declarat pentru Unde-s mulți puterea crește. 
www.arenamedia.ro, Marius Dulce. Imaginile nu sunt cadre 
Liderul PSD Călăraşi a propus săptămâna electorale! Ele reprezintă 
trecută în plenul şedinţei ordinare de Consiliu 

modul meu de a le mulțumi suplimentarea sumei alocate de Executiv 
medicilor că reușesc să țină pentru „situaţii de urgenţă” de la 127 de mii la 

piept acestei situații fără precedent. AVEȚI 300 de mii. Din păcate, din raţiuni financiare, 
TOT RESPECTUL MEU!”amendamentul „a trecut” însă suma a fost 

diminuată de la 300 de mii la 200 de mii aşa Mesajul lui Marius Dulce                                                   
cum au propus liberalii prin vocea pe pagina personală de Facebook

În contextul pandemiei de economia locală şi nu numai. Ce combinezoane, viziere, biocide, 
alte surprize mai pregătiţi clienţilor dezinfectanti). Firmele româneşti coronavirus când mii de firme 
dumneavoastră, unii tradiţionali, pot produce atât pentru nevoile sunt nevoite să-şi închidă 

interne, cât şi pentru extern. Peste alţii care v-au descoperit în aceste activitatea, GIP Călăraşi nu vrea 
tot în lume există cerinţă în vremuri?„să se predea”. Nicoleta 
momentul de faţă. Dar este necesar 

Întotdeauna am spus, ai grijă ce îţi Dănuleasa, „sufletul” acestui ca totul să fie organizat, e nevoie de 
doreşti că s-ar putea să ţi se firme de succes a identificat şi decizii rapide, e nevoie ca statul să 
întâmple. Ca target pentru anul oportunitatea ca să-şi salveze intervină prompt pentru 
2020 îmi propusesem crearea unui echipa, afacerea, prezentul şi încurajarea şi sprijinirea economiei. 
magazin online cu produsele viitorul. Confecţionează viziere, Avem oameni buni, avem 
noastre, pentru a avea o piaţă de posibilităţi dar statul întodeauna e un produs de protecţie al faţei, desfacere mai mare. Se pare că cu un pas în urma nevoilor, atât de necesar în astfel de acum acest "Covid 19" ne-a luat-o oportunităţilor. Eu am reusit sa vremuri. Pornind de la această înainte, practic online-ul a fost salvez locurile de muncă, să “reuşită”, am invitat-o la un singura variantă de a continua. Este funcţionez fără sprijin din partea 

scurt dialog pe Nicoleta o experienţă inedită pentru noi, pe statului, dar câţi au reuşit?
care sunt convinsă, c-o vom Dănuleasa ca să ne 

Se apropie Paştele, ştiu că perfectiona. Ne dorim ca totul să împărtăşească mai multe detalii sunteţi întotdeauna alături de cei fie bine, să trecem sănătoşi peste din această “experienţă nevoiaşi într-un astfel de moment. această perioadă dificilă. După, inedită.” Ce plănuiţi pentru Săptămâna intenţionăm să investim în 
Mare?aparatură şi noi tehnologii, să ne Felicitări! În astfel de vremuri 
Într-adevăr aşa este. Încerc dezvoltăm.tulburi pentru economie, aţi reuşit 
întotdeauna să ajut cât îmi stă mie să identificaţi o „portiţă” de Sunteţi o persoană creativă, în puteri şi posibilităţi. Am sustinut salvare. Cum v-a venit ideea bine ancorată şi la realităţile diverse acţiuni derulate de Crucea confecţionării acestor viziere? cotidiene. Sigur că ar fi fost foarte Roşie însă prefer să nu fac public 

bine să nu trecem prin această În primă fază, am considerat că o modul în care m-am implicat. 
pandemie de coronavirus. Am atitudine responsabilă este să ce? Doream să fac ceva care să copii. Vom continua cu donaţiile şi Această implicare e bine să o facem 
senzaţia, şi sunteţi un exemplu bun închid atât magazinul cât şi atelierul în taină, să nu ne fălim. Să lăsăm pe ajute în această perioada dificilă. în perioada următoare. 
în acest sens, că oamenii de afaceri de producţie. După câteva zile de fiecare să facă ce stie mai bine. Eu îi Am văzut în mediul online aceste Cum aţi “descoperit” clienţii? pot identifica oportunităţi şi în izolare, am realizat dimensiunea respect foarte mult pentru ceea ce viziere. Era destul de complicat de Care au fost paşii pe care i-aţi făcut astfel de condiţii. Ce-i sfătuiţi pe crizei ce avea să urmeze şi mi-am fac acolo. Fac o treaba minunată, produs. Am hotărît să începem pentru ca aceste viziere să ajungă cei care conduc afaceri?dat seama că dacă nu ne "omora" am toată încrederea în ei. Îi admir munca şi să producem o vizieră acolo unde este mare nevoie de virusul, sigur economic vom avea pe cei care fac voluntariat si după uşoară (am văzut viziere grele din În orice criză, dacă o priveşti realist ele?probleme mari. Totuşi această pandemie mi-ar plăcea să plexiglas care purtate timp şi fără panică există oportunităţi. 

Important a fost prototipul şi responsabilitatea faţă de angajaţii continui aceste activităţi alături de îndelungat ar fi mai degrabă Doar trebuie să le vezi şi să le pui în 
materia primă care devenise o mei, a fost dublată de ei.inconfortabile şi nicidecum utile) şi practică, să iei decizii rapide şi să 
problemă a furnizorilor noştri. Apoi responsabilitatea pe care trebuie să accesibilă ca preţ pentru toată transformi dezavantajele în Mesajul dumneavoastră, în 
totul a decurs foarte rapid. Mai o avem cu toţii faţă de semenii avantaje pentru tine şi pentru numele companiei pe care o lumea. Aşa am ajuns la acest model 
rapid decât reuşeam noi să noştri. conduceţi, pentru călărăşeni?al nostru. Primele sute de produse semenii pe care-i deserveşti.
producem. Cererea a fost foarte La S.C. GIP SRL am creat o echipă, le-am donat la Ambulanţa Călăraşi, Să aibă credinţa şi speranţa că vom E important pentru un om de mare şi timpul foarte scurt. Am suntem o familie extinsă şi fiecare la Crucea Roşie şi Secţiilor din depăşi această grea perioadă. Mi-aş afaceri să nu trimită oamenii în accesat online-ul pentru vânzări si dintre noi avem acasă de întreţinut prima linie a Spitalului Judeţean, la dori să ne respectăm mai mult, să şomaj, e important pentru noi toţi totul s-a implementat din mers.alti membri de familie, avem de Spitalul suport Covid 19- Olteniţa, fim responsabili, să ne înţelegem ca economia să funcţioneze, e 

Firma pe care o conduceţi e de plătit credite, facturi....Atunci m-am Spitalul Fundeni, Spitalul Galaţi- unii pe ceilalţi, să ne ajutăm important să produci articole 
multă vreme un nume de marcă în gândit că trebuie să fac ceva. Dar secţia copii, Spitalul Marie Curie -  reciproc, să fim mai buni!specifice crizei (măsti, 
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Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte 10% din încrederea de care se bucura în trezi la realitate pentru a vedea adevărată 
executiv al PSD Călăraşi a criticat decizia PNL rândul populaţiei la momentul preluării faţă a crizei în care deja am intrat? Un 
de a ataca la Curtea Constituţională două legi guvernării, în principal pe fondul modului produs românesc cumpărat înseamnă un loc 
iniţiate de social – democraţi dar susţinute în defectuos în care a gestionat această criză, şi de muncă salvat!
Parlament de PRO România, ALDE şi UDMR, încearcă să se agaţe cu disperare de votanţii Facem un apel către toţi românii să cumpere 
legi care-i vizează pe românii cu credite la proprii într-un joc de imagine care nu îşi are produse fabricate în România de către 
bancă precum şi agenţii economici care se locul ACUM, când noul Coronavirus face zeci angajaţii din ţara noastră. Este o formă 
află într-o stare precară. Paţurcă apreciază că de victime în fiecare zi. simplă de ajutor prin care toţi cetăţenii pot 
România are nevoie de un pact national între Într-un gest care dovedeşte iresponsabilitate, contribui la susţinerea economiei naţionale.
principalele partide politice din România, idee PNL a atacat la CCR şi a blocat astfel două În aceeaşi măsură, putem contribui la lansată deja în spaţiul public de liderul legi iniţiate de PSD şi susţinute de Pro salvarea economiei naţionale prin interimar al partidului, Marcel Ciolacu. România, ALDE şi UDMR. Este vorba de legea cumpărarea unor produse agricole 

prin care românii îşi pot amâna ratele la „Suntem într-o situaţie economică extrem de autohtone. Judeţul nostru, unul în care 
bănci şi Legea pentru acordarea unor dificilă, una care necesită punerea în aplicare bune şi cele mai rapide soluţii pentru agricultura are o pondere importantă în 
facilităţi pentru contribuabilii operatori a unui plan naţional pentru România şi a depăşirea acestei perioade grele.” a scris economia locală, trebuie să îşi protejeze 
economici pe teritoriul României.unui pact naţional între principalele partide Paţurcă într-un mesaj postat pe pagina de agricultorii şi putem cu toţii contribui la acest 

politice româneşti. Apelul lansat către toate Facebook a PSD Călăraşi. deziderat cumpărându-le produsele.Este încă o dovadă în plus că PNL este 
forţele politice de către preşedintele PSD, incapabil să treacă peste orgoliile politice, În astfel de momente de cumpănă, PSD rămâne alături de voi! Continuăm să 
domnul Marcel Ciolacu, este unul mai mult chiar şi atunci când situaţia din ţară este senatoarea PSD Călăraşi face un apel către luptăm în Parlament, apărând interesele 
decât bine venit în acest context. dramatică! toţi românii să achiziţioneze de-acum cât mai tuturor celor care sunt afectaţi de această 

multe produse româneşti care ar însemna “un criză socială şi economică. Sănătate maximă Din păcate, PNL refuză să se alăture acestei De aceea, cu sau fără participarea PNL, PSD 
loc de muncă salvat!” tuturor!” se mai arată în postarea initiate de iniţiative, demonstrând în continuare merge mai departe în construirea unui 

Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD imaturitate şi interes meschin pentru consens politic pentru un pact naţional care “Ce putem face, fiecare dintre noi, pentru 
Călăraşi.propriile jocuri politice. PNL a pierdut deja să asigure românilor şi economiei cele mai economie până când actualul guvern se va 

Deputatul PSD Călăraşi, Cristian 
Sefer, consideră că în această 
perioadă, cu precădere, 
achiziţionarea de produse româneşti 
este esenţială întrucât contribuie 
decisiv la salvarea unui loc de 
muncă. „Este cea mai simplă formă 
prin care fiecare cetăţean poate 
ajuta economia naţională. Este la 
îndemâna tuturor! Fiecare produs 
românesc cumpărat contribuie la 
salvarea unui loc de muncă!” a 
declarat pentru www.arenamedia.ro 
Sefer care a continuat “În aceste 
momente dramatice, fiecare stat 
încearcă să-i apere proprii cetăţeni, 
iar comerţul se va restrânge 

Sefer îşi încurajează astfel pe considerabil. Ne vom baza din ce în 
cetăţeni să aleagă de pe rafturi  sau ce mai mult pe economia naţională 
de pe site-urile online în primul rând şi pe producătorii români. De aceea 
produsele româneşti! “Cumpărând e important să începem să-i 
româneşte, susţinem economia sprijinim, să le asigurăm 
naţională!” conchide parlamentarul supravieţuirea şi locurile de 
călărăşean.muncă.”

Susţinerea familiilor vulnerabile în timpul crizei 
provocate de pandemia de coronavirus în 
condiţiile în care şi Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii solicită guvernelor ţărilor afectate să 
pregătească măsuri sociale pentru asigurarea 
hranei populaţiei vulnerabile, dvine o prioritate 
pentru PSD care intenţionează să promoveze 
chiar şi o lege în acest sens, susţine senatoarea, 
Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi. „PSD cere imperativ guvernului liberal 
să sprijine de urgenţă familiile vulnerabile. E 
vital ca oamenii să aibă alimente şi produse de 
strictă necesitate. Pentru foarte mulţi români 
se termină resursele financiare şi este obligaţia 
statului să le vină-n ajutor.” a declarat Paţurcă.
În opinia sa, Guvernul trebuie să ia astfel de 
măsuri înainte de a se ajunge în criză. “Dacă 
Guvernul nu ia astfel de măsuri, PSD va iniţia o 
lege în Parlament! Nimeni nu trebuie lăsat în 
urmă” a conchis senatoarea Roxana Paţurcă.

Imaginile cu zeci de camioane încărcate cu buşteni, care 
au umplut în ultimele zile şoselele României sunt 
rezultatul politicii dezastruoase a guvernului PNL, 
susţine deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer care a 
continuat “În timp ce reţelele sociale sunt pline de 
imagini cu jaful din pădurile României, premierul 
Orban ia apărarea unei companii private din domeniul 
exploatării lemnului, spunând că România este 
importator de buştean. Într-adevăr, e de noaptea 
minţii!”
Sefer “dezvăluie” şi ce nu spune Orban în această 
chestiune care a provocat furia cetăţenilor. “Ce nu (ne) 
spune domnul Orban este că Ministerul Mediului 
condus de Costel Alexe a eliberat, în ultimele luni, 
ZILNIC, 10.000 de avize pentru transportul lemnului, 
după ce guvernul PNL a desfiinţat prin OUG Garda 
Forestieră Naţională. În al doilea rând că România 
trimite masiv în spaţiul comunitar cherestea şi plăci, 
adică buşteni prelucraţi rudimentar, ca să dea bine în 
statistică. În acest sens, şefa Vămii Agigea, care a 
blocat în portul Constanţa 78 de containere încărcate 
cu 3.000 mc de cherestea a fost schimbată din funcţie. 
În al 3-lea rând, pădurile sunt efectiv rase sub masca 
''regenerării'', iar camioanele încărcate cu zeci de tone 
de lemn nu sunt minim verificate. Din păcate!” a 
continuat parlamentarul călărăşean care a transmis şi 
un mesaj guvernanţilor “Somăm Guvernul României să 
stopeze mafia lemnului, să interzică exportul de 
cherestea, să repornească sistemele dezvoltate de 
guvernarea PSD pentru controlul tăierilor de lemn şi să 
oblige instalarea de sisteme GPS pe camioanele care 
transportă lemn!” a conchis deputatul Cristian Sefer.

S. Vrăjitoru: România 
riscă şi o criză în zona 

agricolă. Atenţie, 
oameni buni!

Cr. Sefer: Somăm 
Guvernul României să 

stopeze mafia lemnului 
şi să interzică exportul 

de cherestea

S. Vrăjitoru: Dacă Executivul nu ia măsuri 
urgente, ne vom trezi foarte curând fără grâul 

din care provine pâinea cea de toate zilele

Roxana Paţurcă: 
PSD cere imperativ 

guvernului liberal să 
sprijine de urgenţă 
familiile vulnerabile

Cristian Sefer: Cumpăraţi 
produse româneşti pentru a 
susţine economia naţională!

R. Paţurcă: Este încă o dovadă în plus că PNL este incapabil să treacă 
peste orgoliile politice, chiar şi atunci când situaţia este dramatică!

Nicoleta Dănuleasa: În orice criză, dacă o priveşti 
realist şi fără panică, există şi oportunităţi!

Şi amendamentele bune 
nu rămân nepedepsite!

M. Dulce: E mare nevoie de un efort 
comun pentru a trece cu bine peste 
această perioadă extrem de dificilă!
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