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Cr. Sefer: Orban promite că va ţine
educaţia în beznă şi anul viitor,
deşi majoritatea ţărilor europene
păstrează şcolile deschise

ACTUALITATE

D. Coarnă: Nu întâmplător i-a distrus
acum. Totul a fost pregătit, programat!

Deputatul Cristian Sefer susţine că pentru PNL&Orban, educaţia
nu este o prioritate. Şcolile au fost închise pentru elevi dar vor fi
deschise pe 6 decembrie doar pentru alegeri. “Şcoli închise
pentru elevi, deschise DOAR pentru alegeri! Este promisiunea
fermă, făcută de Guvernul Orban prin programul de
guvernare.” a spus parlamentarul social – democrat care a
continuat “Orban promite că va ţine educaţia în beznă şi anul
viitor, deşi majoritatea ţărilor europene păstrează şcolile
deschise, chiar în condiţiile unor restricţii dure. După un an de
haos, PNL nu are nicio soluţie pentru cei peste 1 milion de
copii care nu au acces la cursurile on-line şi lipseşte o întreagă
generaţie de dreptul la educaţie. Pe 6 decembrie, votează
pentru educaţia copiilor tăi! Votează PSD!”
Cristian Sefer va candida la alegerile parlamentare din
decembrie pentru un nou mandat de deputat, aflându-se în
acest moment pe poziţia a 3-a în lista de candidaţi propusă de
PSD Călăraşi.
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Cr. Sefer: Un preşedinte decuplat
total de la realităţile ţării le
transmite elevilor că este sigur că
pot învăţa bine în şcolile închise
Deputatul PSD de
Călăraşi, Cristian Sefer
spune despre Klaus
Iohannis că a devenit un
preşedinte decuplat total
de la realităţile ţării după
ce a şocat milioane de
familii odată cu mesajul
adresat elevilor în care le
doreşte succes la
învăţătură fără ca aceştia
să beneficieze de
laptopuri, internet ori
manuale. “Preşedintele
Iohannis a şocat
milioane de familii cu
mesajul adresat elevilor
în care le doreşte mult
succes la învăţătură fără
laptopuri, fără internet şi fără manuale. Guvernul Său umileşte
şi mamele singure: familiile monoparentale sunt omise din
ordonanţa ce acordă 75% din salariu părintelui care stă cu
copilul. Un preşedinte decuplat total de la realităţile ţării le
transmite elevilor că este sigur că pot învăţa bine în şcolile
închise. Pentru părinţii lor, va deschide, însă, negreşit şcolile ca
să le transforme în secţii de votare.” a spus Sefer care a conchis
“Pe 6 decembrie, românii trebuie să voteze împotriva
guvernării Iohannis-Orban devenită simbolul cinismului
absolut!”
Cristian Sefer candidează pentru Camera Deputaţilor, ocupând
poziţia a 3-a pe lista propusă de PSD Călăraşi, la alegerile
parlamentare.
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Candidatul PSD Călăraşi pentru Senatul României, Dumitru
Coarnă a criticat în termeni duri decizia Guvernului de a
închide pieţele, târgurile, talciocurile şi oboarele, susţinând
într-o conferinţă de presă că o astfel de măsură are vădite
consecinţe nefaste asupra populaţiei atât din punct de
vedere medical cât şi economic.
“Eu n-aş fi de acord cu afirmaţia: “Acest guvern nu face
nimic!”. Ba da, face ceva profund antiromânesc. Acest
guvern, dacă vreţi, loveşte în ceea ce a mai rămas din
investitorul autohton. În momentul în care închid mii de
pieţe, unde sute de mii, milioane de oameni dezvoltau
activităţi comerciale, las deschisă o singură zonă, aceea a
capitalului extern: multinaţionalele, acele supermaketuri.
E logic şi raţional, milioane de cumpărători din pieţe şi
târguri vor merge din necesitate către aceste
supermaketuri. E clar că acolo va fi dublat, chiar triplat
numărul persoanelor care vor desfăşura activităţi
comerciale. E limpede că probabilitatea infectării cu acest
virus va fi dublată, triplată, dacă vreţi. De aceea vă spun că
sunt măsuri antiromâneşti. Practic, toate aceste hotărâri

N. Cionoiu: Românii ştiu că liberalii
mint. Acest guvern trebuie oprit!
Candidatul PSD Călăraşi pentru Senatul
României, Nicuşor Cionoiu critică în
termeni duri guivernul Orban pe care-l
cataloghează într-o postare pe pagina
personală de Facebook ca fiind “mai
periculos decât COVID-ul”. Cionoiu
reproşează liberalilor că nu ştiu să
gestioneze pandemia de coronavirus,
consecinţele fiind catastrofale pentru
întreaga economie a ţării.
“Guvernul Orban este mai periculos
decât COVID-ul! Incapabil să
gestioneze pandemia, Guvernul minte

ca să îşi ascundă incompetenţa.
Guvernul Orban este ca o plagă, ce
trebuie înlăturată. Nu se vindecă.
Trebuie eliminată! Suntem aproape de

S. Vrăjitoru: Doresc succes echipei PSD!

Sorin Vrăjitoru, fără îndoială, este cel mai “productiv”
parlamentar călărăşean din legislatura care tocmai se
încheie. Cu toate acestea, conducerea centrală a PSD a decis
că Vrăjitoru este “bun” doar pentru poziţia a 4-a pe lista
propusă de organizaţia judeţeană PSD Călăraşi.
Bilanţul său n-are cum să treacă neobservat. De numele său
se leagă câteva “obiective” care vor contribui la bunăstarea
cetăţeanului. Vineri, în mesajul transmis cu prilejul
prezentării candidaţilor propuşi de PSD Călăraşi pentru
Parlament, la alegerile din 6 decembrie, Sorin Vrăjitoru a
trecut în revistă realizările sale, urând, cu mult fair-play,
succes deplin colegilor săi care păstrează şanse mai mari de
“pătrundere” în Parlament ca urmare a votului din 6

de guvern lovesc în ceea ce a mai rămas din economia
românească şi vorbim de agricultura de subzistenţă şi nu
numai. Bucureştiul, ştim cu toţii, că trăieşte în ceea ce
priveşte alimentarea cu produse agricole din judeţele
limitrofe. Aceşti oameni au fost distruşi şi nu întâmplător
acum. Luna noiembrie e o lună de vârf pentru aceşti
comercianţi. Legumele şi zarzavaturile se cumpără acum,
în prag de iarnă, de la aceşti producători. Nu întâmplător ia distrus acum. Totul a fost pregătit, programat.” a spus
coarnă care a continuat “Totul are o singură raţiune. În
primul rând medical, să ne îmbolnăvească, nu să ne
salveze şi în al doilea rând economic, mută capitalul în
aceste centre comerciale, supermarketuri. În opinia mea,
este nevoie de un echilibru între capitalul intern şi cel
extern. Trebuie să luăm acele decizii pe care să le
gestionăm într-un echilibru şi să favorizez dacă am
posibilitatea prin reglementări capitalul autohton”.
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decembrie.
“Ca şi deputat de Călăraşi aş vrea acum, la final de mandat,
în primul rând să vă mulţumesc dumneavoastră,
călărăşenilor, presei din Călăraşi, întregului „popor
călărăşean”, dacă îmi este permis acest joc de cuvinte
pentru sprijinul pe care noi, PSD şi parlamentarii, l-am avut
din partea dumneavoastră.
Ca şi activitate parlamentară, am intrat în Parlamentul
României un pic mai târziu, după ce un coleg de-al meu şi-a
dat demisia iar eu am intrat în locul dumnealui. În cei 3 ani
cât am activat în Camera Deputaţilor ca şi reprezentant al
tuturor călărăşenilor am avut 114 iniţiative legislative
dintre care 44 sunt legi în vigoare. Şi aici, făcând o
paranteză, cea mai importanţă lege din punctul meu de
vedere este, şi mă mândresc cu asta, cea pe care am iniţiato pentru călărăşeni şi care se referă reducerea vârstei
standard de pensionare cu 2 ani de zile, printr-un
amendament la Legea Pensiilor în care am modificat art.
65. Astfel a dat posibilitatea călărăşenilor, care au
domiciliat 30 de ani în municipiul Călăraşi dacă îndeplinesc
condiţiile cu vârsta standard de pensionare, să iasă mai
devreme la pensie cu 2 ani de zile datorită acestei poluări
remanente. A fost o muncă titanică, o muncă ce a necesitat
multă documentare, în care buletinele de analiză care miau trebuit să le prezint colegilor din comisiile de
specialitate, le-am obţinut făcând demersuri pe cabinetul

colaps, se apropie iarna, nu avem
vaccin antigripal obişnuit, medicii sunt
epuizaţi, ATI-urile sunt sufocate,
producătorii sunt alungaţi din pieţe,
sute de mii de copii nu au acces la
educaţie, iar Guvernul este incapabil
să găsească soluţii.
Românii ştiu că liberalii mint. Văd
dezorganizare, haos şi bâlbâilei în
fiecare zi. Incompetenţa se
răspândeşte mai repede ca virusul.
Acest guvern trebuie oprit! Stă în
puterea noastră şi a dumneavoastră
să dăm României o şansă reală la
dezvoltare.” a scris pe Facebook,
Nicuşor Cionoiu, cel care deschide lista
PSD Călăraşi pentru Senat, la
parlamentarele din 6 decembrie.

parlamentar, la Combinatul Siderurgic, Uzina cocsochimică
şi la celelalte entităţi astfel încât să demonstrăm că şi noi,
călărăşenii, merităm această reducere a vârstei standard
de pensionare, cu doi ani de zile.
O altă realizare pentru călărăşeni este tot un amendament
al meu, la Legea Bugetului de Stat în februarie 2019. Şi aici
fac o paranteză, PSD-ul mereu a venit în Parlament cu
Legea Bugetului de Stat. Uitaţi-vă ce se întâmplă cu actualii
guvernanţi, au venit şi au trecut bugetul de stat pe anul în
curs prin angajarea răspunderii. Este inadmisibil, nu s-a
întâmplat asta în cei 30 de ani de când România a trecut
într-o altă etapă de democraţiei.
Pasajul de la Drajna a fost acceptat la finanţare. Astăzi
când vorbim are toate avizele luate, are aprobaţi indicatorii
tehnico-economice, a fost ţinută licitaţia pentru
construirea acestui pasaj. Din punctul meu de vedere, în
următoarele 7-8 luni de zile va începe construcţia acestui
important nod rutier.
Eu vă mulţumesc! Vă doresc multă sănătate, doresc succes
echipei PSD şi să dea Dumnezeu să trecem cu toţii, cu bine,
peste această pandemie. Vedem în zilele acestea unde şi la
ce nivel a ajuns dar pe actualii guvernanţi nu-i interesează
decât alegerile de pe 6 decembrie şi nu sănătatea
românilor. Vă mulţumesc şi vă doresc multă sănătate!” a
spus Vrăjitoru, deputatul călărăşean care chiar n-a făcut
umbră degeabă prin Parlamentul României.
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Roxana Paţurcă: Activitatea mea la nivelul Senatului României a avut
în centrul preocupărilor pe toţi românii, dar mai ales pe călărăşeni
Senatoarea, Roxana Paţurcă, a făcut un
scurt bilanţ al activităţii sale
parlamentare desfăşurată din 2016 şi
până în prezent. Într-o postare pe
pagina personală de Facebook, Roxana
Paţurcă a explicat şi motivele trecerii la
o altă formaţiune politică, precizând că
“nu am trădat niciodată formaţiunea
politică în cadrul căreia am activat, cu
atât mai puţin călărăşenii, iar
îndepărtarea mea din cadrul
formaţiunii s-a făcut fără voia şi fără
ştiinţa mea”
Iată mai jos textul integral al mesajului
adresat călărăşenilor, acum la final de
mandat:

“Dragi călărăşeni,
Cei patru ani în care am activat ca
senator al vostru se apropie de sfârşit.
Dincolo de activitatea politică în sine în
cadrul celui mai important for
legislativ al ţării, am fost mereu
onorată să vă reprezint pe voi toţi, cei
care mi-aţi acordat încrederea pentru
a vă reprezenta în Parlament.
Am învăţat în aceşti ani că a fi senator
de Călăraşi poate fi cea mai frumoasă
ocupaţie din lume, dar în acelaşi timp
te obligă la mari sacrificii, pe care leam făcut de altfel cu mare drag, dar şi
la o mare responsabilitate - aceea de a
face tot ceea ce poţi pentru a pune în
valoare judeţul pe care îl reprezinţi la
cel mai înalt nivel în forul legislativ şi
de a face totul pentru a-i ajuta pe
oamenii care aşteaptă de la tine un
altfel mod de a face politică în
beneficiul comunităţii.
În cea mai mare parte am reuşit ceea
ce mi-am propus: am ajutat Călăraşiul
şi călărăşenii pentru că am reuşit să
pun de multe ori pe masa Guvernului
problemele stringente ale judeţului
nostru. De asemenea, am ajutat
judeţul de fiecare dată când am reuşit
să aduc miniştrii şi secretarii de stat la
Călăraşi şi, în urma vizitelor şi
discuţiilor cu călărăşenii, problemele
se rezolvau în mare parte.
Aşa cum ştiţi şi aşa cum trebuie să facă
orice politician ajuns în Parlament, nu
am ţinut cont de preferinţele la vot ale
celor care îmi cereau ajutorul, nici de
culoarea politică a directorilor
instituţiilor publice care îmi cereau
sprijin. Aşa cum aţi putut vedea în
aceşti ani, am ajutat Călăraşiul şi
atunci când mă aflam în opoziţie cu cei
care conduceau destinele judeţului,
dar şi după ce am fost îndepărtată din
formaţiunea politică în cadrul căreia
am activat timp de 19 ani.
Şi, pentru că am ajuns la acest capitol,
doresc să lămuresc situaţia pentru toţi
cei care au interpretat acele
evenimente politice drept o trădare nu am trădat niciodată formaţiunea
politică în cadrul căreia am activat, cu
atât mai puţin călărăşenii, iar
îndepărtarea mea din cadrul
formaţiunii s-a făcut fără voia şi fără
ştiinţa mea. La fel ca şi voi, am aflat din
mass-media despre decizia în ceea ce
mă priveşte.
Liderul grupului senatorial al PNL,
aflând despre îndepărtarea mea, a
considerat, aşa cum s-a exprimat la
acea vreme, că sunt un om politic
raţional şi muncitor care nu merită
nicidecum ceea ce tocmai se
întâmplase, motiv pentru care m-a
invitat să activez în acest grup până la
finalizarea mandatului. De asemenea,
noua conducere pe care o are PNL
Călăraşi, cu oameni care îşi doresc să
facă politică în beneficiul călărăşenilor,
este de natură a convinge în ceea ce
priveşte proiectul lor pentru judeţul
nostru. Am ales aşadar să dau uitării
întâmplarea nefericită, să o iau de la
capăt în politică şi să îmi aduc din nou
aportul, pe cât pot, pentru Călăraşi.
Acele evenimente mi-au oferit o lecţie,
ca senator şi ca om, o lecţie pe care
doresc să v-o împărtăşesc: indiferent
cât bine veţi face în viaţă, indiferent
câţi oameni veţi ajuta, întotdeauna
veţi avea lângă voi persoane care vor
încerca să profite de voi şi care vă vor
abandona la primul semn că nu le mai
sunteţi folositori într-un anumit
context. Prietenia adevărată,

loialitatea şi ajutorul dezinteresat sunt
adevărate virtuţi - atunci când le
întâlniţi, apreciaţi-le cu toată fiinţa
voastră!
Din respect pentru voi toţi şi pentru
încrederea pe care mi-aţi acordat-o în
momentul în care m-aţi desemnat ca
reprezentant al vostru în Senatul
României, prezint în cele ce urmează o
sinteză a principalelor repere care au
stat la baza activităţii mele în decursul
mandatului meu în calitate de senator
în Parlamentul României ales în
circumscriptia electorală nr. 12
Călăraşi.
Activitatea mea la nivelul Senatului
României a avut în centrul
preocupărilor pe toţi românii, dar mai
ales pe călărăşeni. Prin tot ceea ce am
făcut aici, ca reprezentant al vostru,
am încercat să generez un impact
economic şi social direct în favoarea
voastră, a celor pe care i-am
reprezentat.
În decursul celor patru ani de mandat,
am avut onoarea să activez în mai
multe comisii parlamentare:
Comisii permanente:
- Comisia pentru administraţie publică,
din Octombrie 2018 până în
Septembrie 2020
- Comisia pentru buget, finanţe,
activitate bancară şi piaţă de capital,
din Decembrie 2016 până în
Septembrie 2020
- Comisia pentru mediu, din Aprilie
2017 până în Octombrie 2018
- Comisia pentru comunităţile de
români din afara ţării, din Decembrie
2016 până în Ianuarie 2017
- Comisia pentru drepturile omului,
egalitate de şanse, culte şi minorităţi,
din Septembrie 2020 până în prezent.
Comisii speciale:
Comisia specială comună a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru
controlul execuţiei bugetelor anuale
ale Curţii de Conturi, din Iulie 2018.
Activitatea în comisii este o activitate
care este menită să amendeze şi să
îmbunătăţească astfel propunerile
legislative ale colegilor senatori şi
deputaţi. Dialogul, medierea,
dezbaterile din comisii fac ca legile
promovate de Parlament să fie mai
bune decât la momentul iniţierii.
O bună parte din ceea ce mi-am
propus să realizez pentru Călăraşi, în
întreg mandatul meu, am reuşit.
Anumite iniţiative legislative au
devenit deja legi, altele îşi vor urma
cursul şi după ce nu voi mai activa ca
senator al vostru.
Astfel, în decursul celor 4 ani de
mandat, am iniţiat şi susţinut alături
de colegii mei un număr de 108
iniţiative legislative, multe cu impact
economic şi social şi pentru călărăşeni,
dintre care amintesc:
- Legea laptelui şi a produselor lactate;
o iniţiativă legislativă care încearcă să
aducă un plus producătorilor de
lactate, inclusiv celor din judeţul
nostru, dar şi consumatorilor.
- Propunere legislativă privind
consolidarea monedei naţionale ca
monedă unică de plată pe teritoriul
României; stabilitatea monedei
naţionale depinde şi de consolidarea ei
ca monedă unică de plată pe teritorul
românesc. Am iniţiat această lege
având în vedere faptul că stabilitatea
leului va genera o stabilitate a cursului
valutar şi va aduce un plus în
buzunarele celor mulţi, dar şi ale
antreprenorilor români.
- Propunere legislativă pentru
recunoaşterea meritelor personalului
medical participant la acţiuni medicale
împotriva Covid - 19; am iniţiat acest
proiect legislativ având în minte toţi
eroii noştri, medicii care s-au luptat în
linia întâi cu efectele acestei pandemii.
- Propunere legislativă pentru
plafonarea preţului medicamentelor şi
a alimentelor de strictă necesitate; am
iniţiat această lege cu gândul la cei
aflaţi în dificultate, fie pensionari, ale
căror venituri nu sunt la un nivel
decent, dar şi români simpli afectaţi de
criza pe care o traversăm în această

perioadă.
- Propunere legislativă pentru
suspendarea rambursării creditelor; în
aceeaşi măsură ca şi în cazul
proiectului de lege privind plafonarea
preţului medicamentelor şi
alimentelor de strictă necesitate, am

Călăraşi, dar şi în întreaga ţară.
- Propunere legislativă privind
modificarea şi completarea art. 105
din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, prin care am oferit primăriilor
posibilitatea decontării din buget a
cheltuielilor cu transportul elevilor, o

iniţiat legea pentru suspendarea
rambursării creditelor conştientizând
faptul că vremurile extrem de dificile
prin care trecem afectează familii,
afectează pe cei care cu ajutorul unui
credit bancar au un acoperiş deasupra
capului şi şi-au întemeiat o familie.
Pierderea locurilor de muncă, şomajul
şi tot ceea ce aduce o criză economică
pot constitui factori de risc în ceea ce
priveşte rambursarea creditelor. Din
acest motiv, suspendarea prin lege a
rambursării creditelor reprezintă un
ajutor concret pe care cei aflaţi în
dificultate se pot baza.
- Propunere legislativă pentru
modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.10/2017 pentru stimularea
înfiinţării de noi întreprinderi mici şi
mijlocii; aşa cum am spus mereu,
antreprenoriatul local poate constitui
salvarea pe care o aşteaptă judeţele
precum Călăraşiul. Suntem situaţi
geografic într-o poziţie avantajoasă, cu
legătură la Dunăre, cu legături la
autostradă - avem posibilitatea de a
investi în turismul local, dar şi în
industria locală şi în agricultură.
- Propunere legislativă privind
protecţia consumatorilor împotriva
dobânzilor excesive; nivelul scăzut de
trai, pe care încă îl au mulţi locuitori ai
României determină mulţi români şi
mult prea mulţi călărăşeni să apeleze
la împrumuturi de la bănci sau diferite
companii financiare private. Pentru
astfel de situaţii am încercat să oferim
o protecţie faţă de practica dobânzilor
excesive adoptată, din păcate, de o
serie întreagă de creditori.
- Propunere legislativă privind
protecţia consumatorilor faţă de
executările silite abuzive sau
intempestive; întârzierea returnării
împrumuturilor contractate şi
neachitate în termenul scadent nu ar
trebui să se transforme într-un prilej
pentru creditori de a abuza de poziţia
lor faţă de datornic şi de a-l executa
silit, abuziv sau intempestiv. Protecţia
datornicilor este o măsură socială
necesară tuturor celor aflaţi într-o
situaţie de acest gen.
- Propunere legislativă "Legea
manualului şcolar", prin care manualul
şcolar devine bun public, fiind
achiziţionat astfel din fonduri publice,
ajutând în acest fel şi mai mult părinţii
şi elevii.
- Propunere legislativă pentru
modificarea art.66 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011, prin care şcolile
erau obligate să asigure spaţii de
depozitare pentru materialele şcolare
ale elevilor, dar şi care dorea a stabili
greutatea ghiozdanului la maxim 10%
din greutatea corporală a elevului. Am
considerat că în acest fel am fi reuşit să
facem şcoala mai atractivă pentru toţi
acei elevi care o identifică mai mult
prin corvoada de a căra un ghiozdan
prea greu în spate în fiecare
dimineaţă, aşa cum vedem cu toţii în

veste bună la acea vreme atât pentru
copii şi părinţi, cât şi pentru edilii care
aveau posibilitatea de a asigura
transportul elevilor către şi de la
unităţile de învăţământ, dar şi a
cheltuielilor cu participarea la
concursurile şcolare. Am oferit astfel o
şansă copiilor călărăşeni cu posibilităţi
la învăţătură pentru a se dezvolta
conform nivelului de pregătire şi a
potenţialului lor.
- Propunere legislativă pentru
modificarea art.60 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, prin
care se dorea scutirea de la plata
impozitelor a părinţilor copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale. Avem
astfel de situaţii în Călăraşi, iar printr-o
astfel de măsură am fi oferit o şansă
tuturor celor aflaţi într-o asemenea
situaţie.
- Propunere legislativă pentru
modificarea Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap. Deşi puţine
la număr, persoanele cu handicap
merită, tocmai datorită situaţiei
speciale în care se află, toată atenţia
noastră, a celor care formăm
societatea, a celor care creăm legi şi a
celor de la care aşteaptă protecţie şi
sprijin.
- Propunere legislativă pentru
modificarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii prin care
doream introducerea activităţii de
medicină şcolară, preşcolară şi
stomatologică studenţească în
categoria activităţilor finanţate către
spital din bugetul de stat.
Dintre propunerile legislative iniţiate,
inclusiv cele enumerate mai sus, unele
sunt aprobate, altele sunt în dezbateri,
altele încă parcurg procesul legislativ.
Multe se vor regăsi ca legi şi vor ajuta
concret românii, salariaţi, pensionari
sau antreprenori, dar şi pe cei care nu
au un loc de muncă.
În acelaşi timp, între alte iniţiative
legislative la care m-am asociat şi pe
care le-am susţinut întrucât urmau să
genereze un impact social important
pentru viaţa românilor, aş dori să le
menţionez pe următoarele:
- Propunere legislativă pentru
instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua
Naţională a Radioului; această formă
de celebrare a unuia dintre cele mai
vechi mijloace de informare în masă
era necesară pentru a atrage atenţia, şi
la Călăraşi, unde beneficiem de o serie
de iniţiative apreciate în acest
domeniu, asupra importanţei radioului
în comunicarea ştirilor, a noutăţilor, a
evenimentelor cotidiene către
ascultători.
Numai în decursul anului trecut,
pentru a atrage atenţia şi formal, de la
nivelul tribunei Parlamentului, asupra
unor probleme stringente, am adus în
atenţia ministerelor un număr de 2
interpelări referitoare la revederea
modalităţii de calcul al preţului de

vânzare şi al chiriei locuinţelor ANL şi
la măsurile cu privire la reabilitarea şi
extinderea Spitalului Judeţean
Călăraşi.
Pe lângă aceste interpelări formale,
aşa cum ştiţi din mass-media, mi-am
făcut mereu datoria faţă de locuitorii
judeţului şi am reuşit, formal sau
informal, să invit miniştrii la Călăraşi.
Astfel, în judeţul nostru, au venit rând
pe rând cei mai importanţi miniştri de
resort, care au văzut la faţa locului
stadiul derulării unor lucrări de
investiţii, au aflat o serie de probleme,
au dialogat cu călărăşenii, de la primari
şi consilieri locali şi până la cetăţeni, şi
au împins lucrurile spre făgaşul bun
odată întorşi la minister.
Dintre evenimentele oficiale la care
am luat parte în decursul mandatului
meu ca senator de Călăraşi, aş aminti
doar câteva, ce se remarcă pentru
intenţia organizatorilor de a schimba
ceva în bine la nivelul judeţului nostru
şi pe care, prin prezenţa mea, le-am
susţinut şi le voi susţine:
- Târgul firmelor de exerciţiu, o
iniţiativă la care am participat mereu
cu drag şi care se doreşte a încuraja
copiii, chiar de pe băncile şcolilor, să îşi
dezvolte aptitudinile antreprenoriale şi
de a le exersa într-un mediu cât mai
apropiat de cel real. Voi participa cu
aceeaşi plăcere la orice ediţie unde voi
fi invitată.
- Ediţia a XXIV-a a Concursului Naţional
cu participare internaţională „Ion
Barbu –Dan Barbilian”, eveniment
cultural şi ştiinţific de tradiţie pentru
judeţul nostru care reuneşte copiii
care s-au remarcat la matematică şi
literatură. Le urez succes pe mai
departe organizatorilor evenimentului
şi copiilor care vor participa cu acelaşi
entuziasm ca în toţi anii.
- Aniversarea a 135 de ani de la
înfiinţarea Colegiului Naţional ”Barbu
Ştirbei” din Călăraşi şi a 100 de ani de
la acordarea dreptului gimnaziului de a
organiza şi cursuri liceale de ciclu
superior
- Conferinţa ”Întreprinzătorul, cea mai
mare avere a naţiunilor”, care se
doreşte a susţine mediul
antreprenorial călărăşean şi a promova
interesele antreprenorilor în faţa
reprezentanţilor instituţiilor publice
- ”Susţin învăţământul preuniversitar
agricol” organizat de revista Ferma, un
eveniment de care judeţul nostru, care
are un pronunţat specific agricol, are
nevoie în aceeaşi măsură în care avem
nevoie de forţă de muncă pentru
punerea în valoare a terenurilor
agricole.
Tot în perioada mandatului meu am
făcut şi 20 de declaraţii politice şi am
avut 99 de luări de cuvânt în plen, de
fiecare dată în momente în care am
simţit nevoia de a sublinia importanţa
unei legi, de a apăra un pincipiu sau de
a comunica plenului o opinie pe care
am considerat-o a avea o anumită
importanţă.
Dragi călărăşeni,
Uşa cabinetului meu senatorial a fost
mereu deschisă oricărui cetăţean care
a dorit să îmi expună o situaţie, o
dificultate sau care a avut o propunere
pentru îmbunătăţirea unor legi şi
prevederi normative.
Vă mulţumesc tuturor pentru onoarea
pe care mi-aţi făcut-o de a vă
reprezenta ca senator şi pentru aceşti
patru ani în care v-am simţit pe toţi
aproape.
Mulţumesc în aceeaşi măsură tuturor
reprezentanţilor mass-media locale şi
regionale care au preluat opiniile mele
şi au prezentat reperele activităţii mele
pentru informarea corectă a
călărăşenilor.
Activitatea mea politică şi publică va
continua şi, oriunde voi activa, vă
promit tuturor că voi reprezenta
Călăraşiul cu aceeaşi onoare şi
responsabilitate.
Cu preţuire,
Senator Roxana-Natalia Paţurcă”

