
efectuând transportul. Oamenii au 
văzut semnăturile, au spus că nu le 
aparţin. Sunt infracţiuni de fals şi uz de 
fals iar doamna procuror Drumcea, aşa 
cred că se numeşte, şi-a permis să 
claseze dosarul. Mai mult are şi 
atitudine d-asta extrem de, era s-o 
numesc ipocrită, nu comunică părţilor 
decizia de clasare, o comunică doar 
suspectului Robu, primarul în cauză 
despre care vorbim. În mod clar 
trebuia s-o comunice şi părţii 
vătămate, în speţă Primăriei că avea 
termen de contestaţie.”, a declarat în 
cadrul unei conferinţe de presă 
desfăşurată la sediul PSD Călăraşi, 
deputatul Coarnă care a continuat 
“Sper să facă lucrul ăsta pentru că 
oricum eu am formulat un alt denunţ 
penal în acea zonă. De aceea vă spun 
că nu am încredere, de multe ori, în 
unii procurori pentru că uitaţi-vă, 
toată lumea ştie, sunt soluţii clare, 

Deputatul PSD de Călăraşi, Dumitru nişte infracţiuni pe care le-am probe directe, nu există nici un dubiu 
Coarnă l-a criticat joi pe procurorul din investigat şi pe care le-am trimis şi clasează dosarul. Şi atunci ne 
cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Parchetului. minunăm de ce vine apa peste noi, de 
Călăraşi pentru soluţia dată, de clasare Am rămas extrem de dezamăgit de o ce se întâmplă atâtea nenorociri 
a unui dosar penal deschis pe numele soluţie a Parchetului de pe lângă pentru că în momentul în care se face 
fostului primar al localităţii Crivăţ, Ion Tribunalul Călăraşi, o soluţie de clasare o investiţie, se face doar pe hârtie. 
Robu care este acuzat că în 2013 ar fi a unui dosar penal de la Crivăţ. Acolo Prin factură furăm banii şi La revedere! 
dispus achitarea contravalorii lucrărilor vorbim de o reabilitare drum, în Iar procurorul de caz propune 
de reabilitare a unui drum care de fapt valoare de 1 miliard de lei vechi, din clasarea. Oricum o să atacăm această 
n-au fost fost executate nici până în 2012, lucrarea trebuia finalizată până decizie a Parchetului şi sper ca dl 
momentul de faţă, prejudiciul creat în 2013, iată că suntem în iunie 2021 şi Purcărea (n.r. prim procuror al 
primăriei fiind de 100 de mii de lei (1 nici până la ora asta nu a fost efectuată Parchetului de pe lângă Tribunalul 
miliard de lei vechi) lucrarea. Preţul a fost achitat însă Călăraşi) să privească cu atenţie la 
“Miercuri am făcut o declaraţie politică Parchetul de pe lângă Tribunalul conferinţele de presă şi să dispună în 
în Parlament care are trimitere în Călăraşi propune clasarea. Acolo sunt consecinţă pentru că mi-am propus să 
judeţul Călăraşi. Şi aici, tot vorbeam infracţiuni de fals, au fost audiaţi mai sesizez şi Consiliul Superior al 
noi de nişte lucruri, de nişte furturi, de mulţi conducători care figurau ca Magistraturii (CSM).”

Senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu a susţinut, miercuri, 
prin intermediul unei postări pe pagina personală de 
Facebook că se impune convocarea în regim de urgenţă 
a Parlamentului în sesiune extraordinară pentru 
dezbaterea Legii pentru protecţia consumatorilor 
vulnerabili, în contextul exploziei tarifelor la energie 
electrică şi gaze naturale. ”Este nevoie urgentă de 
convocarea cele două camere ale Parlamentului într-o 
sesiune extraordinară pentru dezbaterea în procedură 
de urgenţă a Legii pentru protecţia consumatorilor 
vulnerabili, în contextul exploziei tarifelor la energie 
electrică şi gaze naturale. Liberalizarea pieţei energiei 
electrice a fost un eşec, cu impact negativ asupra 
societăţii româneşti, în condiţiile în care peste 6 
milioane de români se află în zona cu risc crescut de 
sărăcie. Aceşti oameni nu au cum să facă faţă creşterii 
explozive a preţurilor generate de liberalizarea 
precipitată a tarifelor pentru energie electrică.”, a scris 
Cionoiu care a mai adăugat că „Sute de mii de români 
riscă să fie debranşaţi de la reţeaua de energie 
electrică, ceea ce înseamnă o problemă gravă asupra 
mediului social şi necesită implementarea rapidă a 
unor mecanisme de protecţie pentru consumatorii 
vulnerabili sau plafonarea temporară a acestor tarife 
până se vor implementa mecanismele respective.”

Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin Bîrcă a 
susţinut în plenul Camerei declaraţia politică 
intitulată "Lacunele învăţământului 
românesc - tinerii au nevoie de sprijin, nu de 
declaraţii pompoase", al cărei coinţinut vi-l 
prezentăm mai jos:
„Şcoala reprezintă un pilon esenţial al 
evoluţiei societăţii. Aşa cum arată şcoala azi, 
aşa va arăta societatea de mâine. Situaţia 
actuală a învăţământului reflectată de evaluări 
independente, interne şi externe, arată că 
România s-a plasat pe ultimul loc din Europa 
la testele PISA.

Rezilienţă.Potrivit analizelor "Adevărul", universităţile 
Situaţia este mult mai gravă! Potrivit româneşti ocupă locuri codaşe în 
declaraţiei ministrului educaţiei, Sorin clasamentele internaţionale; examenele 
Cîmpeanu, doar 66% - adică două treimi - naţionale de absolvire sunt trecute de 50% 
dintre elevii de clasele a XII-a şi a XIII-a s-au dintre elevi, dacă ne raportăm la cei înscrişi în 
înscris pentru a susţine examenul de clasele terminale; nu avem programe şcolare 
bacalaureat, mai puţini decât în alţi ani. adecvate etapei de evoluţie a societăţii pe 
Ministrul a precizat că există îngrijorări în care o parcurgem; nu avem salarizare a 
rândul specialiştilor cu privire la riscul de profesorilor legată de performanţe şi 
abandon şcolar. Problemele generate de progresul şcolar al elevilor, situaţie care ar 
pandemie se suprapun peste cele cronice ale genera competiţie şi autoformarea 
educaţiei din România. Ministrul a explicat că personalului din educaţie; nu există o 
există îngrijorări în urma acestei situaţii. Nu ne corelaţie clară şi predictibilă între piaţa muncii 
putem ralia îngrijorărilor domnului ministru. şi sistemul de învăţământ.
Solicităm un plan concret de acţiune.Nutream totuşi o speranţă! Reformele din 
Avem tineri minunaţi, campioni ai educaţie, propuse Comisiei Europene de 
competiţiilor internaţionale. Ce doreşte România prin PNRR, erau sub egida 
Guvernul pentru ei? Plecarea peste hotare sau proiectului prezidenţial "România Educată". 
"o Românie needucată"? Nu putem aştepta Însă, tăierile masive ale Comisiei vin în 
până în anul 2030 pentru a avea "o Românie contextul în care educaţia a primit o alocare 
educată"!iniţială de 4 miliarde de euro fonduri 

Constantin Bîrcă, deputat ales în europene, din totalul celor 29 de miliarde ale 
Circumscripţia electorală nr. 12 Călăraşi.”Planului Naţional pentru Redresare şi 

ACTUALITATE4 5ACTUALITATE

n PSD Călăraşi

PSD a cerut Avocatului Poporului să conteste la Curtea 
Constituţională ordonanţa de urgenţă adoptată miercuri 
de Guvern privind intervenţia imediată în cazul 
atacurilor urşilor., susţine prin intermediul unui mesaj 
postat pe pagina personală de Facebook senatorul 
Nicuşor Cionoiu.

În opinia sa, „Guvernul nu a încercat să ia anumite 
măsuri pentru a opri urşii din a mai ajunge în zonele 
locuite, ci a trecut direct la „a da drumul la împuşcarea 
liberă” a acestora. Le-aţi tăiat pădurile şi le-aţi distrus 
habitatul! Nu aţi făcut nimic pentru a le proteja 
mediul, pentru a proteja zonele în care se află în 
pericol.”

Parlamentarul social – democrat conchide lansând şi un 
avertisment „Nu ne dorim ca toţi urşii să sfârşească 
precum Arthur!”

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 21 iulie, la 
propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, o 
ordonanţă de urgenţă privind aprobarea metodelor de 
intervenţie pentru specia urs brun. Actul normativ 
reglementează modul de intervenţie imediată pentru 
prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs 
brun (Ursus arctos) asupra cetăţenilor şi bunurilor 
acestora, în intravilanul localităţilor, prin 
alungare/capturare/relocare sau extragerea prin 
împuşcare sau eutanasiere.

Scopul principal al Ordonanţei este ocrotirea unor valori 
esenţiale: viaţa şi integritatea corporală a persoanei, 
sănătatea şi securitatea publică, bunurile de orice fel 
aflate în proprietatea publică şi privată a persoanelor 
juridice şi fizice. Potrivit actului normativ, sesizarea 
cazurilor în care este necesară intervenţia se face de 
orice persoană, prin apelarea numărului unic de 
urgenţă 112.

Dâmboviţa, Emil Dumitru n-ar trebui să fie 
supărat pe nimeni. Decât pe sine însuşi. În 
fond, ce a semănat din octombrie anul trecut 
încoace, a cules cu vârf şi îndesat joi seară. 
Dar pentru că la “barza chioară îi face 
Dumnezeu cuib”, Dumitru a devenit la rândul Competiţia de la “vârful” organizaţiei 
său vicepreşedinte de drept, datorită 

judeţene PNL Călăraşi, desfăşurată mandatului de deputat pe care l-a obţinut pe 
joi seară în prezenţa a peste 350 de spinarea celor pe care i-a umilit preţ de 

câteva luni, profitând de prevederile delegaţi şi invitaţi a avut, la final, 
statutului. Să spună şi el bogdaproste!

deopotrivă învingători dar şi învinşi. 
Răducu Filipescu. Creatorul PNL Călăraşi care 
a dominat scena politică locală din 2004 şi Senatorul Ciprian Pandea a devenit noul 
până în 2020 chiar, Răducu Filipescu s-a preşedinte al filialei judeţene, aflată preţ de 
pricopsit în CV-ul său discutabil cu o mare 16 ani direct sau indirect sub “jurisdicţia” lui 

Filipescu, fără să aibă joi seară vreun rival. bilă neagră. Şi ultima, chit că a dat asigurări 
Nimeni dar absolut nimeni nu s-a încumetat joi colegilor săi că e „viu” şi suficient de 
să intre în competiţie, liberalii, chiar şi cei cu potent...politic încât partidul să se bazeze în 
vechi ştate în partid, preferând să facă un pas continuare pe el. Dar new PNL nu mai e 
în spate, în loc să urce pe “scenă” şi să ofere dispus să-i asculte balivernele care l-au făcut 
o alternativă, poate şi mai “principială” decât celebru în partid şi înfricoşător în afara lui. De 
cea propusă de fostul lider, până în urmă cu data asta, supărarea lui, derivată din faptul că 
2, 3 ani al social-democraţilor. pe linie din 2004 încoace! El, ditamai fruntea filialei judeţene, pus acolo din pix de nu i-au reuşit manevrele pe care le-a tot 

prefectul, care din sculare până'n culcare şi Ludovic Orban, Emil Dumitru este un alt Dacă Ciprian Pandea este unicul câştigător al pritocit în ultima vreme în spatele cortinei, a 
invers are o singură grijă şi anume cum să-l liberal, bineînţeles cu principii şi valorii acestor alegeri, la polul opus există cel puţin fost transpusă într-o poveste care n-a mai 
“faulteze” pe fostul său rival, Vasile Iliuţă, a liberale, toate alese pe sprânceană, dar la fel 3 mari învinşi. Dar să-i luăm pe rând în impresionat pe nimeni. Pandea n-a fost şi nici 
capitulat înainte să intre în ring, ştiind prea de fricos ca şi Barbu când vine vorba de ordinea alfabetică. n-o să fie omul pe care să-l manipuleze aşa 
bine că va trece linia de sosire pe 2. De alegeri interne. Pentru că şi-a pus cam toată cum şi-ar fi dorit. Aşa cum a izbutit în urmă Valentin Barbu. Din martie prefect al 
necrezut pentru un “luptător” ca el care se organizaţia în cap în doar câteva luni de judeţului, Valentin Barbu a înţeles până la cu o săptămâna la “municipiu”.
credea chiar un pol de putere în partid! domnie, Dumitrua decis pe ultima sută de urmă că nu e capabil să ducă până la capăt o Toţi cei 3 de mai sus au plecat aseară acasă metri să-şi retragă candidatura pentru Şi ca să nu rămână, totuşi, definitiv în afara competiţie internă dintr-un motiv extrem de cu un gust amar. Dacă Filipescu refuză şi cealaltă funcţie de primvicepreşedinte, jocului, Barbu a trebuit să se mulţumească simplu: susţinere insuficientă din partea acum să creadă că nu mai valorează nici cât o lăsând cale liberă lui Aniel Nedelcu Paţurcă, până la urmă şi cu funcţia de secretar, primită colegilor! Pretendent la una din funcţiile de ceapă degerată în partidul pe care l-a dus la rival declarat. Primarul Borcei a şi precizat că cadou, fără să mai treacă prin focul emoţiilor. primvicepreşedinte, Barbu, speranţa victorie de 3 ori la rând, Barbu şi Dumitru participă în această competiţie doar ca să-i Între noi fie vorba, să zică mersi pentru că partidului pentru şefia CJ Călăraşi, din urmă 

probabil că s-au resemnat. predea o lecţie starului promovat de Orban, altfel risca să rămână şi fără jobul de la cu un an, a dat înapoi când a văzut că trebuie 
via Jidvei. Lăcomia, aroganţa şi ignoranţa, în doze Prefectură!să “se bată” cu Gheorghe Dobre, primarul 
Fără experienţă politică dar plin de ifose de excesive, te duc iremediabil la pierzanie.localităţii Modelu, un învingător în plan local Emil Dumitru. După o prestaţie jalnică în 
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Deputatul PSD de Călăraşi Constantin Bîrcă Spania, ceea ce nu face decât să fragilizeze 
a susţinut pe 30 iunie în plenul şedinţei construcţia europeană.
Camerei Deputaţilor declaraţia politică Pentru ţara noastră, cercetarea sociologică 
intitulată "Consultarea publicului - arată că două treimi dintre adepţii apărării 
obligaţia autorităţilor!". Iată mai jos intereselor naţionale cred că ieşirea 
conţinutul integral al acestei declaraţii: României din Uniunea Europeană ar afecta 
„Prezenta declaraţie mi-a fost sugerată de interesele naţionale ale ţării.
recentul sondaj INSCOP "Neîncrederea Un fapt este cert - majoritatea românilor 
publică - Vest versus Est, ascensiunea consideră că, dacă restul ţărilor europene îşi 
curentului naţionalist în era dezinformării şi urmăresc şi propriile interese naţionale, 
fenomenului ştirilor false". este legitim ca şi românii să îşi dorească 
Sondajul de opinie a fost realizat în acelaşi lucru pentru ţara lor.
perioada 1 - 15 iunie, pe un eşantion de Aceasta demonstrează că există o percepţie 
1500 de persoane. clară a faptului că ieşirea din UE ar afecta 
Acesta este împărţit în trei capitole, cel de- interesele naţionale şi că dezvoltarea 
al doilea fiind dedicat măsurării economică a ţării are oportunităţi esenţiale 
disponibilităţii românilor de a vota un partid în interiorul Uniunii.
naţionalist, precum şi a aderenţei pe care o Cifrele sunt semnificative - 62,9% dintre 
au o serie de elemente de agendă respondenţi au apreciat că, în viitor, 
eurosceptică şi naţionalistă.

România s-ar dezvolta mai bine economic 
Un procent semnificativ al celor consultaţi dacă ar fi în interiorul Uniunii Europene, în 
arată că aproape 60% dintre români ar vota timp ce numai 27% au considerat că 
un partid care promovează valorile România s-ar dezvolta mai bine economic 
religioase şi susţine familia tradiţională. dacă ar fi în afara UE.
Potrivit aceloraşi date, aproximativ două 

Referitor la problematica intereselor 
treimi din respondenţi nu ar mai susţine o 

naţionale ale României, 32,6% au indicat 
astfel de formaţiune, dacă ea ar promova 

dezvoltarea economiei; 24% - întărirea ieşirea României din Uniunea Europeană, 
rolului României în UE; 11,9% - dezvoltarea apropierea de Rusia sau restrângerea 
infrastructurii de transport; 7,7% - drepturilor minorităţilor naţionale.
protejarea grupurilor de populaţie 

Este important de subliniat faptul că 
vulnerabile.

abordarea naţionalist - populistă reprezintă 
Acestea sunt doar câteva elemente ale un fenomen în creştere în Uniunea 
dialogului cu publicul.Europeană pentru guverne precum cele ale 

Italiei, Poloniei sau Ungariei. De asemenea, Rezultatele consultării reprezintă un 
este de remarcat o ascensiune a barometru demn de luat în considerare 
euroscepticilor în Franţa, Austria sau permanent şi nu doar o dată la 4 ani.”

Minorităţi şi Sport: Marian 
Gabriel Stanciu;
Departamentul pentru 
Politici în Sănătate: Florin 
Dumitrescu;
Vicepreşedinte de drept: 
Deputatul Emil Florian 
Dumitru.
Membri: Ciprian Olteanu; 
Constantin Chirică; Iulian 
Radu; Lică Voicu; Monica-
Silvia Ceauşescu; Alin 
Bogdan Drăgulin; Ciprian 
Panait; Mădălina Obadă; Ion 
Negoiţă; Marian Ichim; 
Valentin Deculescu; Vasile 
Stoica; Costinel Milescu; 
Ionuţ Stan; Dragoş Florin 
Coman
Trezorier: Elena Constantin
Preşedinte CoAJ: Răzvan 
Jeciu
Preşedinte CJRC: Adriana 
Mihaela Decu

Primvicepreşedinte Europene: Vasilica DobrescuJoi, 15 iulie 2021, 
Au fost prezenţi, ca invitaţi, Departamentul Strategii Departamentul pentru începând cu ora 17.00, în cadrul Comitetului de Politice şi Comunicare: Politici Sociale, Relaţii cu liberalii călărăşeni s-au Coordonare Judeţean al PNL Gheorghe Dobre Sindicatele, Patronate, 
Călăraşi reunit în Comitetul de Primvicepreşedinte Organizaţii 
primvicepreşedintele PNL Coordonare Judeţean Departamentul Politici Neguvernamentale şi 
Iulian Dumitrescu, care a 

publice: Aniel Theodor grupuri de cetăţeni: Cristian al PNL Călăraşi pentru condus lucrările şedinţei, 
Nedelcu Paţurcă Virgil Iorgaalegerea unei noi senatorul Virgil Guran 
Secretar general: Valentin Departamentul pentru (Dâmboviţa) - liderul conduceri. Au fost Barbu Politici privind grupului PNL din Senatul prezenţi 342 de Administraţia Publică, Vicepreşedinţi: României, senatorii Vasilică 

Justiţie, Siguranţă delegaţi din tot judeţul, Departamentul pentru Potecă (Hunedoara), George 
Naţională, Ordine Publică şi Strategii şi Relaţii Publice: din 351 convocaţi. Stângă (Galaţi) şi Eugen 
Siguranţa Cetăţeanului: Ion Iacomi Pîrvulescu (Teleorman), 
Aurel VasileSenatorul Ciprian Pandea a deputaţii Ionel Dancă Departamentul Imagine, 
Departamentul pentru fost ales preşedinte al (Vrancea), Cristi Barbu Comunicare, Relaţii cu 
Politici în Agricultură, Organizaţiei Judeţene PNL (Teleorman) şi George mass-media şi Purtător de 
Silvicultură, Mediu şi Călăraşi, cu un mandat de Ionescu (Prahova), cuvânt: Mihnea- Iulian 
Dezvoltare Rurală: Niculae patru ani, iar componenţa preşedintele USRPLUS Vasiliu
EremiaBiroului Permanent Călăraşi, Amelia Giurcan, şi Departamentul pentru 

Judeţean, în urma votului, Departamentul pentru reprezentanţii mass-media Politici Economice, Mediu 
este următoarea: Politici în Educaţie, călărăşene.de Afaceri, Dezvoltare 

Cercetare, Cultură, Culte, Preşedinte: Ciprian Pandea PNL CălăraşiRegională şi Fonduri 

D. Coarnă: Am rămas extrem de 
dezamăgit de o soluţie a Parchetului 

de pe lângă Tribunalul Călăraşi
N. Cionoiu: Guvernul Cîţu 

lasă urşii, simbolul României, 
în bătaia puştilor nemiloase 

ale vânătorilor de trofee! 

C. Bîrcă: Lacunele învăţământului 
românesc - tinerii au nevoie de 

sprijin, nu de declaraţii pompoase
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C. Bîrcă: Consultarea publicului 
- obligaţia autorităţilor!

N. Cionoiu: Sute de mii de 
români riscă să fie 

debranşaţi de la reţeaua 
de energie electrică

Nu putem tolera creşterea 
masivă a preţurilor doar 
pentru a determina 

creşterea veniturilor la buget. 
Cetăţenii au nevoie de noi şi 
trebuie să ne pese!”

Nicuşor Cionoiu, senator PSD

Ciprian Pandea, noul 
preşedinte al PNL Călăraşi!

n PNL Călăraşi

Vae victis!



efectuând transportul. Oamenii au 
văzut semnăturile, au spus că nu le 
aparţin. Sunt infracţiuni de fals şi uz de 
fals iar doamna procuror Drumcea, aşa 
cred că se numeşte, şi-a permis să 
claseze dosarul. Mai mult are şi 
atitudine d-asta extrem de, era s-o 
numesc ipocrită, nu comunică părţilor 
decizia de clasare, o comunică doar 
suspectului Robu, primarul în cauză 
despre care vorbim. În mod clar 
trebuia s-o comunice şi părţii 
vătămate, în speţă Primăriei că avea 
termen de contestaţie.”, a declarat în 
cadrul unei conferinţe de presă 
desfăşurată la sediul PSD Călăraşi, 
deputatul Coarnă care a continuat 
“Sper să facă lucrul ăsta pentru că 
oricum eu am formulat un alt denunţ 
penal în acea zonă. De aceea vă spun 
că nu am încredere, de multe ori, în 
unii procurori pentru că uitaţi-vă, 
toată lumea ştie, sunt soluţii clare, 

Deputatul PSD de Călăraşi, Dumitru nişte infracţiuni pe care le-am probe directe, nu există nici un dubiu 
Coarnă l-a criticat joi pe procurorul din investigat şi pe care le-am trimis şi clasează dosarul. Şi atunci ne 
cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Parchetului. minunăm de ce vine apa peste noi, de 
Călăraşi pentru soluţia dată, de clasare Am rămas extrem de dezamăgit de o ce se întâmplă atâtea nenorociri 
a unui dosar penal deschis pe numele soluţie a Parchetului de pe lângă pentru că în momentul în care se face 
fostului primar al localităţii Crivăţ, Ion Tribunalul Călăraşi, o soluţie de clasare o investiţie, se face doar pe hârtie. 
Robu care este acuzat că în 2013 ar fi a unui dosar penal de la Crivăţ. Acolo Prin factură furăm banii şi La revedere! 
dispus achitarea contravalorii lucrărilor vorbim de o reabilitare drum, în Iar procurorul de caz propune 
de reabilitare a unui drum care de fapt valoare de 1 miliard de lei vechi, din clasarea. Oricum o să atacăm această 
n-au fost fost executate nici până în 2012, lucrarea trebuia finalizată până decizie a Parchetului şi sper ca dl 
momentul de faţă, prejudiciul creat în 2013, iată că suntem în iunie 2021 şi Purcărea (n.r. prim procuror al 
primăriei fiind de 100 de mii de lei (1 nici până la ora asta nu a fost efectuată Parchetului de pe lângă Tribunalul 
miliard de lei vechi) lucrarea. Preţul a fost achitat însă Călăraşi) să privească cu atenţie la 
“Miercuri am făcut o declaraţie politică Parchetul de pe lângă Tribunalul conferinţele de presă şi să dispună în 
în Parlament care are trimitere în Călăraşi propune clasarea. Acolo sunt consecinţă pentru că mi-am propus să 
judeţul Călăraşi. Şi aici, tot vorbeam infracţiuni de fals, au fost audiaţi mai sesizez şi Consiliul Superior al 
noi de nişte lucruri, de nişte furturi, de mulţi conducători care figurau ca Magistraturii (CSM).”

Senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu a susţinut, miercuri, 
prin intermediul unei postări pe pagina personală de 
Facebook că se impune convocarea în regim de urgenţă 
a Parlamentului în sesiune extraordinară pentru 
dezbaterea Legii pentru protecţia consumatorilor 
vulnerabili, în contextul exploziei tarifelor la energie 
electrică şi gaze naturale. ”Este nevoie urgentă de 
convocarea cele două camere ale Parlamentului într-o 
sesiune extraordinară pentru dezbaterea în procedură 
de urgenţă a Legii pentru protecţia consumatorilor 
vulnerabili, în contextul exploziei tarifelor la energie 
electrică şi gaze naturale. Liberalizarea pieţei energiei 
electrice a fost un eşec, cu impact negativ asupra 
societăţii româneşti, în condiţiile în care peste 6 
milioane de români se află în zona cu risc crescut de 
sărăcie. Aceşti oameni nu au cum să facă faţă creşterii 
explozive a preţurilor generate de liberalizarea 
precipitată a tarifelor pentru energie electrică.”, a scris 
Cionoiu care a mai adăugat că „Sute de mii de români 
riscă să fie debranşaţi de la reţeaua de energie 
electrică, ceea ce înseamnă o problemă gravă asupra 
mediului social şi necesită implementarea rapidă a 
unor mecanisme de protecţie pentru consumatorii 
vulnerabili sau plafonarea temporară a acestor tarife 
până se vor implementa mecanismele respective.”

Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin Bîrcă a 
susţinut în plenul Camerei declaraţia politică 
intitulată "Lacunele învăţământului 
românesc - tinerii au nevoie de sprijin, nu de 
declaraţii pompoase", al cărei coinţinut vi-l 
prezentăm mai jos:
„Şcoala reprezintă un pilon esenţial al 
evoluţiei societăţii. Aşa cum arată şcoala azi, 
aşa va arăta societatea de mâine. Situaţia 
actuală a învăţământului reflectată de evaluări 
independente, interne şi externe, arată că 
România s-a plasat pe ultimul loc din Europa 
la testele PISA.

Rezilienţă.Potrivit analizelor "Adevărul", universităţile 
Situaţia este mult mai gravă! Potrivit româneşti ocupă locuri codaşe în 
declaraţiei ministrului educaţiei, Sorin clasamentele internaţionale; examenele 
Cîmpeanu, doar 66% - adică două treimi - naţionale de absolvire sunt trecute de 50% 
dintre elevii de clasele a XII-a şi a XIII-a s-au dintre elevi, dacă ne raportăm la cei înscrişi în 
înscris pentru a susţine examenul de clasele terminale; nu avem programe şcolare 
bacalaureat, mai puţini decât în alţi ani. adecvate etapei de evoluţie a societăţii pe 
Ministrul a precizat că există îngrijorări în care o parcurgem; nu avem salarizare a 
rândul specialiştilor cu privire la riscul de profesorilor legată de performanţe şi 
abandon şcolar. Problemele generate de progresul şcolar al elevilor, situaţie care ar 
pandemie se suprapun peste cele cronice ale genera competiţie şi autoformarea 
educaţiei din România. Ministrul a explicat că personalului din educaţie; nu există o 
există îngrijorări în urma acestei situaţii. Nu ne corelaţie clară şi predictibilă între piaţa muncii 
putem ralia îngrijorărilor domnului ministru. şi sistemul de învăţământ.
Solicităm un plan concret de acţiune.Nutream totuşi o speranţă! Reformele din 
Avem tineri minunaţi, campioni ai educaţie, propuse Comisiei Europene de 
competiţiilor internaţionale. Ce doreşte România prin PNRR, erau sub egida 
Guvernul pentru ei? Plecarea peste hotare sau proiectului prezidenţial "România Educată". 
"o Românie needucată"? Nu putem aştepta Însă, tăierile masive ale Comisiei vin în 
până în anul 2030 pentru a avea "o Românie contextul în care educaţia a primit o alocare 
educată"!iniţială de 4 miliarde de euro fonduri 

Constantin Bîrcă, deputat ales în europene, din totalul celor 29 de miliarde ale 
Circumscripţia electorală nr. 12 Călăraşi.”Planului Naţional pentru Redresare şi 
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PSD a cerut Avocatului Poporului să conteste la Curtea 
Constituţională ordonanţa de urgenţă adoptată miercuri 
de Guvern privind intervenţia imediată în cazul 
atacurilor urşilor., susţine prin intermediul unui mesaj 
postat pe pagina personală de Facebook senatorul 
Nicuşor Cionoiu.

În opinia sa, „Guvernul nu a încercat să ia anumite 
măsuri pentru a opri urşii din a mai ajunge în zonele 
locuite, ci a trecut direct la „a da drumul la împuşcarea 
liberă” a acestora. Le-aţi tăiat pădurile şi le-aţi distrus 
habitatul! Nu aţi făcut nimic pentru a le proteja 
mediul, pentru a proteja zonele în care se află în 
pericol.”

Parlamentarul social – democrat conchide lansând şi un 
avertisment „Nu ne dorim ca toţi urşii să sfârşească 
precum Arthur!”

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 21 iulie, la 
propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, o 
ordonanţă de urgenţă privind aprobarea metodelor de 
intervenţie pentru specia urs brun. Actul normativ 
reglementează modul de intervenţie imediată pentru 
prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs 
brun (Ursus arctos) asupra cetăţenilor şi bunurilor 
acestora, în intravilanul localităţilor, prin 
alungare/capturare/relocare sau extragerea prin 
împuşcare sau eutanasiere.

Scopul principal al Ordonanţei este ocrotirea unor valori 
esenţiale: viaţa şi integritatea corporală a persoanei, 
sănătatea şi securitatea publică, bunurile de orice fel 
aflate în proprietatea publică şi privată a persoanelor 
juridice şi fizice. Potrivit actului normativ, sesizarea 
cazurilor în care este necesară intervenţia se face de 
orice persoană, prin apelarea numărului unic de 
urgenţă 112.

Dâmboviţa, Emil Dumitru n-ar trebui să fie 
supărat pe nimeni. Decât pe sine însuşi. În 
fond, ce a semănat din octombrie anul trecut 
încoace, a cules cu vârf şi îndesat joi seară. 
Dar pentru că la “barza chioară îi face 
Dumnezeu cuib”, Dumitru a devenit la rândul Competiţia de la “vârful” organizaţiei 
său vicepreşedinte de drept, datorită 

judeţene PNL Călăraşi, desfăşurată mandatului de deputat pe care l-a obţinut pe 
joi seară în prezenţa a peste 350 de spinarea celor pe care i-a umilit preţ de 

câteva luni, profitând de prevederile delegaţi şi invitaţi a avut, la final, 
statutului. Să spună şi el bogdaproste!

deopotrivă învingători dar şi învinşi. 
Răducu Filipescu. Creatorul PNL Călăraşi care 
a dominat scena politică locală din 2004 şi Senatorul Ciprian Pandea a devenit noul 
până în 2020 chiar, Răducu Filipescu s-a preşedinte al filialei judeţene, aflată preţ de 
pricopsit în CV-ul său discutabil cu o mare 16 ani direct sau indirect sub “jurisdicţia” lui 

Filipescu, fără să aibă joi seară vreun rival. bilă neagră. Şi ultima, chit că a dat asigurări 
Nimeni dar absolut nimeni nu s-a încumetat joi colegilor săi că e „viu” şi suficient de 
să intre în competiţie, liberalii, chiar şi cei cu potent...politic încât partidul să se bazeze în 
vechi ştate în partid, preferând să facă un pas continuare pe el. Dar new PNL nu mai e 
în spate, în loc să urce pe “scenă” şi să ofere dispus să-i asculte balivernele care l-au făcut 
o alternativă, poate şi mai “principială” decât celebru în partid şi înfricoşător în afara lui. De 
cea propusă de fostul lider, până în urmă cu data asta, supărarea lui, derivată din faptul că 
2, 3 ani al social-democraţilor. pe linie din 2004 încoace! El, ditamai fruntea filialei judeţene, pus acolo din pix de nu i-au reuşit manevrele pe care le-a tot 

prefectul, care din sculare până'n culcare şi Ludovic Orban, Emil Dumitru este un alt Dacă Ciprian Pandea este unicul câştigător al pritocit în ultima vreme în spatele cortinei, a 
invers are o singură grijă şi anume cum să-l liberal, bineînţeles cu principii şi valorii acestor alegeri, la polul opus există cel puţin fost transpusă într-o poveste care n-a mai 
“faulteze” pe fostul său rival, Vasile Iliuţă, a liberale, toate alese pe sprânceană, dar la fel 3 mari învinşi. Dar să-i luăm pe rând în impresionat pe nimeni. Pandea n-a fost şi nici 
capitulat înainte să intre în ring, ştiind prea de fricos ca şi Barbu când vine vorba de ordinea alfabetică. n-o să fie omul pe care să-l manipuleze aşa 
bine că va trece linia de sosire pe 2. De alegeri interne. Pentru că şi-a pus cam toată cum şi-ar fi dorit. Aşa cum a izbutit în urmă Valentin Barbu. Din martie prefect al 
necrezut pentru un “luptător” ca el care se organizaţia în cap în doar câteva luni de judeţului, Valentin Barbu a înţeles până la cu o săptămâna la “municipiu”.
credea chiar un pol de putere în partid! domnie, Dumitrua decis pe ultima sută de urmă că nu e capabil să ducă până la capăt o Toţi cei 3 de mai sus au plecat aseară acasă metri să-şi retragă candidatura pentru Şi ca să nu rămână, totuşi, definitiv în afara competiţie internă dintr-un motiv extrem de cu un gust amar. Dacă Filipescu refuză şi cealaltă funcţie de primvicepreşedinte, jocului, Barbu a trebuit să se mulţumească simplu: susţinere insuficientă din partea acum să creadă că nu mai valorează nici cât o lăsând cale liberă lui Aniel Nedelcu Paţurcă, până la urmă şi cu funcţia de secretar, primită colegilor! Pretendent la una din funcţiile de ceapă degerată în partidul pe care l-a dus la rival declarat. Primarul Borcei a şi precizat că cadou, fără să mai treacă prin focul emoţiilor. primvicepreşedinte, Barbu, speranţa victorie de 3 ori la rând, Barbu şi Dumitru participă în această competiţie doar ca să-i Între noi fie vorba, să zică mersi pentru că partidului pentru şefia CJ Călăraşi, din urmă 

probabil că s-au resemnat. predea o lecţie starului promovat de Orban, altfel risca să rămână şi fără jobul de la cu un an, a dat înapoi când a văzut că trebuie 
via Jidvei. Lăcomia, aroganţa şi ignoranţa, în doze Prefectură!să “se bată” cu Gheorghe Dobre, primarul 
Fără experienţă politică dar plin de ifose de excesive, te duc iremediabil la pierzanie.localităţii Modelu, un învingător în plan local Emil Dumitru. După o prestaţie jalnică în 
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Deputatul PSD de Călăraşi Constantin Bîrcă Spania, ceea ce nu face decât să fragilizeze 
a susţinut pe 30 iunie în plenul şedinţei construcţia europeană.
Camerei Deputaţilor declaraţia politică Pentru ţara noastră, cercetarea sociologică 
intitulată "Consultarea publicului - arată că două treimi dintre adepţii apărării 
obligaţia autorităţilor!". Iată mai jos intereselor naţionale cred că ieşirea 
conţinutul integral al acestei declaraţii: României din Uniunea Europeană ar afecta 
„Prezenta declaraţie mi-a fost sugerată de interesele naţionale ale ţării.
recentul sondaj INSCOP "Neîncrederea Un fapt este cert - majoritatea românilor 
publică - Vest versus Est, ascensiunea consideră că, dacă restul ţărilor europene îşi 
curentului naţionalist în era dezinformării şi urmăresc şi propriile interese naţionale, 
fenomenului ştirilor false". este legitim ca şi românii să îşi dorească 
Sondajul de opinie a fost realizat în acelaşi lucru pentru ţara lor.
perioada 1 - 15 iunie, pe un eşantion de Aceasta demonstrează că există o percepţie 
1500 de persoane. clară a faptului că ieşirea din UE ar afecta 
Acesta este împărţit în trei capitole, cel de- interesele naţionale şi că dezvoltarea 
al doilea fiind dedicat măsurării economică a ţării are oportunităţi esenţiale 
disponibilităţii românilor de a vota un partid în interiorul Uniunii.
naţionalist, precum şi a aderenţei pe care o Cifrele sunt semnificative - 62,9% dintre 
au o serie de elemente de agendă respondenţi au apreciat că, în viitor, 
eurosceptică şi naţionalistă.

România s-ar dezvolta mai bine economic 
Un procent semnificativ al celor consultaţi dacă ar fi în interiorul Uniunii Europene, în 
arată că aproape 60% dintre români ar vota timp ce numai 27% au considerat că 
un partid care promovează valorile România s-ar dezvolta mai bine economic 
religioase şi susţine familia tradiţională. dacă ar fi în afara UE.
Potrivit aceloraşi date, aproximativ două 

Referitor la problematica intereselor 
treimi din respondenţi nu ar mai susţine o 

naţionale ale României, 32,6% au indicat 
astfel de formaţiune, dacă ea ar promova 

dezvoltarea economiei; 24% - întărirea ieşirea României din Uniunea Europeană, 
rolului României în UE; 11,9% - dezvoltarea apropierea de Rusia sau restrângerea 
infrastructurii de transport; 7,7% - drepturilor minorităţilor naţionale.
protejarea grupurilor de populaţie 

Este important de subliniat faptul că 
vulnerabile.

abordarea naţionalist - populistă reprezintă 
Acestea sunt doar câteva elemente ale un fenomen în creştere în Uniunea 
dialogului cu publicul.Europeană pentru guverne precum cele ale 

Italiei, Poloniei sau Ungariei. De asemenea, Rezultatele consultării reprezintă un 
este de remarcat o ascensiune a barometru demn de luat în considerare 
euroscepticilor în Franţa, Austria sau permanent şi nu doar o dată la 4 ani.”

Minorităţi şi Sport: Marian 
Gabriel Stanciu;
Departamentul pentru 
Politici în Sănătate: Florin 
Dumitrescu;
Vicepreşedinte de drept: 
Deputatul Emil Florian 
Dumitru.
Membri: Ciprian Olteanu; 
Constantin Chirică; Iulian 
Radu; Lică Voicu; Monica-
Silvia Ceauşescu; Alin 
Bogdan Drăgulin; Ciprian 
Panait; Mădălina Obadă; Ion 
Negoiţă; Marian Ichim; 
Valentin Deculescu; Vasile 
Stoica; Costinel Milescu; 
Ionuţ Stan; Dragoş Florin 
Coman
Trezorier: Elena Constantin
Preşedinte CoAJ: Răzvan 
Jeciu
Preşedinte CJRC: Adriana 
Mihaela Decu

Primvicepreşedinte Europene: Vasilica DobrescuJoi, 15 iulie 2021, 
Au fost prezenţi, ca invitaţi, Departamentul Strategii Departamentul pentru începând cu ora 17.00, în cadrul Comitetului de Politice şi Comunicare: Politici Sociale, Relaţii cu liberalii călărăşeni s-au Coordonare Judeţean al PNL Gheorghe Dobre Sindicatele, Patronate, 
Călăraşi reunit în Comitetul de Primvicepreşedinte Organizaţii 
primvicepreşedintele PNL Coordonare Judeţean Departamentul Politici Neguvernamentale şi 
Iulian Dumitrescu, care a 

publice: Aniel Theodor grupuri de cetăţeni: Cristian al PNL Călăraşi pentru condus lucrările şedinţei, 
Nedelcu Paţurcă Virgil Iorgaalegerea unei noi senatorul Virgil Guran 
Secretar general: Valentin Departamentul pentru (Dâmboviţa) - liderul conduceri. Au fost Barbu Politici privind grupului PNL din Senatul prezenţi 342 de Administraţia Publică, Vicepreşedinţi: României, senatorii Vasilică 

Justiţie, Siguranţă delegaţi din tot judeţul, Departamentul pentru Potecă (Hunedoara), George 
Naţională, Ordine Publică şi Strategii şi Relaţii Publice: din 351 convocaţi. Stângă (Galaţi) şi Eugen 
Siguranţa Cetăţeanului: Ion Iacomi Pîrvulescu (Teleorman), 
Aurel VasileSenatorul Ciprian Pandea a deputaţii Ionel Dancă Departamentul Imagine, 
Departamentul pentru fost ales preşedinte al (Vrancea), Cristi Barbu Comunicare, Relaţii cu 
Politici în Agricultură, Organizaţiei Judeţene PNL (Teleorman) şi George mass-media şi Purtător de 
Silvicultură, Mediu şi Călăraşi, cu un mandat de Ionescu (Prahova), cuvânt: Mihnea- Iulian 
Dezvoltare Rurală: Niculae patru ani, iar componenţa preşedintele USRPLUS Vasiliu
EremiaBiroului Permanent Călăraşi, Amelia Giurcan, şi Departamentul pentru 

Judeţean, în urma votului, Departamentul pentru reprezentanţii mass-media Politici Economice, Mediu 
este următoarea: Politici în Educaţie, călărăşene.de Afaceri, Dezvoltare 

Cercetare, Cultură, Culte, Preşedinte: Ciprian Pandea PNL CălăraşiRegională şi Fonduri 

D. Coarnă: Am rămas extrem de 
dezamăgit de o soluţie a Parchetului 

de pe lângă Tribunalul Călăraşi
N. Cionoiu: Guvernul Cîţu 

lasă urşii, simbolul României, 
în bătaia puştilor nemiloase 

ale vânătorilor de trofee! 

C. Bîrcă: Lacunele învăţământului 
românesc - tinerii au nevoie de 

sprijin, nu de declaraţii pompoase
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C. Bîrcă: Consultarea publicului 
- obligaţia autorităţilor!

N. Cionoiu: Sute de mii de 
români riscă să fie 

debranşaţi de la reţeaua 
de energie electrică

Nu putem tolera creşterea 
masivă a preţurilor doar 
pentru a determina 

creşterea veniturilor la buget. 
Cetăţenii au nevoie de noi şi 
trebuie să ne pese!”

Nicuşor Cionoiu, senator PSD

Ciprian Pandea, noul 
preşedinte al PNL Călăraşi!

n PNL Călăraşi

Vae victis!
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