
2020. Eu, personal, vinerea trecută, am înaintat 
Parchetului General alte două sesizări penale, cu 
infracţiuni pe care le-am probat, cu speranţa că o să fie 
cercetate. Am formulat şi o declaraţie politică, am 
formulat şi o interpelare către premierul României, dl 
Ciucă şi către ministrul Justiţiei, dl Predoiu, în speranţa că 
se vor apleca asupra acelor materiale şi vor dispune în 
consecinţă.”, a declarat parlamentarul călărăşean care a 
mai adăugat că fostul judecător care intervenea abuziv în 
sala de judecată dictând soluţii peste capul judecătorului 
de drept, ar fi încercat prin interpuşi să-l convingă să 
abandoneze subiectul în spaţiul public.

“Eu nu mă simt confortabil într-o ţară în care un secretar 
de stat are mari probleme cu legea. Mai e un dosar, din 
câte ştiu, şi la DIICOT, acolo sunt şi nişte probe cum că se 
intervenea în dosare. Ştiu, de exemplu, că în calitate de 
preşedinte al Tribunalului Judeţean Călăraşi intervenea în 
sala de judecată, în sensul că scotea din sală judecătorul 
titular al dreptului şi impunea soluţia. Aceste lucruri nu 
trebuie să rămână în această perspectivă a progresului 
profesional pentru că nu poţi să vorbeşti despre justiţie Deputatul Dumitru Coarnă a reluat recent seria de acuze la 
cu oameni care au probleme cu justiţia, cu legea. Nu poţi adresa fostului judecător George Cătălin Şerban, numit de 
să spui că trăieşti într-o ţară unde legea primează atâta ex-premierul Florin Cîţu la începutul lunii noiembrie în 
timp cât secretar de stat la MJ e un om de acest calibru.funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei, 

susţinând în cadrul unei conferinţe de presă că a înaintat Am observat că a încercat în mod repetat să scoată din 
recent Parchetului General două sesizări penale “cu 

spaţiul public acest subiect. În momentul în care eu l-am 
infracţiuni pe care le-am probat”.

abordat a avut câteva intenţii de a discuta cu mine, de a 
media, spunea dumnealui printr-un interpus, conflictul. “Am un subiect fierbinte de la Ministerul Justiţiei pe care 
N-am nici un conflict cu nimeni. Singurul meu conflict e cu l-am mai tratat în presa centrală. Avem un secretar de 
faptul că nu pot să accept să trăiesc într-o ţară unde stat certat cu legea, numit în această funcţie în noiembrie 
secretarul de stat de la Justiţie are probleme grave. Şi de către dl Cîţu. Este vorba de dl George Cătălin Şerban 
repet, nu mi-a fost dată vreodată să întâlnesc o situaţie care, practic, în opinia mea, trebuia numit în altă parte, 
de acest tip. Să scoţi judecătorul din sală în calitate de nu secretar de stat la Ministerul Justiţiei. Are mari 
preşedinte şi să impui soluţia, spunându-i judecătorului probleme din perspectivă juridică, în zona penală, 
respectiv că dacă nu o să se întâmple acest lucru, o să-l administrativă, civilă, disciplinară. Ştiu că sunt pe rolul 
distrugă. Şi încet – încet, se pare că l-a distrus pe acel Parchetului General, la SIIJ (n.r. Secţia pentru Investigarea 
om.”, a conchis deputatul PSD de Călăraşi, Dumitru Coarnă.Infracţiunilor din Justiţie), 3 sau 4 dosare conexate din 
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Deputatul PSD de Călărași, extrem de solicitată ca urmare a cu atât mai mult cu cât singura 
Constantin Bîrcă a susținut recent de eliminării treptate a ambalajelor de fabrică de hârtie din ţară, Fabrica 

plastic. Firmele care produc Letea, şi-a închis demult porţile, la tribuna arlamentului o declarație 
ambalaje din hârtie şi carton reuşesc vânzându-şi şi ultimele active, astfel politică intitulată “Criza de hârtie, 
cu greu să mai găsească materie încât toată marfa provine din import, ameninţare gravă la cultură şi 
primă pentru a onora valul mare de nemaiexistând niciun producător civilizaţie!”, al cărei conținut îl 
comenzi. Amplitudinea şi viteza autohton. S-a creat o adevărată prezentăm în continuare:
creşterilor de preţ sunt atât de mari panică pe piaţa presei tipărite, ziare 

„Titlul prezentei declaraţii are rolul încât ameninţă să provoace şi reviste, dar şi pe piaţa editurilor. 
de a atrage atenţia asupra unei noi dispariţia unui mare segment de Pentru rezolvarea situaţiei, editurile 
crize care ameninţă grav nu numai tipărituri. Numărul mic de fabrici de au avansat soluţia pe termen scurt - 
cultura naţională dar şi gradul de hârtie din Europa fac cu greu faţă hârtie de la Rezervele de Stat, 
civilizaţie. cererii, putând produce doar 35%- solicitând Administraţiei Naţionale a 

40% din cererea venită de pe Rezervelor de Stat şi Probleme 
Criza se manifestă şi pe plan continent. Fabricile de hârtie s-au Speciale (ANRSPS) eliberarea unei 
mondial, dar la noi are efecte în viaţa luptat ani de zile să supravieţuiască, cantităţi din stocurile naţionale.
de zi cu zi. Astfel, hârtia s-a scumpit pe măsură ce publicaţiile în print şi-
cu 50%-70% în numai două luni, Se impun măsuri urgente! În acest au redus paginile şi au trecut în 
afectând nu doar tipografiile şi caz, reiterez aforismul înţeleptului online.
implicit piaţa cărţii şi a publicaţiilor, Cicero - "O cameră fără cărţi e ca un 
ci şi industria ambalajelor de hârtie, România face faţă cu greu situaţiei, corp fără suflet."

Într-o postare pe pagina personală de Facebook 
senatorul, Nicuşor Cionoiu susţine că PSD va construi 
bugetul pe anul 2022 fără a introduce noi taxe, 
subliniind că obiectivul major al alianţei de guvernare 
este sprijinirea cetăţenilor care se confruntă cu 
probleme financiare.
"România are astăzi nevoie de solidaritate pentru a-i 
ajuta pe românii cu venituri mici să treacă cu bine 
peste creşterea preţurilor, în special celor la energie. 
Avem nevoie urgentă de măsuri menite să ajute 
cetăţenii, mai ales în aceste luni de iarnă! Vrem să 
stabilim în continuare măsuri capabile să-i protejeze 
pe românii care au cea mai mare nevoie, dar vom face 
asta în paralel cu stimularea economiei.", a scris 
Cionoiu care a conchis "PSD a susţinut mereu acel 
pachet social aplicabil de la 1 ianuarie, care prevede 
majorarea pensiei minime cu 200 de lei, a punctului de 
pensie cu 10% şi a salariului minim la 2550 de lei. 
Aceasta este cea mai bună soluţie pentru a putea reda 
încrederea românilor în viitor!"

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu a dat 
asigurări că de la 1 ianuarie 2022 se va majora punctul 
de pensie la 1586 de lei, pensia minimă va creşte de la 
800 la 1000 de lei iar pensionarii cu venituri cuprinse 
între 1000 şi 1600 de lei vor primi a 13-a pensie. 
Măsurile fac parte din programul social cu care PSD a 
intrat la guvernare.  
“Ministerul de Finanţe a făcut la timp rectificarea 
bugetară, astfel încât  pensionarii au început să-şi 
primească pensiile cuvenite, fără întârziere! Programul 
social cu care PSD a intrat la guvernare şi care prevede 
creşterea punctului de pensie, majorarea pensiei 
minime şi acordarea ajutorului pentru cei cu pensii 
mici, va fi aplicat de la începutul anului viitor. De la 1 
ianuarie 2022 va intra in vigoare noul punct de pensie 
de 1586 lei. Pensia minimă va creşte de la 800 la 1000 
de lei, iar pensionarii cu venituri cuprinse între 1000 şi 
1600 de lei vor primi a 13-a pensie.”, se arată în mesajul 
postat pe pagina personală de senatorul Nicuşor 
Cionoiu.

Liberalul Cristian Iorga, consilier „Mai vorbeam noi despre comuna Local să susţină un punct de vedere. 
judeţean dar şi administrator public al Căscioarele şi familia Iorga care are Consiliul Local Căscioarele a votat 
Municipiului Olteniţa a intrat în vizorul probleme. Zilele trecute am fost la rezilierea acelui contract. Pe bună 
deputatului Dumitru Coarnă care a Căscioarele şi împreună cu dl primar dreptate! Acel iaz aparţine comunităţii 
semnalat că din cauza redevenţei, în (n.r. Florin Bordei) am identificat nişte iar acei bănuţi ar trebui să se întoarcă în 
cuantum de circa 13 miliarde lei vechi, datorii pe care le are familia Iorga faţă comunitate. Şi atunci, cum să ai bani la 
neachitată din 2015 încoace, Consiliul de Primăria Căscioarele. E vorba de buget?”
Local al comunei Căscioarele a votat aproape 13 miliarde lei vechi, datorii Fost candidat pentru Senatul României, 
recent proiectul de hotărâre privind acumulate pe care refuză să le plătească la parlamentarele din decembrie 2020, 
rezilierea contractului de concesiune a primăriei după ce a concesionat un lac. Cristian Iorga a devenit în acest an 
unui lac aflat pe domeniul public al Din 2015, omul ăsta refuză să plătească vicepreşedinte PNL Călăraşi dar şi 
localităţii, încheiat cu societatea redevenţa către Primărie.”, a spus consilier judeţean, ocupând şi funcţia de 
administrată de Iorga. Ba mai mult Coarnă care a continuat „Săptămâna administrator public al Olteniţei, practic 
autorităţile locale s-au adresat instanţei trecută s-a votat rezilierea contractului. al doilea viceprimar al primarului 
pentru recuperarea datoriilor. Putea să vină la şedinţa de Consiliu Costinel Milescu.

Cristian. Profesor coordonator, dna 
Dănuleasa Eugenia-Gabriela

Locul II: Filmul “Decizia”, realizat de elevii 
din cadrul Liceului Danubius Călăraşi – cu 
punctaj de 445 pct.. Echipa îi cuprinde pe: 
Minea Laura Valentina; Butescu Andreea; 
Jilăveanu Alex. Profesor coordonator, dna 
Stanciu Valentina 

Locul III: Filmul “Integritatea versus 
Corupţia”, realizat de elevii din cadrul 
Liceului Agricol Sandu Aldea Călăraşi – cu 
punctaj de 444 pct. Echipa a fost formată 
din: Stoian Angelica Mariana; Muscalu Ana-
Maria; Lazăr Mihai Gabriel. Profesor 
coordonator, dna Popa Mura-Graţiela;

În continuare, clasamentul se prezintă 
astfel: 

Locul IV: Filmul “Certificatul Verde”, Municipiului Călăraşi şi Direcţia Generală În sala de şedinţe a Primăriei 
realizat de elevii Liceului Pedagogic Ştefan Anticorupţie, respectiv Serviciul Judeţean Municipiului Călăraşi s-a desfăşurat Bănulescu Călăraşi – cu punctaj de 430 pct; Anticorupţie Călăraşi. I-am felicitat nu vineri, 10 decembrie, festivitatea de Echipa doar pe câştigători, ci şi pe toţi premiere a câştigătorilor concursului 
Locul V: Filmul “Cu mâinile pătate”, realizat participanţii care împreună cu profesorii de scurt metraje cu teme anticorupţie de elevii Liceului Teoretic Mihai Eminescu coordonatori au realizat lucruri 

#ETIC (Elevii Transmit Integritatea cu Călăraşi – cu punctaj de 421 pct;impresionante. Le apreciez munca şi 
Camera). implicarea. Numai prin #corectitudine Locul VI: Filmul “Corupţia distruge vieţi”, 

putem să realizăm  ceva durabil şi să realizat de elevii Liceului Teoretic Mihai Aflat la a 3-a ediţie, concursul, organizat în 
îndreptăm ţara într-o direcţie bună. Eminescu Călăraşi – cu punctaj de 417 pct;baza protocolului de colaborare încheiat 
Primăria Municipiului Călăraşi a premiat şi Locul VII: “Filmul Corupţia Ucide”, realizat între Primăria Municipiului Călăraşi şi 
performanţa, oferind premii atractive de elevii Colegiului Naţional Barbu-Ştirbei Direcţia Generală Anticorupţie, respectiv 
câştigătorilor dar şi celorlalţi elevi care n- Călăraşi - cu punctaj de 397 pct.Serviciul Judeţean Anticorupţie Călăraşi, s-a 
au prins podiumul precum şi cadrelor 

adresat elevilor de liceu având ca obiectiv Elevii clasaţi pe primele 3 locuri au primit 
didactice.”, a declarat pe pagina personală 

conştientizarea tinerilor cu privire la fiecare câte o bicicletă. De asemenea, 
de Facebook primarul Marius Dulce, 

efectele pe care le are corupţia asupra fiecare profesor al echipelor aflate pe 
prezent la festivitate.

societăţii, atitudinea ce trebuie adoptată podium a primit câte o tabletă grafică. Toţi 
În competiţie s-au înscris elevii faţă de astfel de fapte şi modalităţile de participanţii s-au ales cu materiale de 
reprezentând 5 licee din municipiul sesizare a acestora, prin implicarea activă prevenire integritate (memory stick şi 
Călăraşi, cu 7 filme în total. În urma jurizării în realizarea unor filme de scurtmetraj cu diplome personalizate), oferite de Primăria 
realizate miercuri, 8 decembrie, au fost tematică anticorupţie, folosind un telefon Municipiului Călăraşi. Valoarea totală a 
stabiliţi următorii câştigători:mobil. premiilor oferite de Primăria Municipiului 
Locul I: Filmul “Ispita”, realizat de elevii din Călăraşi se ridică la peste 14 mii de lei. La “Am participat astăzi la festivitatea de 
cadrul Liceului Teoretic Mihai Eminescu eveniment au mai participat prof. Roxana #premiere a câştigătorilor concursului de 
Călăraşi – cu punctaj de 483 pct. Echipa a Natalia Paţurcă, inspector general şcolar şi scurt metraje pe teme anticorupţie ETIC 
fost formată din: Manea Alexandra Ioana; Sorin George Verghiu, comisar şef în cadrul (Elevii Transmit Integritatea cu Camera), 
Maxim Ioana Alexia; Zainea Bogdan- Serviciului Judeţean Anticorupţie.ediţia a 3-a, organizat de Primăria 

Consiliul Judeţean Călăraşi plănuieşte Consiliul Judeţean Călăraşi 
construirea unui parc de ştiinţă şi intenţionează să construiască un parc de 
tehnologie, în municipiul reşedinţă de ştiinţă şi tehnologie, destinat elevilor, 
judeţ, destinat nu doar elevilor şi profesorilor şi firmelor din judeţ. Ideea îi 
profesorilor ci şi companiilor. Miercuri, 8 aparţine fostului profesor şi inspector 
decembrie, în sala de şedinţe a CJ a avut şcolar, Klaus Nicolae Micescu. Acesta a 
loc o întâlnire a mediului de faceri cu cel fost prezent, alaturi de delegaţia CJ, la 
academic din Călăraşi şi Bucureşti, în finele lunii octombrie, în Klagenfurt 
cadrul căreia a fost prezentată ideea care (Austria), unde a văzut un astfel de 
stă la baza proiectului. La eveniment a laborator educaţional în cadrul căruia 
participat secretarul de stat din cadrul tinerii pasionaţi de ştiinţă şi tehnologie 
Ministerului Educaţiei, Maria-Ştefania Austria şi este cel care şi-a dorit să învaţă în mod creativ, iar profesorii 
Manea. implementeze acest proiect.”, se arată în beneficiază de cursuri de formare 

mesajul postat pe pagina de Facebook a profesională. Vicepreşedintele CJ, “După Smart Lab, un alt proiect 
Consiliului Judeţean Călăraşi.Mihăiţă Beştea, a fost şi el prezent în educaţional se conturează, la Călăraşi. 

Prefectura judeţului Călăraşi va fi dacă în funcţie va fi menţinut în Cum s-au înţeles 
condusă în perioada următoare continuare actualul prefect 

partidele din coaliţie în tot de un reprezentant al PNL. Cel Valentin Barbu. Dimpotrivă!
puţin aşa au decis liderii PSD şi legătură cu împărţirea Foarte probabil, liberalii vor face 
PNL în urma negocierilor purtate o altă nominalizare, cel mai posturilor de prefect
luni pentru împărţirea posturilor vehiculat nume fiind cel al lui 

Astfel, PSD va avea 20 de prefecţi, de prefect la nivel central. George Chiriţă. După ce a ratat 
PNL va avea 17 şi UDMR 4.alegerile pentru funcţia de primar Iniţial, Marcel Ciolacu şi Florin 

al comunei Roseţi, Chiriţă a Cîţu căzuseră de acord ca PSD va avea prefecţi în judeţele: 
obţinut mandatul de consilier judeţele cu preşedinţi de CJ Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, 
judeţean iar din vara acestui an a liberali să primească şi prefect Caraş-Severin, Dâmboviţa, Dolj, 
devenit secretar general adjunct PNL, iar cele conduse de PSD să Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, 
al organizaţiei judeţene PNL aibă prefecţi social-democraţi. Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Prahova, 
Călăraşi.Numai că înţelegerea s-a soldat Satu Mare, Timiş, Tulcea, Vâlcea, 

finalmente şi cu câteva excepţii Potrivit protocolului, liberalii vor Vrancea şi Bucureşti
printre judeţele vizate figurând şi mai obţine o funcţie de 

PNL va avea prefecţi în judeţele: Călăraşiul. După cum se ştie, subprefect şi n-ar fi exclus ca 
Alba, Argeş, Bihor, Botoşani, preşedinţia CJ Călăraşi a fost aceasta să revină în continuare lui 
Braşov, Buzău, Călăraşi, Cluj, câştigată, în septembrie 2020, în Nicolae Dumitru care ocupă 
Constanţa, Gorj, Hunedoara, urma alegerilor locale, de liderul funcţia respectivă din ianuarie 
Maramureş, Mureş, Olt, Sibiu, PSD, Vasile Iliuţă. 2020.
Suceava, Teleorman şi VasluiÎn noua configuraţie creată, e PSD Călăraşi va primi, în schimb, 
UDMR va numi prefecţii în greu de crezut că se va putea cealaltă funcţie de subprefect 
judeţele Covasna, Harghita, Sălaj debloca situaţia tensionată precum şi pe cea de secretar 

existentă dintre CJ şi Prefectură general al Prefecturii. şi Arad.

Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi a 
anunţat joi pe pagina oficială de Facebook că va 
organiza în data de 22 decembrie, începând cu 
ora 18.00, spectacolul – eveniment “Concert de 
Crăciun”, susţinut de artiştii Teatrului Naţional de 
Operă şi Balet “Oleg Danovski” din Constanţa. 
Biletele s-au pus în vânzare începând de luni, 13 
decembrie.

“Sărbătorile de iarnă se apropie cu paşi repezi. 
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie vă invită să 
petreceţi clipe de neuitat în compania artiştilor 
Teatrului Naţional de Operă şi Balet ”Oleg 
Danovski” la minunatul ”Concert de Crăciun” 
programat miercuri, 22 decembrie 2021, 
începând cu ora 18:00, în Sala Barbu Ştirbei.

Dirijor: Tiberiu Oprea; Maestru cor: Adrian 
Stanache

În program lucrări din creaţia compozitorilor : S. 
Pautza, E. Anderson, C. Frank, G. Bizet, I. Berlin, 
Fr. Schubert, Fr. Gruber, A.L. Weber, E. 
Waldteufel, N. Glanzberg, P. Mascagni ş.a.

Biletele se vor pune în vânzare începând cu data 
de 13 decembrie. Preţ bilet : 30 lei în sală si 20 lei 
la balcon

Accesul în sala de spectacole se va face conform 
măsurilor de prevenire şi combatere a efectelor 
pandemiei de COVID-19, ”Se propune ca 
participarea să fie permisă doar pentru 
persoanele care sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 
zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare, persoanele care se află în perioada 
cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară 
confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2, 
respectiv persoanele care prezintă rezultatul 
negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu 
virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 
al unui test antigen rapid pentru infecţia cu 
virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.”, 
este mesajul postat pe oagina de Facebook.

Preşedintele PSD Călăraşi, Vasile Iliuţă a Directorii de deconcentrate 
precizat în cadrul unei conferinţe de presă 

vor fi numiţi politicalgoritmul împărţirii funcţiilor de conducere în 
cadrul Prefecturii, susţinând că partidul care Începând cu luna mai a anului viitor, directorii 

din cadrul serviciilor publice deconcentrate vor obţine funcţia de prefect va mai primi şi una din 
fi numiţi pe criterii politice, a reiterat Iliuţă care cele două poziţii de subprefect. Celălalt partid, 
a mai adăugat că în urma primelor discuţii potrivit protocolului, va deţine o funcţie de 
avute cu reprezentantul PNL, PSD va avea prima subprefect, respectiv de secretar general. 
opţiune în ceea ce priveşte împărţirea 

„Discuţiile pe care le-am avut au fost raportate deconcentratelor. „Am vorbit cu cei care 
la funcţia de prefect. S-a stabilit la finele celor conduc PNL local. Am avut o întâlnire cu 

secretarul general adjunct, dl George Chiriţă două zile de negocieri, luni şi marţi, că 
referitoare la deconcentrate. S-a stabilit ca cel prefectul va fi de la acelaşi partid cu 
care trage primul să fie PSD. Noi tragem prima preşedintele Consiliului Judeţean. Au fost 
funcţie după care se va merge în formula 1 la păreri pro şi contra. Cred un singur lucru. În 
1. Cei care se află în funcţii, prin concurs, vor fi 

varianta preşedinte CJ – prefect din acelaşi menţinuţi iar dacă vor dori să se înscrie în PSD, 
partid, lucrurile vor funcţiona mult mai bine. cu atât mai bine. Dacă nu, aşteptăm ca până în 
Dacă un partid va avea funcţia de prefect, va luna mai după acreditarea agenţiilor care vor 
mai primi în plus şi o funcţie de subprefect. gestiona programele cu fonduri europene, să 
Celălalt partid va primi funcţiile de subprefect, se modifice legislaţia iar directorii să fie numiţi 

politic, aşa cum se se întâmplă cu prefecţii şi şi respectiv de secretar general.”, a declarat 
subprefecţii.”, a conchis Iliuţă.Iliuţă.

N. Cionoiu: Avem nevoie 
urgentă de măsuri menite să 

ajute cetăţenii, mai ales în 
aceste luni de iarnă!

N. Cionoiu: De la 1 ianuarie 
2022 va intra in vigoare noul 
punct de pensie de 1586 lei

D. Coarnă: Din 2015, omul ăsta refuză 
să plătească redevenţa către Primărie

Dumitru Coarnă: Eu nu mă simt 
confortabil într-o ţară în care un secretar 

de stat are mari probleme cu legea

C. Bîrcă: Criza de hârtie, ameninţare gravă la cultură şi civilizaţie!

Câştigătorii concursului de scurt metraje 
cu teme anticorupţie ETIC, premiaţi!

n CJCC
“Concert de Crăciun”, spectacol 

- eveniment programat miercuri, 
22 decembrie, ora 18.00

CJ Călăraşi intenţionează să construiască un parc de ştiinţă şi 
tehnologie, destinat elevilor, profesorilor şi firmelor din judeţ

V. Iliuţă: Partidul care va desemna prefectul 
va mai primi şi o funcţie de subprefect

Liberalii rămân la conducerea Prefecturii



2020. Eu, personal, vinerea trecută, am înaintat 
Parchetului General alte două sesizări penale, cu 
infracţiuni pe care le-am probat, cu speranţa că o să fie 
cercetate. Am formulat şi o declaraţie politică, am 
formulat şi o interpelare către premierul României, dl 
Ciucă şi către ministrul Justiţiei, dl Predoiu, în speranţa că 
se vor apleca asupra acelor materiale şi vor dispune în 
consecinţă.”, a declarat parlamentarul călărăşean care a 
mai adăugat că fostul judecător care intervenea abuziv în 
sala de judecată dictând soluţii peste capul judecătorului 
de drept, ar fi încercat prin interpuşi să-l convingă să 
abandoneze subiectul în spaţiul public.

“Eu nu mă simt confortabil într-o ţară în care un secretar 
de stat are mari probleme cu legea. Mai e un dosar, din 
câte ştiu, şi la DIICOT, acolo sunt şi nişte probe cum că se 
intervenea în dosare. Ştiu, de exemplu, că în calitate de 
preşedinte al Tribunalului Judeţean Călăraşi intervenea în 
sala de judecată, în sensul că scotea din sală judecătorul 
titular al dreptului şi impunea soluţia. Aceste lucruri nu 
trebuie să rămână în această perspectivă a progresului 
profesional pentru că nu poţi să vorbeşti despre justiţie Deputatul Dumitru Coarnă a reluat recent seria de acuze la 
cu oameni care au probleme cu justiţia, cu legea. Nu poţi adresa fostului judecător George Cătălin Şerban, numit de 
să spui că trăieşti într-o ţară unde legea primează atâta ex-premierul Florin Cîţu la începutul lunii noiembrie în 
timp cât secretar de stat la MJ e un om de acest calibru.funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei, 

susţinând în cadrul unei conferinţe de presă că a înaintat Am observat că a încercat în mod repetat să scoată din 
recent Parchetului General două sesizări penale “cu 

spaţiul public acest subiect. În momentul în care eu l-am 
infracţiuni pe care le-am probat”.

abordat a avut câteva intenţii de a discuta cu mine, de a 
media, spunea dumnealui printr-un interpus, conflictul. “Am un subiect fierbinte de la Ministerul Justiţiei pe care 
N-am nici un conflict cu nimeni. Singurul meu conflict e cu l-am mai tratat în presa centrală. Avem un secretar de 
faptul că nu pot să accept să trăiesc într-o ţară unde stat certat cu legea, numit în această funcţie în noiembrie 
secretarul de stat de la Justiţie are probleme grave. Şi de către dl Cîţu. Este vorba de dl George Cătălin Şerban 
repet, nu mi-a fost dată vreodată să întâlnesc o situaţie care, practic, în opinia mea, trebuia numit în altă parte, 
de acest tip. Să scoţi judecătorul din sală în calitate de nu secretar de stat la Ministerul Justiţiei. Are mari 
preşedinte şi să impui soluţia, spunându-i judecătorului probleme din perspectivă juridică, în zona penală, 
respectiv că dacă nu o să se întâmple acest lucru, o să-l administrativă, civilă, disciplinară. Ştiu că sunt pe rolul 
distrugă. Şi încet – încet, se pare că l-a distrus pe acel Parchetului General, la SIIJ (n.r. Secţia pentru Investigarea 
om.”, a conchis deputatul PSD de Călăraşi, Dumitru Coarnă.Infracţiunilor din Justiţie), 3 sau 4 dosare conexate din 
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Deputatul PSD de Călărași, extrem de solicitată ca urmare a cu atât mai mult cu cât singura 
Constantin Bîrcă a susținut recent de eliminării treptate a ambalajelor de fabrică de hârtie din ţară, Fabrica 

plastic. Firmele care produc Letea, şi-a închis demult porţile, la tribuna arlamentului o declarație 
ambalaje din hârtie şi carton reuşesc vânzându-şi şi ultimele active, astfel politică intitulată “Criza de hârtie, 
cu greu să mai găsească materie încât toată marfa provine din import, ameninţare gravă la cultură şi 
primă pentru a onora valul mare de nemaiexistând niciun producător civilizaţie!”, al cărei conținut îl 
comenzi. Amplitudinea şi viteza autohton. S-a creat o adevărată prezentăm în continuare:
creşterilor de preţ sunt atât de mari panică pe piaţa presei tipărite, ziare 

„Titlul prezentei declaraţii are rolul încât ameninţă să provoace şi reviste, dar şi pe piaţa editurilor. 
de a atrage atenţia asupra unei noi dispariţia unui mare segment de Pentru rezolvarea situaţiei, editurile 
crize care ameninţă grav nu numai tipărituri. Numărul mic de fabrici de au avansat soluţia pe termen scurt - 
cultura naţională dar şi gradul de hârtie din Europa fac cu greu faţă hârtie de la Rezervele de Stat, 
civilizaţie. cererii, putând produce doar 35%- solicitând Administraţiei Naţionale a 

40% din cererea venită de pe Rezervelor de Stat şi Probleme 
Criza se manifestă şi pe plan continent. Fabricile de hârtie s-au Speciale (ANRSPS) eliberarea unei 
mondial, dar la noi are efecte în viaţa luptat ani de zile să supravieţuiască, cantităţi din stocurile naţionale.
de zi cu zi. Astfel, hârtia s-a scumpit pe măsură ce publicaţiile în print şi-
cu 50%-70% în numai două luni, Se impun măsuri urgente! În acest au redus paginile şi au trecut în 
afectând nu doar tipografiile şi caz, reiterez aforismul înţeleptului online.
implicit piaţa cărţii şi a publicaţiilor, Cicero - "O cameră fără cărţi e ca un 
ci şi industria ambalajelor de hârtie, România face faţă cu greu situaţiei, corp fără suflet."

Într-o postare pe pagina personală de Facebook 
senatorul, Nicuşor Cionoiu susţine că PSD va construi 
bugetul pe anul 2022 fără a introduce noi taxe, 
subliniind că obiectivul major al alianţei de guvernare 
este sprijinirea cetăţenilor care se confruntă cu 
probleme financiare.
"România are astăzi nevoie de solidaritate pentru a-i 
ajuta pe românii cu venituri mici să treacă cu bine 
peste creşterea preţurilor, în special celor la energie. 
Avem nevoie urgentă de măsuri menite să ajute 
cetăţenii, mai ales în aceste luni de iarnă! Vrem să 
stabilim în continuare măsuri capabile să-i protejeze 
pe românii care au cea mai mare nevoie, dar vom face 
asta în paralel cu stimularea economiei.", a scris 
Cionoiu care a conchis "PSD a susţinut mereu acel 
pachet social aplicabil de la 1 ianuarie, care prevede 
majorarea pensiei minime cu 200 de lei, a punctului de 
pensie cu 10% şi a salariului minim la 2550 de lei. 
Aceasta este cea mai bună soluţie pentru a putea reda 
încrederea românilor în viitor!"

Senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu a dat 
asigurări că de la 1 ianuarie 2022 se va majora punctul 
de pensie la 1586 de lei, pensia minimă va creşte de la 
800 la 1000 de lei iar pensionarii cu venituri cuprinse 
între 1000 şi 1600 de lei vor primi a 13-a pensie. 
Măsurile fac parte din programul social cu care PSD a 
intrat la guvernare.  
“Ministerul de Finanţe a făcut la timp rectificarea 
bugetară, astfel încât  pensionarii au început să-şi 
primească pensiile cuvenite, fără întârziere! Programul 
social cu care PSD a intrat la guvernare şi care prevede 
creşterea punctului de pensie, majorarea pensiei 
minime şi acordarea ajutorului pentru cei cu pensii 
mici, va fi aplicat de la începutul anului viitor. De la 1 
ianuarie 2022 va intra in vigoare noul punct de pensie 
de 1586 lei. Pensia minimă va creşte de la 800 la 1000 
de lei, iar pensionarii cu venituri cuprinse între 1000 şi 
1600 de lei vor primi a 13-a pensie.”, se arată în mesajul 
postat pe pagina personală de senatorul Nicuşor 
Cionoiu.

Liberalul Cristian Iorga, consilier „Mai vorbeam noi despre comuna Local să susţină un punct de vedere. 
judeţean dar şi administrator public al Căscioarele şi familia Iorga care are Consiliul Local Căscioarele a votat 
Municipiului Olteniţa a intrat în vizorul probleme. Zilele trecute am fost la rezilierea acelui contract. Pe bună 
deputatului Dumitru Coarnă care a Căscioarele şi împreună cu dl primar dreptate! Acel iaz aparţine comunităţii 
semnalat că din cauza redevenţei, în (n.r. Florin Bordei) am identificat nişte iar acei bănuţi ar trebui să se întoarcă în 
cuantum de circa 13 miliarde lei vechi, datorii pe care le are familia Iorga faţă comunitate. Şi atunci, cum să ai bani la 
neachitată din 2015 încoace, Consiliul de Primăria Căscioarele. E vorba de buget?”
Local al comunei Căscioarele a votat aproape 13 miliarde lei vechi, datorii Fost candidat pentru Senatul României, 
recent proiectul de hotărâre privind acumulate pe care refuză să le plătească la parlamentarele din decembrie 2020, 
rezilierea contractului de concesiune a primăriei după ce a concesionat un lac. Cristian Iorga a devenit în acest an 
unui lac aflat pe domeniul public al Din 2015, omul ăsta refuză să plătească vicepreşedinte PNL Călăraşi dar şi 
localităţii, încheiat cu societatea redevenţa către Primărie.”, a spus consilier judeţean, ocupând şi funcţia de 
administrată de Iorga. Ba mai mult Coarnă care a continuat „Săptămâna administrator public al Olteniţei, practic 
autorităţile locale s-au adresat instanţei trecută s-a votat rezilierea contractului. al doilea viceprimar al primarului 
pentru recuperarea datoriilor. Putea să vină la şedinţa de Consiliu Costinel Milescu.

Cristian. Profesor coordonator, dna 
Dănuleasa Eugenia-Gabriela

Locul II: Filmul “Decizia”, realizat de elevii 
din cadrul Liceului Danubius Călăraşi – cu 
punctaj de 445 pct.. Echipa îi cuprinde pe: 
Minea Laura Valentina; Butescu Andreea; 
Jilăveanu Alex. Profesor coordonator, dna 
Stanciu Valentina 

Locul III: Filmul “Integritatea versus 
Corupţia”, realizat de elevii din cadrul 
Liceului Agricol Sandu Aldea Călăraşi – cu 
punctaj de 444 pct. Echipa a fost formată 
din: Stoian Angelica Mariana; Muscalu Ana-
Maria; Lazăr Mihai Gabriel. Profesor 
coordonator, dna Popa Mura-Graţiela;

În continuare, clasamentul se prezintă 
astfel: 

Locul IV: Filmul “Certificatul Verde”, Municipiului Călăraşi şi Direcţia Generală În sala de şedinţe a Primăriei 
realizat de elevii Liceului Pedagogic Ştefan Anticorupţie, respectiv Serviciul Judeţean Municipiului Călăraşi s-a desfăşurat Bănulescu Călăraşi – cu punctaj de 430 pct; Anticorupţie Călăraşi. I-am felicitat nu vineri, 10 decembrie, festivitatea de Echipa doar pe câştigători, ci şi pe toţi premiere a câştigătorilor concursului 
Locul V: Filmul “Cu mâinile pătate”, realizat participanţii care împreună cu profesorii de scurt metraje cu teme anticorupţie de elevii Liceului Teoretic Mihai Eminescu coordonatori au realizat lucruri 

#ETIC (Elevii Transmit Integritatea cu Călăraşi – cu punctaj de 421 pct;impresionante. Le apreciez munca şi 
Camera). implicarea. Numai prin #corectitudine Locul VI: Filmul “Corupţia distruge vieţi”, 

putem să realizăm  ceva durabil şi să realizat de elevii Liceului Teoretic Mihai Aflat la a 3-a ediţie, concursul, organizat în 
îndreptăm ţara într-o direcţie bună. Eminescu Călăraşi – cu punctaj de 417 pct;baza protocolului de colaborare încheiat 
Primăria Municipiului Călăraşi a premiat şi Locul VII: “Filmul Corupţia Ucide”, realizat între Primăria Municipiului Călăraşi şi 
performanţa, oferind premii atractive de elevii Colegiului Naţional Barbu-Ştirbei Direcţia Generală Anticorupţie, respectiv 
câştigătorilor dar şi celorlalţi elevi care n- Călăraşi - cu punctaj de 397 pct.Serviciul Judeţean Anticorupţie Călăraşi, s-a 
au prins podiumul precum şi cadrelor 

adresat elevilor de liceu având ca obiectiv Elevii clasaţi pe primele 3 locuri au primit 
didactice.”, a declarat pe pagina personală 

conştientizarea tinerilor cu privire la fiecare câte o bicicletă. De asemenea, 
de Facebook primarul Marius Dulce, 

efectele pe care le are corupţia asupra fiecare profesor al echipelor aflate pe 
prezent la festivitate.

societăţii, atitudinea ce trebuie adoptată podium a primit câte o tabletă grafică. Toţi 
În competiţie s-au înscris elevii faţă de astfel de fapte şi modalităţile de participanţii s-au ales cu materiale de 
reprezentând 5 licee din municipiul sesizare a acestora, prin implicarea activă prevenire integritate (memory stick şi 
Călăraşi, cu 7 filme în total. În urma jurizării în realizarea unor filme de scurtmetraj cu diplome personalizate), oferite de Primăria 
realizate miercuri, 8 decembrie, au fost tematică anticorupţie, folosind un telefon Municipiului Călăraşi. Valoarea totală a 
stabiliţi următorii câştigători:mobil. premiilor oferite de Primăria Municipiului 
Locul I: Filmul “Ispita”, realizat de elevii din Călăraşi se ridică la peste 14 mii de lei. La “Am participat astăzi la festivitatea de 
cadrul Liceului Teoretic Mihai Eminescu eveniment au mai participat prof. Roxana #premiere a câştigătorilor concursului de 
Călăraşi – cu punctaj de 483 pct. Echipa a Natalia Paţurcă, inspector general şcolar şi scurt metraje pe teme anticorupţie ETIC 
fost formată din: Manea Alexandra Ioana; Sorin George Verghiu, comisar şef în cadrul (Elevii Transmit Integritatea cu Camera), 
Maxim Ioana Alexia; Zainea Bogdan- Serviciului Judeţean Anticorupţie.ediţia a 3-a, organizat de Primăria 

Consiliul Judeţean Călăraşi plănuieşte Consiliul Judeţean Călăraşi 
construirea unui parc de ştiinţă şi intenţionează să construiască un parc de 
tehnologie, în municipiul reşedinţă de ştiinţă şi tehnologie, destinat elevilor, 
judeţ, destinat nu doar elevilor şi profesorilor şi firmelor din judeţ. Ideea îi 
profesorilor ci şi companiilor. Miercuri, 8 aparţine fostului profesor şi inspector 
decembrie, în sala de şedinţe a CJ a avut şcolar, Klaus Nicolae Micescu. Acesta a 
loc o întâlnire a mediului de faceri cu cel fost prezent, alaturi de delegaţia CJ, la 
academic din Călăraşi şi Bucureşti, în finele lunii octombrie, în Klagenfurt 
cadrul căreia a fost prezentată ideea care (Austria), unde a văzut un astfel de 
stă la baza proiectului. La eveniment a laborator educaţional în cadrul căruia 
participat secretarul de stat din cadrul tinerii pasionaţi de ştiinţă şi tehnologie 
Ministerului Educaţiei, Maria-Ştefania Austria şi este cel care şi-a dorit să învaţă în mod creativ, iar profesorii 
Manea. implementeze acest proiect.”, se arată în beneficiază de cursuri de formare 

mesajul postat pe pagina de Facebook a profesională. Vicepreşedintele CJ, “După Smart Lab, un alt proiect 
Consiliului Judeţean Călăraşi.Mihăiţă Beştea, a fost şi el prezent în educaţional se conturează, la Călăraşi. 

Prefectura judeţului Călăraşi va fi dacă în funcţie va fi menţinut în Cum s-au înţeles 
condusă în perioada următoare continuare actualul prefect 

partidele din coaliţie în tot de un reprezentant al PNL. Cel Valentin Barbu. Dimpotrivă!
puţin aşa au decis liderii PSD şi legătură cu împărţirea Foarte probabil, liberalii vor face 
PNL în urma negocierilor purtate o altă nominalizare, cel mai posturilor de prefect
luni pentru împărţirea posturilor vehiculat nume fiind cel al lui 

Astfel, PSD va avea 20 de prefecţi, de prefect la nivel central. George Chiriţă. După ce a ratat 
PNL va avea 17 şi UDMR 4.alegerile pentru funcţia de primar Iniţial, Marcel Ciolacu şi Florin 

al comunei Roseţi, Chiriţă a Cîţu căzuseră de acord ca PSD va avea prefecţi în judeţele: 
obţinut mandatul de consilier judeţele cu preşedinţi de CJ Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, 
judeţean iar din vara acestui an a liberali să primească şi prefect Caraş-Severin, Dâmboviţa, Dolj, 
devenit secretar general adjunct PNL, iar cele conduse de PSD să Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, 
al organizaţiei judeţene PNL aibă prefecţi social-democraţi. Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Prahova, 
Călăraşi.Numai că înţelegerea s-a soldat Satu Mare, Timiş, Tulcea, Vâlcea, 

finalmente şi cu câteva excepţii Potrivit protocolului, liberalii vor Vrancea şi Bucureşti
printre judeţele vizate figurând şi mai obţine o funcţie de 

PNL va avea prefecţi în judeţele: Călăraşiul. După cum se ştie, subprefect şi n-ar fi exclus ca 
Alba, Argeş, Bihor, Botoşani, preşedinţia CJ Călăraşi a fost aceasta să revină în continuare lui 
Braşov, Buzău, Călăraşi, Cluj, câştigată, în septembrie 2020, în Nicolae Dumitru care ocupă 
Constanţa, Gorj, Hunedoara, urma alegerilor locale, de liderul funcţia respectivă din ianuarie 
Maramureş, Mureş, Olt, Sibiu, PSD, Vasile Iliuţă. 2020.
Suceava, Teleorman şi VasluiÎn noua configuraţie creată, e PSD Călăraşi va primi, în schimb, 
UDMR va numi prefecţii în greu de crezut că se va putea cealaltă funcţie de subprefect 
judeţele Covasna, Harghita, Sălaj debloca situaţia tensionată precum şi pe cea de secretar 

existentă dintre CJ şi Prefectură general al Prefecturii. şi Arad.

Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi a 
anunţat joi pe pagina oficială de Facebook că va 
organiza în data de 22 decembrie, începând cu 
ora 18.00, spectacolul – eveniment “Concert de 
Crăciun”, susţinut de artiştii Teatrului Naţional de 
Operă şi Balet “Oleg Danovski” din Constanţa. 
Biletele s-au pus în vânzare începând de luni, 13 
decembrie.

“Sărbătorile de iarnă se apropie cu paşi repezi. 
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie vă invită să 
petreceţi clipe de neuitat în compania artiştilor 
Teatrului Naţional de Operă şi Balet ”Oleg 
Danovski” la minunatul ”Concert de Crăciun” 
programat miercuri, 22 decembrie 2021, 
începând cu ora 18:00, în Sala Barbu Ştirbei.

Dirijor: Tiberiu Oprea; Maestru cor: Adrian 
Stanache

În program lucrări din creaţia compozitorilor : S. 
Pautza, E. Anderson, C. Frank, G. Bizet, I. Berlin, 
Fr. Schubert, Fr. Gruber, A.L. Weber, E. 
Waldteufel, N. Glanzberg, P. Mascagni ş.a.

Biletele se vor pune în vânzare începând cu data 
de 13 decembrie. Preţ bilet : 30 lei în sală si 20 lei 
la balcon

Accesul în sala de spectacole se va face conform 
măsurilor de prevenire şi combatere a efectelor 
pandemiei de COVID-19, ”Se propune ca 
participarea să fie permisă doar pentru 
persoanele care sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 
zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare, persoanele care se află în perioada 
cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară 
confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2, 
respectiv persoanele care prezintă rezultatul 
negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu 
virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 
al unui test antigen rapid pentru infecţia cu 
virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.”, 
este mesajul postat pe oagina de Facebook.

Preşedintele PSD Călăraşi, Vasile Iliuţă a Directorii de deconcentrate 
precizat în cadrul unei conferinţe de presă 

vor fi numiţi politicalgoritmul împărţirii funcţiilor de conducere în 
cadrul Prefecturii, susţinând că partidul care Începând cu luna mai a anului viitor, directorii 

din cadrul serviciilor publice deconcentrate vor obţine funcţia de prefect va mai primi şi una din 
fi numiţi pe criterii politice, a reiterat Iliuţă care cele două poziţii de subprefect. Celălalt partid, 
a mai adăugat că în urma primelor discuţii potrivit protocolului, va deţine o funcţie de 
avute cu reprezentantul PNL, PSD va avea prima subprefect, respectiv de secretar general. 
opţiune în ceea ce priveşte împărţirea 

„Discuţiile pe care le-am avut au fost raportate deconcentratelor. „Am vorbit cu cei care 
la funcţia de prefect. S-a stabilit la finele celor conduc PNL local. Am avut o întâlnire cu 

secretarul general adjunct, dl George Chiriţă două zile de negocieri, luni şi marţi, că 
referitoare la deconcentrate. S-a stabilit ca cel prefectul va fi de la acelaşi partid cu 
care trage primul să fie PSD. Noi tragem prima preşedintele Consiliului Judeţean. Au fost 
funcţie după care se va merge în formula 1 la păreri pro şi contra. Cred un singur lucru. În 
1. Cei care se află în funcţii, prin concurs, vor fi 

varianta preşedinte CJ – prefect din acelaşi menţinuţi iar dacă vor dori să se înscrie în PSD, 
partid, lucrurile vor funcţiona mult mai bine. cu atât mai bine. Dacă nu, aşteptăm ca până în 
Dacă un partid va avea funcţia de prefect, va luna mai după acreditarea agenţiilor care vor 
mai primi în plus şi o funcţie de subprefect. gestiona programele cu fonduri europene, să 
Celălalt partid va primi funcţiile de subprefect, se modifice legislaţia iar directorii să fie numiţi 

politic, aşa cum se se întâmplă cu prefecţii şi şi respectiv de secretar general.”, a declarat 
subprefecţii.”, a conchis Iliuţă.Iliuţă.

N. Cionoiu: Avem nevoie 
urgentă de măsuri menite să 

ajute cetăţenii, mai ales în 
aceste luni de iarnă!

N. Cionoiu: De la 1 ianuarie 
2022 va intra in vigoare noul 
punct de pensie de 1586 lei

D. Coarnă: Din 2015, omul ăsta refuză 
să plătească redevenţa către Primărie

Dumitru Coarnă: Eu nu mă simt 
confortabil într-o ţară în care un secretar 

de stat are mari probleme cu legea

C. Bîrcă: Criza de hârtie, ameninţare gravă la cultură şi civilizaţie!

Câştigătorii concursului de scurt metraje 
cu teme anticorupţie ETIC, premiaţi!

n CJCC
“Concert de Crăciun”, spectacol 

- eveniment programat miercuri, 
22 decembrie, ora 18.00

CJ Călăraşi intenţionează să construiască un parc de ştiinţă şi 
tehnologie, destinat elevilor, profesorilor şi firmelor din judeţ

V. Iliuţă: Partidul care va desemna prefectul 
va mai primi şi o funcţie de subprefect

Liberalii rămân la conducerea Prefecturii
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