
Consilierul local PSD, 
Alexandru Chiriţă critică 
maniera de cheltuire a 
banului public a Executivului 
Primăriei Călăraşi susţinând 
că administraţia liberală 
trebuie să reanalizeze 
capacitatea profesională a 
fiecărui angajat în parte în 
contextul majorării 
cheltuielilor de personal. 

„Executivul liberal nu cunoaşte 
diferenţa între eficienţă şi 
eficacitate, astfel încât am ajuns să 
ne bucurăm că se mai fac lucruri pe 
ici pe colo dar, cu un randament al 
utilizării banului public, foarte 
scăzut. Aşa cum am mai spus de câte 
ori am avut ocazia să discutăm, noi, 
PSD, nu suntem de acord cu politica va fi mai grea decât cea din 2018, 
de cheltuire a banului public pe care care oricum a fost destul de dificilă. 
o adoptă actuala administraţie a Vor veni alte „poveri” pe acest 
municipiului. Consider că s-au alocat buget, în sensul că, prin lege, s-a 
şi se vor aloca în continuare foarte introdus indemnizaţia de hrană în 
mulţi bani pe zona de personal. Nu cuantumul a două salarii minime 
putem contesta faptul că resursa brute la care se vor adăuga 
umană e foarte importantă şi că voucherele de vacanţă. Şi atunci 
oamenii trebuie să fie bine plătiţi bugetul va fi grevat şi de aceste 
dar, cu siguranţă, trebuie reanalizată cheltuieli de personal. Cheltuielile 
productivitatea muncii şi capacitatea de personal vor creşte şi evident că 
profesională a aparatului propriu al vor trebuie reduse fondurile alocate 
primăriei. Va trebui eliminat acel mit pentru zona dezvoltare. 

comparabile. “Nu mai este un secret al „plimbatului hârtiei” prin Repercusiunile se vor vedea, aşa 
pentru cineva, faptul că oraşul e instituţie iar economiile bugetare le- cum s-au văzut şi în anii anteriori.”
subdezvoltat şi că necesită investiţii am putea direcţiona către investiţii, 
majore pentru următorii 20 de ani ca învătământ sau asistenţă socială.” a În opinia sa, Călăraşiul are nevoie de 
să ajungem la nivelul „smart-city”, declarat pentru www.arenamedia.ro investiţii masive pentru a recupera 
pe care-l propune domnul primar.” a Chiriţă care a continuat „Din punctul cât mai repede decalajul de 
conchis tânărul consilier social – meu de vedere, situaţia bugetară a dezvoltare faţă de alte municipii 
democrat. municipiului Călăraşi, pe anul 2019, reşedinţe de judeţ de dimensiuni 
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Trebuie să admiteţi şi voi, cei care nu 
mai credeţi demult în poveşti cu feţi 
– frumoşi, că nu în fiecare zi sunteţi 
răsfăţaţi cu o astfel „de capodoperă” 
foto precum cea de sus, pe care am 
„găsit-o” pe pagina oficială de 
facebook a preşedintelui PNL 
Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, 
primarul în exerciţiu al municipiui 
reşedinţă de judeţ. Ea şi alte vreo 4-5 
bucăţi sunt însoţite şi de un mesaj 
siropos care conţine, totuşi, un 
cuvânt cheie: „unitate”! Începutul de 
an 2019 este marcat de unitatea 
Partidului Național Liberal la nivel 
județean. A trecut vremea orgoliilor, 
suntem uniți și o vom demonstra în 
cele două evenimente electorale 
care ne așteaptă în acest an, dar și 
anul viitor. Le mulțumesc tuturor 
colegilor liberali pentru maturitatea 
politică de care au dat dovadă.”, aşa 
sună mesajul postat de Drăgulin. 
Emoţionant, nu? Acum, aşa ca după un hocus – pocus, cele spuse mai sus e acela că partidul 
Fotografia sugerează orice dar nu Drăgulin, cu înţelepciunea-i se află, într-adevăr, în faţa a două 
şi…invitaţia la unitate. E ca şi cum i-ai proverbială, vorbeşte de lucruri examene electorale pe care Drăgulin 
vedea, acum, la aceeaşi masă pe sfinte, transmiţându-le naivilor din nu şi le permite să le mai piardă ca 
George Chiriţă, Ciprian Pandea şi partid că “a trecut vremea orgoliilor”, alegerile parţiale de acum 2 ani de la 
Iulian Iacomi, la PSD! că “suntem uniţi”, că “maturitatea Lehliu Gară şi Unirea. 
De la stânga la dreapta, eu văd mai politică” a învins…Vorbe! De data asta, se joacă chiar funcţia 
degrabă viitorul, prezentul şi trecutul Dacă tot se face trimitere la de preşedinte pe care şi-a dorit-o 
PNL. Cât despre unitate…să fim “unitate”, sentiment care a învăluit enorm, crezând că astfel, el, elevul îşi 
serioşi! Nici n-a fost, nicio n-o să fie! subit partidul, nu-i limpede de ce de va putea depăşi profesorul, adică pe 
E greu ca un om cu scaunla cap să la o vreme lipseşte de la ”masa Filipescu. Şi pentru asta, nu-l doare 
mai creadă că de vineri, 18 ianuarie mare” celălalt primvicepreşedinte, gura să vorbească de lucruri mari 
de la ora 13.02 minute (data Gheorghe Dobre, primaul localităţii punând presiune pe adevăraţii “grei” 
postării!) s-a instaurat concordia în Modelu. Între noi fie vorba, omul nu- ai partidului. Nu sunt sigur că a fost şi 
cadrul PNL, asta după ce, de vreo 2 i ocupat ci doar supărat, susţinând în ascultat!
ani de domnie a lui Drăgulin, datul la rândul prietenilor că vrea chiar să 

În altă ordine de idei, întreb, aşa, gioale şi înjurăturile de prin ziare şi renunţe la “privilegiul” de a mai 
pentru prieten, dacă pentru sala care de pe facebook dintre ei au devenit o ocupa o astfel de “demnitate” în 

regulă. Chiar Drăgulin, ditamai a găzduit atâtea şedinte de partid în partid. Pentru Drăgulin, pasul făcut în 
prezidentu', devenise la un moment ultima perioadă, Primăria a încasat spate de Dobre poate că nu-i un 
dat subiect de băşcălie, “poziţie”, capăt de ţară dar e un semnal că contravaloarea chiriei. Sala, după 
desigur ingrate, care-l adusese în partidul e în continuare “dezbinat” cum ştim cu toţii, e a Primăriei, nu şi 
pragul disperării. În vreo 2-3 rânduri, iar orgoliile sunt tot acolo, la locul “sufrageria” PNL unde Drăgulin îşi 
l-au adus şi pe Orban la Călăraşi, cu lor, neclintite! invită rudele politice de la ţară ca să 
gândul să mai limpezească din lături pună… judeţul la cale! Tot se plânge Pentru Drăgulin, “unitatea” e un 
dar nici Şică Mandolină n-a reuşit să 'mnealui că Primăria n-are bani din cuvânt pe care-l suportă doar hârtia 
facă o treabă de nota 10! sau facebook-ul. Singurul adevăr din cauza Guvernului Dăncilă!

n PNL Călăraşi

de „import” dar de unde să-l iei? Pe cine să mai 
ademeneşti în condiţiile în care există „pe piaţă” 
o evidentă penurie de oameni serioşi, 
responsabili, cumpătaţi care nu fac afaceri cu 
Primăria, familiarizaţi cu legislaţia din domeniu, 

Cel puţin 4 obiective majore ar trebui să-i dea a fi din nou candidatul partidului pentru funcţia care nu doar să identifice ci să şi rezolve 
insomnii noului preşedinte interimar al PSD de primar, se întrevede destul de greu vreun alt problemele oamenilor? Şi în plus, dispuşi “să 
Călăraşi, Iulian Iacomi, asta dacă nu cumva „muşteriu”. plătească” cu zâmbetul pe buze şi împrumuturile 
primarul oraşului Lehliu Gară nu se va Iacomi ar putea apela la bunul său prieten, Ninel lui Drăgulin, estimate la circa 670 de miliarde de 
„răzgândi” între timp şi va părăsi, intempestiv, Ţifrea, şeful finanţelor publice judeţene, însă lei vechi, plătibile în vreo 2-3 mandate nu înainte 
această „poziţie” obţinută cu largul concurs al experienţa suferită de acesta în 2008, nu cred că de a-i reproşa acestuia starea măcar discutabilă 
Centrului, aşa cum a procedat şi în urmă cu vreo l-ar putea readuce în postura de candidat. Omul dacă nu chiar deplorabilă în care se află 
2 ani când a spus „pas” funcţiei de deputat a trăit atunci o experienţă total nefericită în Călăraşiul!
după nici 6 luni de la preluare. Deşi nu-l pusese condiţiile în care proprii săi colegi de partid îi Oricum primăria municipiului reşedinţă de judeţ 
nimeni cu forţa pe listă. Ba, dimpotrivă! erau prieteni în faţă şi adversari la spate, nu se câştigă stand la “căldurică”, criticându-ţi 

susţinându-l, la acea vreme pe adversarul lui “părinteşte” adversarul!În acest an, agenda electorală cuprinde alegerile direct, Nicolae Dragu, omul PNL-ului. N-o să-i 
europarlamentare (mai) şi respectiv cele Dincolo de aparenţe, e limpede că problema mai nominalizez aici pentru că-i ştie şi Ţifrea prea 
prezidenţiale (noiembrie) iar în 2020, pe cele există şi riscă să se acutizeze dacă nu va fi bine!
locale (iunie) şi parlamentare (decembrie). Mize identificată în timp util soluţia. Câştigătoare! Alte nume vehiculate în partid anul trecut erau grele, uriaşe care ar trebui să dea mari bătăi de Altfel, PSD va continua să se uite la această cele ale lui Marian Ichim (consilier judeţean), cap interimarului Iacomi. PSD nu-i doar un funcţie cu jind încă 4 ani, lărgind şi mai mult George Chiriţă (consilier judeţean) ori Alexandru simplu jucător pe această scenă. Noblesse orizontul de timp de la ultima sa victorie, mai Chiriţă (consilier local) însă e greu dacă nu cumva oblige! exact din iunie 2000 iar Iacomi îşi va trece şi el chiar imposibil de crezut că Iacomi le va lua în 

numele pe lista iluştrilor conducători care au Şi cum omul gospodar îşi face vara sanie şi iarna calcul.
car, Iulian Iacomi va trebui prin hăţişul de transformat PSD-ul în partid de mâna a 2-aO altă soluţie ar putea fi unul din cei doi 
probleme curente dar şi provocări de genul celor Într-o oarecare măsură, o problemă similară parlamentari care se identifică într-adevăr cu 
enumerate mai sus să identifice şi soluţiile întâmpină PSD şi în ceea ce priveşte Consiliul Călăraşiul: senatoarea Roxana Paţurcă şi 
câştigătoare pentru Primăria Călăraşi, respectiv Judeţean. Doar că aici viitorul preşedinte va fi deputatul Sorin Vrăjitoru. Prima e interesată mai 
Consiliul Judeţean, instituţii publice locale de ales din rândul consilierilor judeţeni. Domnul degrabă de o carieră parlamentară, deci mi-e 
anvergură pe care PSD nu le-a mai câştigat din greu să cred că şi „împinsă” de la spate ar Iacomi, dacă vizează o astfel de demnitate 
2000. accepta. În ceea ce-l priveşte pe Sorin Vrăjitoru şi publică, şi-ar maximiza şansele dacă va reuşi să 
Dar, vorba lui Marius Dulce, PSD, la Călăraşi, n-a aici lucrurile sunt clare. A început o muncă ducă PSD nu doar pe primul loc ci şi în postura de 
dus niciodată lipsă de candidaţi ci importantă în Parlament pe care vrea s-o ducă la a negocia până la ultimul vot cu partidele mici 
de...câştigători. bun sfârşit. Ambii pot deveni desigur potenţiali care vor accede în CJ. Altfel riscă să trăiască 

candidaţi dar aşa cum spunea Dulce, partidul are aceeaşi dramă din 2004 când PSD deşi câştigase De data asta, realitatea pare să-l contrazică până 
nevoie de câştigători. Oameni care să-şi dorească alegerile locale n-a reuşit să câştige şi Executiv şi pe Dulce. La o primă evaluare a potenţialilor 
enorm să lucreze pentru o comunitate mare, adversari ai lui Drăgulin (desigur, dacă va rămâne Consiliului Judeţean. Din vanitate, din prostie, 
grea, condusă cu multe erori de vreo 15 ani de o el unicatul PNL-ului!) din tabăra PSD, lume multă, sau din ambele la un loc! Şi ar mai fi ceva. Va 
administraţie liberală mediocră, „campioană” la oameni prea puţini. În afara lui Marius Dulce, trebui încă de mâine să arate cu degetul spre 
promisiune dar „corigentă” la realizări.fost candidat şi în 2016, care şi-a exprimat public, administraţia liberală, condusă de Iliuţă. E un 

prin intermediul www.arenamedia.ro, intenţia de Desigur o variantă pentru PSD ar fi şi un candidat lux? Îndrăzneşte să crezi, domnule Iacomi!

Noul lider interimar al PSD Călăraşi, Iulian 
Iacomi n-a confirmat dar nici n-a informat 
zvonul potrit căruia ar putea deveni candidatul 
partidului pentru şefia Consiliuli Judeţean 
Călăraşi, la alegerile locale din 2020, spunând 
doar că „E prea devreme ca să vorbim de aşa 
ceva. Vă daţi seama că nu putem pune căruţa 
înaintea cailor. Vrem să face o echipă, avem 
primele alegeri, sunt europarlamentarele, 
avem prezidenţialele şi pe urmă…”

Cât priveşte desemnarea candidatului PSD 
pentru funcţia de primar al municipiului 
reşedinţă de judeţ, Iacomi a declarat „Eu sper 
cât mai curând posibil, poate la 
europarlamentare să ieşim şi cu acel candidat 
la Primăria Călăraşi. De fapt avem două 
rânduri de alegere şi putem să-l promovăm, să 
poată să iasă în faţa dumneavoastră şi în faţa 
cetăţenilor din Călăraşi, să se prezinte.” 

Până în acest moment şi-a manifestat public 
interesul de a candida Marius Dulce, liderul 
organizaţiei municipale Călăraşi, candidatul 
partidului din 2016 care s-a clasat atunci pe 
poziţia secundă.

Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, a declarat vineri în cadrul 
unei conferinţe de presă că, în acest an, Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va elabora Studiul de 
Fezabilitate privind pasajul de la Drajna. „Vreau să vă dau o 
informaţie caldă. Este vorba de pasajul de la Drajna despre care s-
a tot vorbit. Acest proiect care este cuprins şi în Planul de 
dezvoltare al judeţului Călăraşi 2014-2020, document programatic 
de lucru, la care am lucrat alături de specialişti din Consiliul 
Judeţean atunci când ocupam funcţia de consilier judeţean, a 
ajuns în faza elaborării Studiului de Fezabilitate. După cum ştiţi, 
proiectul a demarat în urmă cu un an şi jumătate cu redactarea 
Studiului de Prefezabilitate care a fost finalizat la mijlocul anului 
trecut. Recent s-a aflat spre aprobare la Ministerul Finanţelor 
Publice. S-a aflat şi în atenţia Direcţiei Regionale de Drumuri şi 
Poduri Constanţa care l-a trimis la CNAIR pentru elaborarea 
Studiului de Fezabilitate. Estimăm ca acest SF să fie gata în 5-6 
luni.” a spus Vrăjitoru care a mai adăugat „După finalizarea SF-ului, 
proiectul va fi analizat de Consiliul Tehnico Economic (CTE-ul) de la 
Ministerul Transporturilor, respectiv Ministerului Dezvoltării şi în 
cele din urmă de Consiliul interministerial. Sper că e o veste bună 
pentru călărăşeni şi nu numai care întâmpină multe greutăţi 
atunci când ajung la Drajna.”

Demersurile domnului deputat 
Cristian George Sefer pentru 
identificarea soluţiilor de extindere 
a reţelei de energie electrică din 
comuna Tămădău Mare continuă.

La invitaţia domnului primar 
Constantin Chirică,  la începutul 
acestei săptămâni, domnul deputat 
Cristian George Sefer s-a întâlnit la 
sediul primăriei Tămădău cu edilul 
comunei. Aici au fost discutate 
demersurile făcute până în acest 
moment în vederea obţinerii 
acordului distribuitorului de 
energie electrică pentru extinderea reţelei.

Tot în această întâlnire au fost dezbătute şi proiectele iniţiate de 
Primăria Tămădău Mare, finanţate din fonduri nerambursabile, 
pentru introducerea apei potabile, canalizare si extinderea reţelei 
de trotuare în comună. 

Biroul de presă al deputatului Cristian George Sefer

Ministrul Justitiei a continuat, marţi, să se delimiteze înalt grad de siguranţă publică prin comparaţie cu 
de legea recursului compensatoriu, Tudorel Toader state occidentale.”
spunând într-o postare de Facebook, că MJ nu a fost Preşedintele ALDE Călăraşi a mai adăugat că în acest 
de acord cu modificările propuse şi că a considerat moment, propaganda antiguvernamentală se 
legea neconstituţională. Toader a postat un istoric al străduieşte să creeze în spaţiul public o temă 
parcursului legii recursului compensatoriu ”pe artificială pe tema recursului compensatoriu, 
înţelesul tuturor”, la final sugerând că răspunderea subiectul acestei campanii agresive fiind ministrul 
aparţine guvernării anterioare, CSM şi Camerei Justiţiei. “În acest moment vedem cum în spaţiul 
Deputaţilor, nu Ministerului Justiţiei, care nu a fost public propaganda antiguvernamentală, în frunte 
de acord pentru că a ţinut cont de opinia venită de la cu cele două partide de opoziţie şi entităţile media 
Administraţia Penitenciarelor. care le susţin, încearcă sa creeze un subiect artificial 
PSD a reacţionat în scandalul crimei de la Mediaş din recursul compensatoriu. Instituţii de presă şi 
susţinând că autorul acesteia nu a fost eliberat în ziarişti, alături de lideri politici, manipulează 
baza legii recursului compensatoriu şi că acuzaţiile dramele unor oameni, în acest caz crima de la 
potrivit cărora ministrul Justiţiei este responsabil de Mediaş. Ultima găselniţă a propagandei este aceea 
eliberarea infractorilor care recidivează „e dictată de că recursul compensatoriu eliberează criminalii care 
interese politice şi afectează interesele naţionale”. omoară oameni. Totul axat pe Tudorel Toader, care 

este de fapt subiectul acestei campanii agresive. în „Referitor la acţiunile PNL şi USR, asistăm la o 
primul rând, aşa cum arată specialiştii în drept, exploatare a unei tragedii de către reprezentanţii 
cazul de la Mediaş este cu totul altfel decât a fost opoziţiei. PNL şi USR încearcă să se folosească de 
prezentat de diferite surse media. De ce? Cel care a tragedia de la Mediaş pentru a-şi duce mai departe 
ucis a fost eliberat în baza legii normale, care acţiunile împotriva Guvernului. Însă, cele două 
stabileşte că dupa executarea a 3/4 din pedeapsă partide, şi USR şi PNL, au susţinut fără reţineri 
poate solicita liberarea condiţionată, deci poate fi proiectul promovat de Raluca Prună şi guvernarea 
trimis acasă. În concluzie, instanţa din Deva a decis Cioloş, privind recursul compensatoriu. Să nu uităm 
liberarea condiţionată a condamnatului. Parchetul cine a venit cu ideea unui asemenea proiect şi cine 
nu a atacat sentinţa, ea rămânând definitivă. l-a susţinut. USR, partidul care cere acum 
Evaluarea o face comisia din penitenciar, plus retragerea recursului compensatoriu, este chiar cel 
judecătorul care dă decizia. Deci nici pomeneală de care a susţinut-o pe Prună până la capăt şi guvernul 
recurs compensatoriu, dar jurnalişti, politicieni şi pe care l-a reprezentat. Mai mult, PNL e partidul 
alţi influenceri continuă să rostogolească această care a susţinut din toate puterile guvernul Cioloş şi 
idee falsă. Repet, legea privind recursul i-au făcut invitaţii continue lui Cioloş să li se 
compensatoriu a fost iniţiată de ministrul Justiţiei alăture.” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
Raluca Prună, din guvernul Cioloş, dar aceasta fuge liderul judeţean ALDE Călăraşi, Laurenţiu State (foto 
de răspundere. Ne tot spune că s-a modificat în stânga) care a continuat “Trebuie să stabilim în ce 
Parlament. Aşa e, însă iniţiativa a aparţinut condiţii a fost dat recursul compensatoriu: România 
guvernării Cioloş, ministrul Prună fiind cel care a şi urma să fie sancţionată de catre CEDO pentru 
propus numărul de zile care să fie considerate aglomeraţia din închisori. Şi atunci, de unde atâta 
compensatorii. În concluzie, asistăm la o campanie isterie pe tema legii recursului compensatoriu? 
care nu mai are legătură cu presa sau cu politica. Această lege a fost introdusă de guvernul de 
Este o campanie de denigrare a Guvernului şi a tehnocraţi şi modificată de Parlament în urma 
ministrului Justiţiei.” a conchis Laurenţiu State.propunerii CSM. Ea este aplicată într-o ţară cu un 

Preşedintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, 
o scrisoare premierului Viorica Dăncilă, 
referitoare la propunerile de numire în 
funcţiile de viceprim-ministru, ministrul 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice 
şi de ministru al transporturilor. Şeful statului 
spune că propunerile Lia Olguţa Vasilescu şi 
Mircea Drăghici nu fac dovada îndeplinirii 
tuturor condiţiilor de legalitate, astfel încât 
să li se poată da curs şi afirmă că cei doi 
trebuie să depună la dosar cazierele 
judiciare. 
“Domnul preşedinte Iohannis continuă să 
dezbine. Prin tot ce face, vrea să blocheze numeşti doi miniştri în momentul în care 
activitatea Guvernului. Vrea să blocheze România a preluat preşedinţia, trebuie să 
toate lucrurile bune pe care Guvernarea spui pe ce te bazezi. Este îngrijorător şi 
ALDE-PSD le-au anunţat pentru 2019.” arată un nivel de profesionalism la care nu 
ausţine liderul ALDE Călăraşi, Laurenţiu State se ridică Iohannis. Preşedintele a inventat 
care a mai adăugat “Aşa consideră pe parcursul a aproximativ două luni de zile 
dumnealui că va câştiga un nou mandat: din motiv după motiv nespunând de la început 
opoziţie şi blocând orice iniţiativă. Greşeşte, ce vrea, ceea ce arată că de fapt nici nu ştia 
aşa va pierde pentru că românii nu mai vor la începutul respingerilor ce motiv invocă la 
politicienii care să îi dezbine. E tot mail sfârşit. La început, doamna Olguţa Vasilescu 
impede că preşedintele Iohannis a intrat a fost respinsă pe motiv că nu ar 
într-o logică a campaniei electorale, care, corespunde funcţiei din punct de vedere 
din păcate pentru România, se va întinde pe profesional şi doar domnului Ilan Laufer i-a 
întreg parcursul anului. Pentru dumnealui, cerut în mod special să facă dovada 
principalul obiectiv pentru acest an este îndeplinirii condiţiilor. Aceste lucruri au fost 
noul mandat de preşedinte. Este mai îndreptate de către Executiv. Acum, 
preocupat de propria sa campanie, lăsând preşedintele a inventat noi motive pentru a 
în plan secundar imaginea României şi respinge miniştrii. Trebuie să avem în 
activitatea Guvernului.” vedere că nu e prima remaniere pe care o 
State consideră că în această perioadă face coaliţia PSD – ALDE. Abia acum 
preşedintele Iohannis a inventat pur şi preşedintele identifică faptul că sunt lipsuri 
simplu motive ca să respingă cele două în dosare. E trist, dar domnul preşedinte se 
nominalizări menţionate mai sus şinând duce în zona de ridicol. Prima dată că nu 
două posture cheie blocate. “Nu există aveau buletinul, acum că nu aveau cazierul. 
argumente logice pentru care preşedintele Pentru domnul Iohannis nu mai contează 
continuă această situaţie. Domnul Iohannis, legea, Constituţia. Vrea să încalce legea cât 
după părerea mea, sabotează activitatea mai puternic sperând ca aşa va atrage 
guvernului. Suntem în plină preşedinţie a electoratul care protestează şi care s-a 
Consiliului UE, iar preşedintele ţine două îndepărtat de el.” a conchis liderul judeţean 
posturi cheie blocate. Dacă refuzi să al ALDE Călăraşi.

n PSD Călăraşi

Iacomi, despre o 
candidatură la şefia 

Consiliului Judeţean:    
E prea devreme să 

vorbim de aşa ceva!

Lista lui Iacomi!

Unitate? Nici n-a fost, 
nici n-o să fie!

n PSD Călăraşi

S. Vrăjitoru: CNAIR va 
elabora, în acest an, 

SF-ul pasajului de la Drajna

Vacanţa parlamentară, prilej 
de întâlnire cu edilii 

localităţilor călărăşene a 
deputatului Cristian Sefer

n PSD Călăraşi

Al. Chiriţă: Executivul liberal nu cunoaşte 
diferenţa între eficienţă şi eficacitate

n ALDE Călăraşi n ALDE Călăraşi

L. State: Preşedintele se duce în 
zona de ridicol. Pentru Iohannis 

nu mai contează legea, Constituţia

L. State: De unde atâta isterie pe tema 
legii recursului compensatoriu?

Pentru finanţarea unor obiective de acest context nu există o 
interes local, Executivul Primăriei competiţie reală între proiecte. 
Călăraşi a accesat deja un credit în Trebuie doar să intri în joc, ca să 
valoare de 250 de miliarde de lei accesezi banii.” a declarat pentru 
vechi, utilizând deja 130 de miliarde www.arenamedia.ro, Chiriţă care a 
şi se pregăteşte să-l contracteze şi „evidenţiat” şi proiectele pe care 
pe al doilea, aprobat de consilierii PSD le va susţine spre finanţare prin 
locali anul trecut în sumă de 420 de intermediul bugetului din acest an. 
miliarde de lei vechi. „Am făcut discuţii cu colegii noştri 

de la partid şi avem câteva Consilierul local PSD, Alexandru 
propuneri importante, pe unele Chiriţă consideră că aceste 
dintre ele le-am avansat şi anul împrumuturi vor deveni o povară 
trecut în spaţiul public şi nu au fost pentru călărăşeni, susţinând că o 
aplicate. Mă refer la reabilitarea şo soluţie viabilă pentru dezvoltarea 
modernizarea câtorva străzi care municipiului ar fi fost accesarea 
sunt într-o stare jalnică, la fondurilor europene într-o proporţie 
extinderea reţelei de canalizare, la mult mai consistentă. „Toate aceste 
refacerea infrastructurii pietonale. credite pe care domnul primar le-a 
Suntem consecvenţi şi vom susţine propus şi aprobat cu ajutorul 
exact acele proiecte pe care le-am colegilor dumnealui din PNL dar şi 
propus în campania electorală din de la alt partid, vor fi o nouă 
2016. De curând am trecut prin povară pe umerii călărăşenilor care, 
Târgovişte care mi s-a părut cam cu mulţi ani de acum încolo, vor 
10 ani înaintea noastră. Şi nu e cu suporta rambursarea acestora. 
mult mai mare decât Călăraşiul. Trebuie să spunem cu subiect şi 
Chiar şi Slobozia arată mai bine din predicat că noi ne-am opus cu 
punct de vedere al infrastructurii. fermitate accesării acestor 
Oare de ce, Călăraşiul nu merită să împrumuturi. Am susţinut în tot 
beneficieze de nişte investiţii reale? acest timp accesarea fondurilor 
Dacă ne raportăm la municipii de europene şi bineînţeles că am 
calibrul nostru din ţară, vedem că votat, de fiecare dată, propunerile 
suntem cu mult în urma lor. Noi, de accesare a fondurilor prin 
călărăşenii, care plătim aceleaşi Programul Operaţional Regional, 
taxe şi impozite, nu merităm să unde s-au alocat bani pentru 
beneficiem de o infrastructură municipiile reşedinţă de judeţ. 
decentă şi de servicii publice la un Meritul Executivului este doar acela 
nivel rezonabil?” a conchis Chiriţă.că a depus proiectele, pentru că în 

„Toate aceste credite vor fi 
o povară pe umerii călărăşenilor“



Consilierul local PSD, 
Alexandru Chiriţă critică 
maniera de cheltuire a 
banului public a Executivului 
Primăriei Călăraşi susţinând 
că administraţia liberală 
trebuie să reanalizeze 
capacitatea profesională a 
fiecărui angajat în parte în 
contextul majorării 
cheltuielilor de personal. 

„Executivul liberal nu cunoaşte 
diferenţa între eficienţă şi 
eficacitate, astfel încât am ajuns să 
ne bucurăm că se mai fac lucruri pe 
ici pe colo dar, cu un randament al 
utilizării banului public, foarte 
scăzut. Aşa cum am mai spus de câte 
ori am avut ocazia să discutăm, noi, 
PSD, nu suntem de acord cu politica va fi mai grea decât cea din 2018, 
de cheltuire a banului public pe care care oricum a fost destul de dificilă. 
o adoptă actuala administraţie a Vor veni alte „poveri” pe acest 
municipiului. Consider că s-au alocat buget, în sensul că, prin lege, s-a 
şi se vor aloca în continuare foarte introdus indemnizaţia de hrană în 
mulţi bani pe zona de personal. Nu cuantumul a două salarii minime 
putem contesta faptul că resursa brute la care se vor adăuga 
umană e foarte importantă şi că voucherele de vacanţă. Şi atunci 
oamenii trebuie să fie bine plătiţi bugetul va fi grevat şi de aceste 
dar, cu siguranţă, trebuie reanalizată cheltuieli de personal. Cheltuielile 
productivitatea muncii şi capacitatea de personal vor creşte şi evident că 
profesională a aparatului propriu al vor trebuie reduse fondurile alocate 
primăriei. Va trebui eliminat acel mit pentru zona dezvoltare. 

comparabile. “Nu mai este un secret al „plimbatului hârtiei” prin Repercusiunile se vor vedea, aşa 
pentru cineva, faptul că oraşul e instituţie iar economiile bugetare le- cum s-au văzut şi în anii anteriori.”
subdezvoltat şi că necesită investiţii am putea direcţiona către investiţii, 
majore pentru următorii 20 de ani ca învătământ sau asistenţă socială.” a În opinia sa, Călăraşiul are nevoie de 
să ajungem la nivelul „smart-city”, declarat pentru www.arenamedia.ro investiţii masive pentru a recupera 
pe care-l propune domnul primar.” a Chiriţă care a continuat „Din punctul cât mai repede decalajul de 
conchis tânărul consilier social – meu de vedere, situaţia bugetară a dezvoltare faţă de alte municipii 
democrat. municipiului Călăraşi, pe anul 2019, reşedinţe de judeţ de dimensiuni 
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Trebuie să admiteţi şi voi, cei care nu 
mai credeţi demult în poveşti cu feţi 
– frumoşi, că nu în fiecare zi sunteţi 
răsfăţaţi cu o astfel „de capodoperă” 
foto precum cea de sus, pe care am 
„găsit-o” pe pagina oficială de 
facebook a preşedintelui PNL 
Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin, 
primarul în exerciţiu al municipiui 
reşedinţă de judeţ. Ea şi alte vreo 4-5 
bucăţi sunt însoţite şi de un mesaj 
siropos care conţine, totuşi, un 
cuvânt cheie: „unitate”! Începutul de 
an 2019 este marcat de unitatea 
Partidului Național Liberal la nivel 
județean. A trecut vremea orgoliilor, 
suntem uniți și o vom demonstra în 
cele două evenimente electorale 
care ne așteaptă în acest an, dar și 
anul viitor. Le mulțumesc tuturor 
colegilor liberali pentru maturitatea 
politică de care au dat dovadă.”, aşa 
sună mesajul postat de Drăgulin. 
Emoţionant, nu? Acum, aşa ca după un hocus – pocus, cele spuse mai sus e acela că partidul 
Fotografia sugerează orice dar nu Drăgulin, cu înţelepciunea-i se află, într-adevăr, în faţa a două 
şi…invitaţia la unitate. E ca şi cum i-ai proverbială, vorbeşte de lucruri examene electorale pe care Drăgulin 
vedea, acum, la aceeaşi masă pe sfinte, transmiţându-le naivilor din nu şi le permite să le mai piardă ca 
George Chiriţă, Ciprian Pandea şi partid că “a trecut vremea orgoliilor”, alegerile parţiale de acum 2 ani de la 
Iulian Iacomi, la PSD! că “suntem uniţi”, că “maturitatea Lehliu Gară şi Unirea. 
De la stânga la dreapta, eu văd mai politică” a învins…Vorbe! De data asta, se joacă chiar funcţia 
degrabă viitorul, prezentul şi trecutul Dacă tot se face trimitere la de preşedinte pe care şi-a dorit-o 
PNL. Cât despre unitate…să fim “unitate”, sentiment care a învăluit enorm, crezând că astfel, el, elevul îşi 
serioşi! Nici n-a fost, nicio n-o să fie! subit partidul, nu-i limpede de ce de va putea depăşi profesorul, adică pe 
E greu ca un om cu scaunla cap să la o vreme lipseşte de la ”masa Filipescu. Şi pentru asta, nu-l doare 
mai creadă că de vineri, 18 ianuarie mare” celălalt primvicepreşedinte, gura să vorbească de lucruri mari 
de la ora 13.02 minute (data Gheorghe Dobre, primaul localităţii punând presiune pe adevăraţii “grei” 
postării!) s-a instaurat concordia în Modelu. Între noi fie vorba, omul nu- ai partidului. Nu sunt sigur că a fost şi 
cadrul PNL, asta după ce, de vreo 2 i ocupat ci doar supărat, susţinând în ascultat!
ani de domnie a lui Drăgulin, datul la rândul prietenilor că vrea chiar să 

În altă ordine de idei, întreb, aşa, gioale şi înjurăturile de prin ziare şi renunţe la “privilegiul” de a mai 
pentru prieten, dacă pentru sala care de pe facebook dintre ei au devenit o ocupa o astfel de “demnitate” în 

regulă. Chiar Drăgulin, ditamai a găzduit atâtea şedinte de partid în partid. Pentru Drăgulin, pasul făcut în 
prezidentu', devenise la un moment ultima perioadă, Primăria a încasat spate de Dobre poate că nu-i un 
dat subiect de băşcălie, “poziţie”, capăt de ţară dar e un semnal că contravaloarea chiriei. Sala, după 
desigur ingrate, care-l adusese în partidul e în continuare “dezbinat” cum ştim cu toţii, e a Primăriei, nu şi 
pragul disperării. În vreo 2-3 rânduri, iar orgoliile sunt tot acolo, la locul “sufrageria” PNL unde Drăgulin îşi 
l-au adus şi pe Orban la Călăraşi, cu lor, neclintite! invită rudele politice de la ţară ca să 
gândul să mai limpezească din lături pună… judeţul la cale! Tot se plânge Pentru Drăgulin, “unitatea” e un 
dar nici Şică Mandolină n-a reuşit să 'mnealui că Primăria n-are bani din cuvânt pe care-l suportă doar hârtia 
facă o treabă de nota 10! sau facebook-ul. Singurul adevăr din cauza Guvernului Dăncilă!

n PNL Călăraşi

de „import” dar de unde să-l iei? Pe cine să mai 
ademeneşti în condiţiile în care există „pe piaţă” 
o evidentă penurie de oameni serioşi, 
responsabili, cumpătaţi care nu fac afaceri cu 
Primăria, familiarizaţi cu legislaţia din domeniu, 

Cel puţin 4 obiective majore ar trebui să-i dea a fi din nou candidatul partidului pentru funcţia care nu doar să identifice ci să şi rezolve 
insomnii noului preşedinte interimar al PSD de primar, se întrevede destul de greu vreun alt problemele oamenilor? Şi în plus, dispuşi “să 
Călăraşi, Iulian Iacomi, asta dacă nu cumva „muşteriu”. plătească” cu zâmbetul pe buze şi împrumuturile 
primarul oraşului Lehliu Gară nu se va Iacomi ar putea apela la bunul său prieten, Ninel lui Drăgulin, estimate la circa 670 de miliarde de 
„răzgândi” între timp şi va părăsi, intempestiv, Ţifrea, şeful finanţelor publice judeţene, însă lei vechi, plătibile în vreo 2-3 mandate nu înainte 
această „poziţie” obţinută cu largul concurs al experienţa suferită de acesta în 2008, nu cred că de a-i reproşa acestuia starea măcar discutabilă 
Centrului, aşa cum a procedat şi în urmă cu vreo l-ar putea readuce în postura de candidat. Omul dacă nu chiar deplorabilă în care se află 
2 ani când a spus „pas” funcţiei de deputat a trăit atunci o experienţă total nefericită în Călăraşiul!
după nici 6 luni de la preluare. Deşi nu-l pusese condiţiile în care proprii săi colegi de partid îi Oricum primăria municipiului reşedinţă de judeţ 
nimeni cu forţa pe listă. Ba, dimpotrivă! erau prieteni în faţă şi adversari la spate, nu se câştigă stand la “căldurică”, criticându-ţi 

susţinându-l, la acea vreme pe adversarul lui “părinteşte” adversarul!În acest an, agenda electorală cuprinde alegerile direct, Nicolae Dragu, omul PNL-ului. N-o să-i 
europarlamentare (mai) şi respectiv cele Dincolo de aparenţe, e limpede că problema mai nominalizez aici pentru că-i ştie şi Ţifrea prea 
prezidenţiale (noiembrie) iar în 2020, pe cele există şi riscă să se acutizeze dacă nu va fi bine!
locale (iunie) şi parlamentare (decembrie). Mize identificată în timp util soluţia. Câştigătoare! Alte nume vehiculate în partid anul trecut erau grele, uriaşe care ar trebui să dea mari bătăi de Altfel, PSD va continua să se uite la această cele ale lui Marian Ichim (consilier judeţean), cap interimarului Iacomi. PSD nu-i doar un funcţie cu jind încă 4 ani, lărgind şi mai mult George Chiriţă (consilier judeţean) ori Alexandru simplu jucător pe această scenă. Noblesse orizontul de timp de la ultima sa victorie, mai Chiriţă (consilier local) însă e greu dacă nu cumva oblige! exact din iunie 2000 iar Iacomi îşi va trece şi el chiar imposibil de crezut că Iacomi le va lua în 

numele pe lista iluştrilor conducători care au Şi cum omul gospodar îşi face vara sanie şi iarna calcul.
car, Iulian Iacomi va trebui prin hăţişul de transformat PSD-ul în partid de mâna a 2-aO altă soluţie ar putea fi unul din cei doi 
probleme curente dar şi provocări de genul celor Într-o oarecare măsură, o problemă similară parlamentari care se identifică într-adevăr cu 
enumerate mai sus să identifice şi soluţiile întâmpină PSD şi în ceea ce priveşte Consiliul Călăraşiul: senatoarea Roxana Paţurcă şi 
câştigătoare pentru Primăria Călăraşi, respectiv Judeţean. Doar că aici viitorul preşedinte va fi deputatul Sorin Vrăjitoru. Prima e interesată mai 
Consiliul Judeţean, instituţii publice locale de ales din rândul consilierilor judeţeni. Domnul degrabă de o carieră parlamentară, deci mi-e 
anvergură pe care PSD nu le-a mai câştigat din greu să cred că şi „împinsă” de la spate ar Iacomi, dacă vizează o astfel de demnitate 
2000. accepta. În ceea ce-l priveşte pe Sorin Vrăjitoru şi publică, şi-ar maximiza şansele dacă va reuşi să 
Dar, vorba lui Marius Dulce, PSD, la Călăraşi, n-a aici lucrurile sunt clare. A început o muncă ducă PSD nu doar pe primul loc ci şi în postura de 
dus niciodată lipsă de candidaţi ci importantă în Parlament pe care vrea s-o ducă la a negocia până la ultimul vot cu partidele mici 
de...câştigători. bun sfârşit. Ambii pot deveni desigur potenţiali care vor accede în CJ. Altfel riscă să trăiască 

candidaţi dar aşa cum spunea Dulce, partidul are aceeaşi dramă din 2004 când PSD deşi câştigase De data asta, realitatea pare să-l contrazică până 
nevoie de câştigători. Oameni care să-şi dorească alegerile locale n-a reuşit să câştige şi Executiv şi pe Dulce. La o primă evaluare a potenţialilor 
enorm să lucreze pentru o comunitate mare, adversari ai lui Drăgulin (desigur, dacă va rămâne Consiliului Judeţean. Din vanitate, din prostie, 
grea, condusă cu multe erori de vreo 15 ani de o el unicatul PNL-ului!) din tabăra PSD, lume multă, sau din ambele la un loc! Şi ar mai fi ceva. Va 
administraţie liberală mediocră, „campioană” la oameni prea puţini. În afara lui Marius Dulce, trebui încă de mâine să arate cu degetul spre 
promisiune dar „corigentă” la realizări.fost candidat şi în 2016, care şi-a exprimat public, administraţia liberală, condusă de Iliuţă. E un 

prin intermediul www.arenamedia.ro, intenţia de Desigur o variantă pentru PSD ar fi şi un candidat lux? Îndrăzneşte să crezi, domnule Iacomi!

Noul lider interimar al PSD Călăraşi, Iulian 
Iacomi n-a confirmat dar nici n-a informat 
zvonul potrit căruia ar putea deveni candidatul 
partidului pentru şefia Consiliuli Judeţean 
Călăraşi, la alegerile locale din 2020, spunând 
doar că „E prea devreme ca să vorbim de aşa 
ceva. Vă daţi seama că nu putem pune căruţa 
înaintea cailor. Vrem să face o echipă, avem 
primele alegeri, sunt europarlamentarele, 
avem prezidenţialele şi pe urmă…”

Cât priveşte desemnarea candidatului PSD 
pentru funcţia de primar al municipiului 
reşedinţă de judeţ, Iacomi a declarat „Eu sper 
cât mai curând posibil, poate la 
europarlamentare să ieşim şi cu acel candidat 
la Primăria Călăraşi. De fapt avem două 
rânduri de alegere şi putem să-l promovăm, să 
poată să iasă în faţa dumneavoastră şi în faţa 
cetăţenilor din Călăraşi, să se prezinte.” 

Până în acest moment şi-a manifestat public 
interesul de a candida Marius Dulce, liderul 
organizaţiei municipale Călăraşi, candidatul 
partidului din 2016 care s-a clasat atunci pe 
poziţia secundă.

Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, a declarat vineri în cadrul 
unei conferinţe de presă că, în acest an, Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va elabora Studiul de 
Fezabilitate privind pasajul de la Drajna. „Vreau să vă dau o 
informaţie caldă. Este vorba de pasajul de la Drajna despre care s-
a tot vorbit. Acest proiect care este cuprins şi în Planul de 
dezvoltare al judeţului Călăraşi 2014-2020, document programatic 
de lucru, la care am lucrat alături de specialişti din Consiliul 
Judeţean atunci când ocupam funcţia de consilier judeţean, a 
ajuns în faza elaborării Studiului de Fezabilitate. După cum ştiţi, 
proiectul a demarat în urmă cu un an şi jumătate cu redactarea 
Studiului de Prefezabilitate care a fost finalizat la mijlocul anului 
trecut. Recent s-a aflat spre aprobare la Ministerul Finanţelor 
Publice. S-a aflat şi în atenţia Direcţiei Regionale de Drumuri şi 
Poduri Constanţa care l-a trimis la CNAIR pentru elaborarea 
Studiului de Fezabilitate. Estimăm ca acest SF să fie gata în 5-6 
luni.” a spus Vrăjitoru care a mai adăugat „După finalizarea SF-ului, 
proiectul va fi analizat de Consiliul Tehnico Economic (CTE-ul) de la 
Ministerul Transporturilor, respectiv Ministerului Dezvoltării şi în 
cele din urmă de Consiliul interministerial. Sper că e o veste bună 
pentru călărăşeni şi nu numai care întâmpină multe greutăţi 
atunci când ajung la Drajna.”

Demersurile domnului deputat 
Cristian George Sefer pentru 
identificarea soluţiilor de extindere 
a reţelei de energie electrică din 
comuna Tămădău Mare continuă.

La invitaţia domnului primar 
Constantin Chirică,  la începutul 
acestei săptămâni, domnul deputat 
Cristian George Sefer s-a întâlnit la 
sediul primăriei Tămădău cu edilul 
comunei. Aici au fost discutate 
demersurile făcute până în acest 
moment în vederea obţinerii 
acordului distribuitorului de 
energie electrică pentru extinderea reţelei.

Tot în această întâlnire au fost dezbătute şi proiectele iniţiate de 
Primăria Tămădău Mare, finanţate din fonduri nerambursabile, 
pentru introducerea apei potabile, canalizare si extinderea reţelei 
de trotuare în comună. 

Biroul de presă al deputatului Cristian George Sefer

Ministrul Justitiei a continuat, marţi, să se delimiteze înalt grad de siguranţă publică prin comparaţie cu 
de legea recursului compensatoriu, Tudorel Toader state occidentale.”
spunând într-o postare de Facebook, că MJ nu a fost Preşedintele ALDE Călăraşi a mai adăugat că în acest 
de acord cu modificările propuse şi că a considerat moment, propaganda antiguvernamentală se 
legea neconstituţională. Toader a postat un istoric al străduieşte să creeze în spaţiul public o temă 
parcursului legii recursului compensatoriu ”pe artificială pe tema recursului compensatoriu, 
înţelesul tuturor”, la final sugerând că răspunderea subiectul acestei campanii agresive fiind ministrul 
aparţine guvernării anterioare, CSM şi Camerei Justiţiei. “În acest moment vedem cum în spaţiul 
Deputaţilor, nu Ministerului Justiţiei, care nu a fost public propaganda antiguvernamentală, în frunte 
de acord pentru că a ţinut cont de opinia venită de la cu cele două partide de opoziţie şi entităţile media 
Administraţia Penitenciarelor. care le susţin, încearcă sa creeze un subiect artificial 
PSD a reacţionat în scandalul crimei de la Mediaş din recursul compensatoriu. Instituţii de presă şi 
susţinând că autorul acesteia nu a fost eliberat în ziarişti, alături de lideri politici, manipulează 
baza legii recursului compensatoriu şi că acuzaţiile dramele unor oameni, în acest caz crima de la 
potrivit cărora ministrul Justiţiei este responsabil de Mediaş. Ultima găselniţă a propagandei este aceea 
eliberarea infractorilor care recidivează „e dictată de că recursul compensatoriu eliberează criminalii care 
interese politice şi afectează interesele naţionale”. omoară oameni. Totul axat pe Tudorel Toader, care 

este de fapt subiectul acestei campanii agresive. în „Referitor la acţiunile PNL şi USR, asistăm la o 
primul rând, aşa cum arată specialiştii în drept, exploatare a unei tragedii de către reprezentanţii 
cazul de la Mediaş este cu totul altfel decât a fost opoziţiei. PNL şi USR încearcă să se folosească de 
prezentat de diferite surse media. De ce? Cel care a tragedia de la Mediaş pentru a-şi duce mai departe 
ucis a fost eliberat în baza legii normale, care acţiunile împotriva Guvernului. Însă, cele două 
stabileşte că dupa executarea a 3/4 din pedeapsă partide, şi USR şi PNL, au susţinut fără reţineri 
poate solicita liberarea condiţionată, deci poate fi proiectul promovat de Raluca Prună şi guvernarea 
trimis acasă. În concluzie, instanţa din Deva a decis Cioloş, privind recursul compensatoriu. Să nu uităm 
liberarea condiţionată a condamnatului. Parchetul cine a venit cu ideea unui asemenea proiect şi cine 
nu a atacat sentinţa, ea rămânând definitivă. l-a susţinut. USR, partidul care cere acum 
Evaluarea o face comisia din penitenciar, plus retragerea recursului compensatoriu, este chiar cel 
judecătorul care dă decizia. Deci nici pomeneală de care a susţinut-o pe Prună până la capăt şi guvernul 
recurs compensatoriu, dar jurnalişti, politicieni şi pe care l-a reprezentat. Mai mult, PNL e partidul 
alţi influenceri continuă să rostogolească această care a susţinut din toate puterile guvernul Cioloş şi 
idee falsă. Repet, legea privind recursul i-au făcut invitaţii continue lui Cioloş să li se 
compensatoriu a fost iniţiată de ministrul Justiţiei alăture.” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
Raluca Prună, din guvernul Cioloş, dar aceasta fuge liderul judeţean ALDE Călăraşi, Laurenţiu State (foto 
de răspundere. Ne tot spune că s-a modificat în stânga) care a continuat “Trebuie să stabilim în ce 
Parlament. Aşa e, însă iniţiativa a aparţinut condiţii a fost dat recursul compensatoriu: România 
guvernării Cioloş, ministrul Prună fiind cel care a şi urma să fie sancţionată de catre CEDO pentru 
propus numărul de zile care să fie considerate aglomeraţia din închisori. Şi atunci, de unde atâta 
compensatorii. În concluzie, asistăm la o campanie isterie pe tema legii recursului compensatoriu? 
care nu mai are legătură cu presa sau cu politica. Această lege a fost introdusă de guvernul de 
Este o campanie de denigrare a Guvernului şi a tehnocraţi şi modificată de Parlament în urma 
ministrului Justiţiei.” a conchis Laurenţiu State.propunerii CSM. Ea este aplicată într-o ţară cu un 

Preşedintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, 
o scrisoare premierului Viorica Dăncilă, 
referitoare la propunerile de numire în 
funcţiile de viceprim-ministru, ministrul 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice 
şi de ministru al transporturilor. Şeful statului 
spune că propunerile Lia Olguţa Vasilescu şi 
Mircea Drăghici nu fac dovada îndeplinirii 
tuturor condiţiilor de legalitate, astfel încât 
să li se poată da curs şi afirmă că cei doi 
trebuie să depună la dosar cazierele 
judiciare. 
“Domnul preşedinte Iohannis continuă să 
dezbine. Prin tot ce face, vrea să blocheze numeşti doi miniştri în momentul în care 
activitatea Guvernului. Vrea să blocheze România a preluat preşedinţia, trebuie să 
toate lucrurile bune pe care Guvernarea spui pe ce te bazezi. Este îngrijorător şi 
ALDE-PSD le-au anunţat pentru 2019.” arată un nivel de profesionalism la care nu 
ausţine liderul ALDE Călăraşi, Laurenţiu State se ridică Iohannis. Preşedintele a inventat 
care a mai adăugat “Aşa consideră pe parcursul a aproximativ două luni de zile 
dumnealui că va câştiga un nou mandat: din motiv după motiv nespunând de la început 
opoziţie şi blocând orice iniţiativă. Greşeşte, ce vrea, ceea ce arată că de fapt nici nu ştia 
aşa va pierde pentru că românii nu mai vor la începutul respingerilor ce motiv invocă la 
politicienii care să îi dezbine. E tot mail sfârşit. La început, doamna Olguţa Vasilescu 
impede că preşedintele Iohannis a intrat a fost respinsă pe motiv că nu ar 
într-o logică a campaniei electorale, care, corespunde funcţiei din punct de vedere 
din păcate pentru România, se va întinde pe profesional şi doar domnului Ilan Laufer i-a 
întreg parcursul anului. Pentru dumnealui, cerut în mod special să facă dovada 
principalul obiectiv pentru acest an este îndeplinirii condiţiilor. Aceste lucruri au fost 
noul mandat de preşedinte. Este mai îndreptate de către Executiv. Acum, 
preocupat de propria sa campanie, lăsând preşedintele a inventat noi motive pentru a 
în plan secundar imaginea României şi respinge miniştrii. Trebuie să avem în 
activitatea Guvernului.” vedere că nu e prima remaniere pe care o 
State consideră că în această perioadă face coaliţia PSD – ALDE. Abia acum 
preşedintele Iohannis a inventat pur şi preşedintele identifică faptul că sunt lipsuri 
simplu motive ca să respingă cele două în dosare. E trist, dar domnul preşedinte se 
nominalizări menţionate mai sus şinând duce în zona de ridicol. Prima dată că nu 
două posture cheie blocate. “Nu există aveau buletinul, acum că nu aveau cazierul. 
argumente logice pentru care preşedintele Pentru domnul Iohannis nu mai contează 
continuă această situaţie. Domnul Iohannis, legea, Constituţia. Vrea să încalce legea cât 
după părerea mea, sabotează activitatea mai puternic sperând ca aşa va atrage 
guvernului. Suntem în plină preşedinţie a electoratul care protestează şi care s-a 
Consiliului UE, iar preşedintele ţine două îndepărtat de el.” a conchis liderul judeţean 
posturi cheie blocate. Dacă refuzi să al ALDE Călăraşi.

n PSD Călăraşi

Iacomi, despre o 
candidatură la şefia 

Consiliului Judeţean:    
E prea devreme să 

vorbim de aşa ceva!

Lista lui Iacomi!

Unitate? Nici n-a fost, 
nici n-o să fie!

n PSD Călăraşi

S. Vrăjitoru: CNAIR va 
elabora, în acest an, 

SF-ul pasajului de la Drajna

Vacanţa parlamentară, prilej 
de întâlnire cu edilii 

localităţilor călărăşene a 
deputatului Cristian Sefer

n PSD Călăraşi

Al. Chiriţă: Executivul liberal nu cunoaşte 
diferenţa între eficienţă şi eficacitate

n ALDE Călăraşi n ALDE Călăraşi

L. State: Preşedintele se duce în 
zona de ridicol. Pentru Iohannis 

nu mai contează legea, Constituţia

L. State: De unde atâta isterie pe tema 
legii recursului compensatoriu?

Pentru finanţarea unor obiective de acest context nu există o 
interes local, Executivul Primăriei competiţie reală între proiecte. 
Călăraşi a accesat deja un credit în Trebuie doar să intri în joc, ca să 
valoare de 250 de miliarde de lei accesezi banii.” a declarat pentru 
vechi, utilizând deja 130 de miliarde www.arenamedia.ro, Chiriţă care a 
şi se pregăteşte să-l contracteze şi „evidenţiat” şi proiectele pe care 
pe al doilea, aprobat de consilierii PSD le va susţine spre finanţare prin 
locali anul trecut în sumă de 420 de intermediul bugetului din acest an. 
miliarde de lei vechi. „Am făcut discuţii cu colegii noştri 

de la partid şi avem câteva Consilierul local PSD, Alexandru 
propuneri importante, pe unele Chiriţă consideră că aceste 
dintre ele le-am avansat şi anul împrumuturi vor deveni o povară 
trecut în spaţiul public şi nu au fost pentru călărăşeni, susţinând că o 
aplicate. Mă refer la reabilitarea şo soluţie viabilă pentru dezvoltarea 
modernizarea câtorva străzi care municipiului ar fi fost accesarea 
sunt într-o stare jalnică, la fondurilor europene într-o proporţie 
extinderea reţelei de canalizare, la mult mai consistentă. „Toate aceste 
refacerea infrastructurii pietonale. credite pe care domnul primar le-a 
Suntem consecvenţi şi vom susţine propus şi aprobat cu ajutorul 
exact acele proiecte pe care le-am colegilor dumnealui din PNL dar şi 
propus în campania electorală din de la alt partid, vor fi o nouă 
2016. De curând am trecut prin povară pe umerii călărăşenilor care, 
Târgovişte care mi s-a părut cam cu mulţi ani de acum încolo, vor 
10 ani înaintea noastră. Şi nu e cu suporta rambursarea acestora. 
mult mai mare decât Călăraşiul. Trebuie să spunem cu subiect şi 
Chiar şi Slobozia arată mai bine din predicat că noi ne-am opus cu 
punct de vedere al infrastructurii. fermitate accesării acestor 
Oare de ce, Călăraşiul nu merită să împrumuturi. Am susţinut în tot 
beneficieze de nişte investiţii reale? acest timp accesarea fondurilor 
Dacă ne raportăm la municipii de europene şi bineînţeles că am 
calibrul nostru din ţară, vedem că votat, de fiecare dată, propunerile 
suntem cu mult în urma lor. Noi, de accesare a fondurilor prin 
călărăşenii, care plătim aceleaşi Programul Operaţional Regional, 
taxe şi impozite, nu merităm să unde s-au alocat bani pentru 
beneficiem de o infrastructură municipiile reşedinţă de judeţ. 
decentă şi de servicii publice la un Meritul Executivului este doar acela 
nivel rezonabil?” a conchis Chiriţă.că a depus proiectele, pentru că în 

„Toate aceste credite vor fi 
o povară pe umerii călărăşenilor“
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