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Europarlamentarul, Norica Nicolai, prima pe 
lista de candidaţi propusă de ALDE pentru 
alegerile din 26 mai, a prezentat luni la 
Călăraşi, într-o conferinţă de presă, 
principalele obiective din domeniul 
agriculturii pentru viitorul mandat. „La 
Craiova, am avut ultima întâlnire cu fermierii 
din zina de sud a Olteniei şi pot să vă spun 
ce putem face în acest mandat pentru că 
mulţi dintre agricultori au aşteptări foarte 
mari de la Bruxelles. Şansa majoră e că nu 
am adoptat bugetul Uniunii Europene. 
Probabil, în septembrie vom relua 
dezbaterile. Pe agricultură sunt două chestiuni pe care mi le-am propus. 
Prima priveşte plata directă. În 2019, ştiţi că ajutorul direct este de 196 
de euro la hectar. Noi ne propunem ca pe planificarea viitoare să fie un 
minim de 250 de euro / ha. De ce? Pentru că asta permite companiilor 
noastre din agricultură să fie competitive şi ne ajută să reducem 
importurile de acest tip de produse pe care le luăm din UE. Nu e o sumă 
foarte mare. Cred că pentru ea ne vom bate chiar dacă la Politica Agricolă 
Comună (PAC) vom avea o reducere de buget. În al doilea rând, noi am 
început în mandatul trecut un proiect intitulat „Bunăstarea animalelor” şi 
care ne-a ajutat să-l introducem în PAC. În baza lui, fermele zootehnice au 
primit subvenţii de la UE.” a spus Norica Nicolai care a continuat „Al 3-lea 
proiect pe care mi-l propun este creşterea indemnizaţiei pentru tineri. Se 
lucrează la o evaluare a modului în care a funcţionat acest program, 
stabilit prin PAC, în 2013. Se pare că e un program de succes. Este 
îmbucurător faptul că mulţi tineri se duc spre mica fermă şi eu îmi propun 
să reducem cumva suprafaţa de teren care condiţionează acum accesul la 
minim 3 hectare. De asemenea aş putea să vă vorbesc de piscicultură mai 
ales că şi judeţul Călăraşi are un potenţial în acest domeniu. Probabil 
alocarea următoare va fi de peste 500 de milioane de euro, în mare parte 
dedicaţi acvaculturii”.
Nicolai a mai adăugat că şi domeniul cercetării se află printre priorităţile 
sale subliniind „Pe ambele componente, PAC şi piscicultură sperăm să 
primim peste 100 de milioane de euro pentru cercetarea ştiinţifică. În 
ultimii ani, a fost destul de văduvită de resurse europene. Mă refer la cele 
două domenii. Pentru noi e foarte important pentru a susţine încă ce mai 
avem la Fundulea, unde am pierdut foarte mult din cauza privatizărilor 
succesive. Institutul care era unul de referinţă în România pentru 
cercetarea agricolă, din păcate , în aceşti ani a fost cumva marginalizat. 
Avem şi o resursă umană deosebită şi mai avem şi posibiltatea să 
relansăm nişte proiecte de cercetare” a conchis Norica Nicolai.

Fostul viceprimar al municipiului Ministerul Culturii poate să legătură cu lucrările ce trebuiau 
Călăraşi, Virgil Dumbravă a finanţeze proiecte depuse de efectuate.”
declarat pentru autorităţile locale pentru 
www.arenamedia.ro că în timpul restaurarea acestor clădiri. 
mandatelor sale Şcoala Carol I a Avem bani inclusiv de la 
fost în două rânduri reabilitată Institutul Naţional al 
însă în opinia sa, aceste lucrări s- Patrimoniului. Deci, practic ar fi 
ar fi efectuat fără să existe o două surse de finanţare de unde 
expertiză tehnică serioasă. „Din se pot atrage bani pentru a 
câte ştiu eu, Şcooala Carol I, accesa fondurile necsare pentru 
fosta şcoală generală 1, a trecut ca această clădire să fie 
prin mai multe reabilitări, după protejată.” spunea atunci Breaz 
2005. Dacă nu mă înşel prin care în opinia sa, autorităţile 
2005 sau 2006 au avut loc locale se fac responsabile de 
primele lucrări în acest sens. situaţia creată “Eu aici văd 
Supă 2012, şcoala a fost pentru dezinteres din partea 

Clădire de patrimoniu, şcoala a doua oară reabilitată. Chiar primarului. Nu cred că Primăria 
Carol I s-a aflat şi în atenţia mi-a plăcut cum arăta, lucrările Călăraşi nu ar fi putut să 
ministrului Culturii, Daniel Breaz, fiind efectuate de o firmă din intervină până acum, măcar 
aflat la Călăraşi, la invitaţia Călăraşi. Observ acum că pentru realizarea SF-ului. Am 
conducerii PSD Călăraşi, la imobilul se degradează.” a văzut acoperişul degradat, mijlocul lunii aprilie. „Unul dintre declarat Dumbravă care a mai 

cărămizi picate… Îi solicit rolurile Ministerului Culturii este adăugat „Când s-a luat decizia 
primarului să vină în cel mai acela de a proteja clădirile de reabilitării, nu cred că a existat o 
scurt timp cu un SF la Ministerul patrimoniu care pot fi aduse la expertiză serioasă. A existat 
Culturii şi-l asigur că Guvernul un nivel optim de funcţionare. „ceva” în acest sens dar se pare 
României va finanţa reabilitarea Am văzut cu regret o clădire care că a fost insuficient. Oricum s-au 
acestei clădiri astfel încât să nu se degradează şi nu se fac dat mulţi bani pe ea. În baza 
mai reprezinte un pericol pentru demersuri pentru a se intervenI. acestei expertize erau precizate 
copii şi să redevină Ca să fiu foarte clar, Ministerul clar lucrările ce urmau a fi 
reprezentativă pentru Călăraşi Culturii e cel care acordă realizate. Nimeni din Primărie 
mulţi ani de-acum încolo.” consultanţă. Prin Ordonanţa 76, nu-şi putea da cu părerea în 

Am construit un partid nou – PRO 
România – pentru a aduce laolalta 
resursele umane, cunoştinţele 
profesionale acumulate, experienţa 
guvernamentală şi lecţiile greşelilor făcute 
chiar de noi în trecut.
Am construit acest partid nou din dorinţa 
de a demonstra că şi în România „se 
poate” şi că România este capabilă să aibă 
mai mult decât incompetenţa, corupţia şi 
hoţia de acum.
Alegerile europarlamentare sunt primul 
nostru test.
De trei ani, în România se discută doar de 
amnistii, graţieri şi completuri de 
judecată. Adică de trei ani toată ţara este 
blocată de problemele personale ale lui 
LIviu Dragnea,în loc să discutăm de 
autostrada Moldovei, de spitalele 
regionale sau de modernizarea României. 
Am pierdut timp şi bani într-un război 
surd care nu foloseşte niciunui român. 
Totul în detrimentul ţării.

n Cine suntem
PRO România este fără îndoială un start-
up politic, dar nicidecum un proiect care 
pleacă de la zero. Principala noastră carte 

şi-a gonit oamenii competenţi şi i-a în UE.de vizită este performanţa guvernării 
înlocuit exclusiv cu marionetele lui Liviu PRO România, prin europarlamentarii săi, Ponta, care a reparat dezastrul 
Dragnea.Un vot pentru PSD înseamnă un va reprezenta cu onoare şi profesionalism guvernărilor anterioare, a adus creştere 
vot pentru Liviu Dragnea şi pentru dorinţa interesele ţării noastre în Europa, economică şi dreptate socială. Realizările 
sa de a stăpâni toată România. deoarece credem că locul nostru este şi incontestabile din perioada 2012-2015 
Un vot pentru PSD este un vot împotriva trebuie să rămână în Europa.trebuie reluate de o echipă capabilă să 
României, este un vot anti-România.promoveze proiecte coerente, care să Votează PRO România pe 26 mai, poziţia 

ducă la servicii sociale de calitate, Un vot pentru PRO România la alegerile 3 pe buletinul de vot.
modernizarea infrastructurii, oportunităţi europarlamentare înseamnă un vot 

PRO România Ţine cu România!pentru tineri, respect pentru vârstnici şi pentru Victor Ponta, Corina Creţu, Mihai 
Articol comandat de PRO Româniasiguranţă pentru toţi cetăţenii. Tudose, Iurie Leancă şi pentru o echipă de 

CUI Mandatar financiar coordonator: profesionişti. Este un vot pentru o echipă Din păcate, PSD nu mai există ca partid 
41190009care ţine cu ţara, un vot pentru a rămâne social-democrat. PSD este un partid care 

Preşedintele ALDE, Călin Popescu 
Tăriceanu s-a aflat, recent, într-o vizită 
electorală în judeţul Călăraşi, 
întâlnindu-se la sediul organizaţiei 
judeţene din municipiul reşedinţă de 
judeţ cu membrii şi simpatizanţii 
partidului. În cadrul unei conferinţe 
de presă, Tăriceanu a declarat că 
viitorii europarlamentari ALDE vor 
pleca la Bruxelles cu un mandat clar, 
având câteva obiective majore de 
îndeplinit. „Uniunea Europeană se 
confruntă cu o serie de probleme, de 
dificultăţi care rezultă din faptul că 
mulţi dintre liderii europeni sunt 
decuplaţi de la agenda populaţiei. 
Discursurile frumoase, sloganurile nu 
ajută la rezolvarea problemelor iar respectată e ceea ce vrem să ducem După cum ştiţi ei consideră că luptele 
nerezolvarea lor a creat o contra – prin parlamentarii noştri în politice interne trebuie exportate 
reacţie la nivelul UE prin apariţia Parlamentul European.” acolo. Suntem absolut unicat, nimeni 
unor partide etichetate în fel şi chip: nu mai face aşa ceva. Şi în al doilea „PE nu e o mânăstire de maici”naţionaliste, extremiste (...), rând văd că nu precupeţesc nici un Liderul ALDE a mai declarat că viitorii eurosceptice, etc. Trebuie să ne efort ca să-şi denigreze ţara şi europarlamentari ALDE vor susţine preocupe faptul că aceste partide poporul. Un astfel de comportament, întotdeauna interesele româneşti într-câştigă teren pentru că tot mai mulţi pentru noi, este inacceptabil. Vă o competiţie acerbă cu reprezentanţii oameni sunt nemulţumiţi. Nu UE este garantez că colegii mei nu vor achiesa celorlalte state. „Parlamentul problema, ci a a unor lideri UE care la această manieră de comportament European nu e o mânăstire de maici. nu găsesc soluţii adecvate la în Parlamentul European” a conchis E un loc de competiţie şi confruntare problemele cu care se confruntă preşedintele ALDE, Călin Popescu între interesele naţionale. Dacă ţări cetăţenii europeni. Şi atunci a venit Tăriceanu.precum Germania, Franţa, Italia, acea soluţie neghioabă a Europei cu 2 

La Călăraşi, Tăriceanu a venit însoţit Olanda au curajul să-şi promoveze viteze: vechiul nucleu, nucleul dur şi 
de secretarul partidului, Daniel interesul naţional, la fel trebuie să ţările de la periferie. Din păcate, nu-l 
Chiţoiu şi de europarlamentartul, facem şi noi. Există din păcate, o aud pe preşedintele României 
Norica Nicolai, preşedinte interimar al memntalitate păguboasă în rândul glăsuind ceva, scoţând o vorbuliţă pe 
organizaţiei judeţene ALDE Călăraşi.românilor din Parlamentul European. acest subiect. Punctul nostru de 

vedere e că nu poate să existe o 
Europă cu 2 viteze: o Europă a celor 
bogaţi şi o Europă a celor săraci(...) 
Dacă vrem ca proiectul european să 
dureze, elementul de coeziune 
internă este vital” a spus Tăriceanu 
care a continuat „Vă pot garanta un 
lucru. Şi Norica şi toţi ceilalţi colegi ai 
noştri care vor ajunge în Parlamentul 
European vor şti că au o misiune 
foarte importantă: de a pleda pentru 
o singură Europă şi nu pentru una cu 
mai multe viteze, de a pleda în 
favoarea României, pentru apărarea 
şi promovarea intereselor ţării 
noastre, de a pleda pentru respect 
pentru că aşa cum noi îi respectăm 
pe ceilalţi parteneri europeni şi noi 
cerem să fim respectaţi în egală 
măsură. O Românie demnă şi 

România a avut o doua creştere care cânta prohodul României. Faptul 
economică din UE în primul trimestru, că avem o creştere economică solidă 
conform datelor prezentate miercuri arată că modelul economic pe care-l 
de Eurostat, într-o statistică din care propunem este unul corect, bazat pe 
lipsesc informaţiile pentru un număr creşterea nivelului de trai şi pe 
de ţări, printre care Irlanda, Grecia, investiţii. Economia merge bine nu 
Slovenia sau Luxemburg. numai în statistici, merge bine în 

realitate. Prea mult şi prea des tot Cea mai mare creştere a PIB în primul 
felul de voci pesimiste care, în loc să trimestru al anului, comparat cu T1 
accepte şi să se bucure şi să fie 2018, a avut-o Ungaria, cu 5,2%, 
mândre de realizările României, urmată de România cu 5,1% şi Polonia 
vorbesc numai în termeni negativi, cu 4,6%.
lucru care îmi displace foarte mult.”„Economia României continuă să se 

dezvolte în ritm rapid şi asta ca urmare Între prognozele Guvernului şi 
a măsurilor bune aplicate de estimările făcute de organizaţii 
guvernarea PSD-ALDE.România a avut naţionale sau internaţionale există o 
o creştere economică de 5,1%, de diferenţă destul de mare uneori, 
peste patru ori mai mare faţă media nejustificat de pesimistă şi care 
din Zona Euro şi de peste trei ori mai maschează un cost suportat de fiecare 
mult faţă de media UE. Astfel, ţara român, a declarat ministrul Finanţelor 
noastră ocupă locul 2 în UE la rata de Eugen Teodorovici
creştere economică, după Ungaria cu 

Creşterea economică din primul 5,2%.” a declarat pentru 
trimestru a fost susţinută, a spus www.arenamedia.ro vicepreşedintele 
ministrul, în principal revigorarea ALDE Călăraşi, Laurenţiu State care a 
semnificativă a sectorului de continuat “Mai ţineţi minte, cum 
construcţii, care a crescut cu 12,5% Consiliul Fiscal spunea că vom avea o 
serie brută, în primul trimestru al creştere sub 4%, CE ne dădea la 3,3%, 
acestui an faţă de perioada similară FMI la 3,1%? Din nou, au greşit şi din 
din anul 2018.nou au stricat petrecerea propagandei 

Coordonatorul PRO România Călăraşi, Răzvan Meseşeanu, a explicat 
motivele pentru care, pe 26 mai, călărăşenii să opteze pentru lista de 
candidaţi propusă de PRO România, deschisă de fostul premier Victor 
Ponta. „PRO România este un partid nou pentru Rpmânia actuală şi 
pentru România actuală. Acest partid şi-a propus să ajungă la 
performanţa de a nu se mai vota „contra”. PRO Sănătate, PRO 
Dezvoltare, PRO Infrastructură contează pentru noua formaţiune 
politică, condusă de foastul premier, Victor Ponta, sub guvernarea 
căruia România a ieşit din criză.” a spus Meseşeanu care a continuat 
„PRO România este un alt „aluat”. Pe lista candidaţilor la alegerile 
europarlamentare din 26 mai 2019 alături de Victor Ponta se află 
Corina Creţu, comisar european. Corina Creţu este o personalitate 
căreia i se deschid, cu mare plăcere şi la orice oră, uşile tuturor 
cancelariilor europene. Corina Creţu este persoana care s-a zbătut 
pentru ca fondurile europene să ajungă în România, la toţi românii. 
Nu în ultimul rând, pe această listă figurează şi doi foşti prim – 
miniştri. Al Republicii Moldova, Iurie Leancă şi al ţării noastre, Mihai 
Tudose, ambii oameni de mare valoare, fermi, care au ştiut să spună 
„nu” abuzurilor, corupţiei. Au ştiut să se alăture echipei formate din 
Victor Ponta – Corina Creţu. Fiecare reprezintă o valoare individuală 
însă luaţi împreună putem să realizăm acea forţă care pentru 
România va însemna o dezvoltare adevărată şi nu mimată. Iată 
câteva argumente pentru care călărăşenii pot vota pe 26 mai, lista de 
candidaţi propusă de PRO România!”
Candidați Pro România europarlamentare 2019: 1. Victor Ponta; 2. 
Corina Crețu; 3. Mihai Tudose; 4. Iurie Leancă; 5. Geanina Pușcașu; 6. 
Gabriela Podașcă; 7. Cristi Cosmin; 8. Ioana Petrescu; 9. Mihai Sturzu; 
10. Ionela Danciu.

Articol comandat de PRO România
CUI mandatar financiar coordonator: 41190009

ar fi prima oară, în condiţiile în care cu câţiva 
ani în urmă domnul Samoilă, pe atunci consilier 
judeţean, a fost nevoit să demisioneze din 
funcţie, după ce presa a scris că aceeaşi firmă 
SC Proiect Construct a avut relaţii comerciale Transparenţa nu-i un cuvânt care să „coşmar” trec cetăţenii. informaţii suplimentare, complete şi la obiect 
cu Consiliul Judeţean.caracterizeze activitatea Primăriei Călăraşi, s-a referit la sumele cheltuite în ultimii 3 ani Pe lângă restul de împrumut bancar de 

condusă de vreo 7 ani de liberalul, Dan pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate care Şi mai am şi o veste proastă pentru toţi 11.559.977 lei, Primăria a încheiat anul 2018 cu 
Drăgulin. Din păcate! stau la baza deciziei de investiţii într-un proiect. pretendenţii la funcţia de primar în 2020. Pe 3 datorii de 2.425.220 lei reprezentând „furnizori 

Răspunsul scurt a fost „năucitor!” În 2016 şi mai a fost semnat contractul de credit pentru de bunuri şi servicii, reparaţii” în cuantum de Cea mai mare primărie din judeţ deşi are o 
2017, Primăria nu a cheltuit nici măcar un leu investiţii cu CEC Bank, în sumă de 41.572.000 2.215.335 lei şi „furnizori de lucrări de grămadă de specialişti, cei mai mulţi dintre ei 
iar în 2018, 229.266,35 lei! Acum, ori primăria lei. Dacă Drăgulin nu-şi va reînnoi mandatul, investiţii”, în sumă de 209.895 lei. Cine sunt plătiţi regeşte în raport cu taxele şi impozitele 
minte susţinând că pentru anii 2016 şi 2017 n-a viitorul primar va avea mult de furcă fiind aceşti furnizori? Nicio precizare deşi am încasate, se comportă ca una mică, de ţară, 
alocat nici un leu şi asta înseamnă că în aceşti nevoit să strângă banii, mai întâi pentru atunci când vine vorba de furnizarea solicitat şi o detaliere în acest sens. Aveţi ceva 
doi ani s-a cam tăiat frunza la câini, ori acele informaţiilor cu caracter public. creditele lui Drăgulin (2, în cuantum total de de ascuns domnule primar? După 
SF-uri există şi atunci primăria ascunde ceva, 

circa 670 de miliarde de lei vech), iar dacă-i mai dumneavoastră, contribuabilul călărăşean are În urmă cu o lună şi câteva zile, am solicitat în refuzând să furnizeze informaţiile solicitate. 
rămâne ceva şi pentru proiectele proprii.doar obligaţia să-şi plătească impozitele şi baza Legii 544 / 2001 o serie de informaţii pe Interesant e că în 2018, printre firmele care au 

taxele nu şi dreptul de a şti cum sunt cheltuiţi Surprinzătoare însă „muţenia” primarului care le-am primit, nu doar cu o întâziere „redactat” Studii de Fezabilitate se află şi SC 
banii? Oricum voi reveni cu o nouă solicitare Drăgulin pe marginea acestui subiect. Nicio inexplicabilă, ci trunchiate, insuficiente. Dacă Proiect Construct, apropiată de sufletul 
chit că va trebui să aştept alte 30 de zile!aşa se comportă funcţionarii primăriei cu mass vorbuliţă pe Facebook. Probabil că i-a fost şi lui arhitectului şef, Laurenţiu Samoilă. Să fie vorba 

– media, nici nu vreau să mă gândesc prin ce O altă chestiune în baza căreia am solicitat jenă să se mai „laude” cu o astfel de realizare.cumva de vreun posibil conflict de interese? N-

n Primăria Călăraşi

Prea „zgârciţi” cu informaţiile de interes public!

Fostul premier al Republicii Moldova Iurie 
Leancă, candidat Pro România la 
europarlamentare a fost prezent vineri la 
Botoşani. Acesta a spus că dacă va merge la 
Bruxelles se va bate pentru ambele ţări. 
“Vreau să încep cu o mărturisire. Din păcate 
sunt pentru prima dată la Botoşani şi am 
aşteptat acest moment de mult timp. Mi-am 
dorit din tot sufletul să ajung la Botoşani în 
această zonă splendidă din ce am reuşit să văd 
de la volanul maşinii, dar într-o zonă plină de 
semnificaţii pentru istoria noastră, pentru 
moştenirea noastră şi nu doar cea literară, ci şi 
cea patriotică şi sunt sigur că voi reveni aici cu 
mult mai multe ocazii. Cel mai frumos lucru 
care mi se întâmplă de când am devenit şi 

mai bogată din păcate nu se alocă astfel de politician român de acum două luni e să cunosc 
sume din banii publici pentru partide politice. ţara şi să cunosc oamenii. Nu suntem cu nimic 
Pro România a avut un amendament de bun diferiţi cei de pe malul stânga şi cei de pe malul 
simţ a spus să lăsăm 10 sau 15 milioane de drept al Prutului” a spus Iurie Leancă, adăugând 
euro pentru partidele politice şi în rest să că doar în preajma alegerilor cei de la alte 
alocăm pentru spitale că din păcate în România partide vin la Chişinău şi fac declaraţii de 
spitalele mai au nevoie de investiţii şi 10 dragoste, partidul lui Ponta fiind singurul care 
milioane să alocăm către Republica Moldova” a într-adevăr este axat pe problemele celor de 
menţionat fostul premier al Moldovei.peste Prut. “Am vorbit despre o chestie 

Articol comandat de PRO România„fantastică” 100 de milioane de euro pentru 
partidele politice. Nici în Germania care e mult CUI mandatar financiar coordonator: 41190009

n PRO România

Iurie Leancă: “Nu suntem cu nimic diferiţi cei de pe 
malul stâng şi cei de pe malul drept al Prutului”

Votează PRO România pe 26 mai, 
poziţia 3 pe buletinul de vot!

Comisarul European Corina Creţu, candidat al 
partidului PRO România pentru alegerile 
europarlamentare din data de 26 mai 2019, a 
explicat motivele pentru care consideră că PRO 
România reprezintă singurul partid social-
democrat autentic din ţară. În opinia sa, 
România are nevoie de un partid modern de 
stânga, pro-european.
„Din păcate, Partidul Social Democrat a încetat 
să mai reprezinte vocea celor mulţi. 
Conducerea PSD a abdicat de la principiile 
fundamentale caracteristice stângii europene. 
Şi mă refer aici la solidaritate, la grija faţă de 
cei vulnerabili şi la sprijin pentru diferite 

actualul partid de guvernare”, a adăugat Creţu.categorii sociale, cum sunt profesorii, medici, 
mici întreprinzători”, a declarat Corina Creţu. „Valorile care ne ghidează pe noi, pe cei de la 

PRO România, sunt grija faţă de cetăţeni, „Acestea au fost motivele pentru care, de fapt, 
competenţa şi profesionalismul. Nimeni nu mai mulţi colegi am hotărât să ne desprindem de 
vorbeşte, astăzi, despre nevoile adevărate ale PSD şi să ne alăturăm PRO România, care a 
românilor. Alături de colegii mei din PRO devenit partidul adevăratei social-democraţii. 
România vom face tot ce ne stă în putinţă să Peste tot în Europa social-democraţii sunt cei 
reconectăm politica la aspiraţiile cetăţenilor”, a mai mari susţinători ai Uniunii Europene. E trist 
mai declarat Corina Creţu.că discursul populist şi anti-european s-a 

strecurat şi la noi, în România. Şi este cu atât Articol comandat de PRO România
mai grav cu cât portavocea acestor mesaje este CUI Mandatar financiar coordonator: 41190009

Corina Creţu: Alături de colegii mei din PRO 
România vom face tot ce ne stă în putinţă să 
reconectăm politica la aspiraţiile cetăţenilor

n PRO România

Răzvan Meseşeanu: Pe 26 mai, 
fiţi alături de PRO România!

Preşedintele ALDE, Călin Popescu- ALDE au scandat de mai multe ori spunem fără ezitare că portretul 
Tăriceanu, spune că o decizie privind "Tăriceanu - preşedinte!". candidatului este opusul lui Klaus 
candidatura sa la alegerile Iohannis! Acela va fi preşedintele “O decizie cu privire la candidatul 
prezidenţiale din toamnă ar urma să ideal! Ce înseamnă opusul? Un pentru alegerile prezidențiale va fi 
fie luată după scrutinul preşedinte care să nu fie partizan luată după alegerile 
europarlamentar, în urma unei politic, un preşedinte care să nu europarlamentare. ALDE se 
analize atât în interiorul formaţiunii, dividă ţara în tabere, între „ ai mei” concentrează în această perioadă în 
cât şi în cadrul coaliţiei de guvernare. şi „ceilalţi”, un preşedinte care să mod special pe campania pentru 

stea mai mult în mijlocul românilor şi Alegerile pentru Parlamentul europarlamentare.” a declarat 
marilor europeni, ci să fie un mai puţin prin vacanţe în afară, un European reprezintă un anumit test, pentru www.arenamedia.ro 
preşedinte care are forţa să preşedinte căruia să-i pese de într-o oarecare măsură, dar nu într-o vicepreşedintele ALDE Călăraşi, 
stabilească şi să impună direcţii. poporul lui astfel încât în plan măsură decisivă, a afirmat Tăriceanu. Laurenţiu State care a continuat 
Acesta este preşedintele de care european să nu accepte să fie unul “Însă, atunci când vorbim despre În timpul vizitei efectuate duminică 
România a avut şi are acum nevoie!”care doar urmează indicaţiile mai viitorul președinte al României, la Giurgiu, membrii şi simpatizanţii 

n ALDE

Călin Popescu Tăriceanu: Viitorii noştri 
europarlamentari vor avea o misiune clară!

Norica Nicolai: Ne propunem ca pe 
planificarea viitoare, ajutorul direct 

să fie de minim 250 de euro / ha 

L. State: Acesta este preşedintele de care 
România a avut şi are acum nevoie 

L. State: Mai ţineţi minte, cum Consiliul 
Fiscal spunea că vom avea o creştere sub 

4%, CE ne dădea la 3,3%, FMI la 3,1%?

V. Dumbravă: Când s-a luat decizia reabilitării, 
nu cred că a existat o expertiză serioasă!
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Europarlamentarul, Norica Nicolai, prima pe 
lista de candidaţi propusă de ALDE pentru 
alegerile din 26 mai, a prezentat luni la 
Călăraşi, într-o conferinţă de presă, 
principalele obiective din domeniul 
agriculturii pentru viitorul mandat. „La 
Craiova, am avut ultima întâlnire cu fermierii 
din zina de sud a Olteniei şi pot să vă spun 
ce putem face în acest mandat pentru că 
mulţi dintre agricultori au aşteptări foarte 
mari de la Bruxelles. Şansa majoră e că nu 
am adoptat bugetul Uniunii Europene. 
Probabil, în septembrie vom relua 
dezbaterile. Pe agricultură sunt două chestiuni pe care mi le-am propus. 
Prima priveşte plata directă. În 2019, ştiţi că ajutorul direct este de 196 
de euro la hectar. Noi ne propunem ca pe planificarea viitoare să fie un 
minim de 250 de euro / ha. De ce? Pentru că asta permite companiilor 
noastre din agricultură să fie competitive şi ne ajută să reducem 
importurile de acest tip de produse pe care le luăm din UE. Nu e o sumă 
foarte mare. Cred că pentru ea ne vom bate chiar dacă la Politica Agricolă 
Comună (PAC) vom avea o reducere de buget. În al doilea rând, noi am 
început în mandatul trecut un proiect intitulat „Bunăstarea animalelor” şi 
care ne-a ajutat să-l introducem în PAC. În baza lui, fermele zootehnice au 
primit subvenţii de la UE.” a spus Norica Nicolai care a continuat „Al 3-lea 
proiect pe care mi-l propun este creşterea indemnizaţiei pentru tineri. Se 
lucrează la o evaluare a modului în care a funcţionat acest program, 
stabilit prin PAC, în 2013. Se pare că e un program de succes. Este 
îmbucurător faptul că mulţi tineri se duc spre mica fermă şi eu îmi propun 
să reducem cumva suprafaţa de teren care condiţionează acum accesul la 
minim 3 hectare. De asemenea aş putea să vă vorbesc de piscicultură mai 
ales că şi judeţul Călăraşi are un potenţial în acest domeniu. Probabil 
alocarea următoare va fi de peste 500 de milioane de euro, în mare parte 
dedicaţi acvaculturii”.
Nicolai a mai adăugat că şi domeniul cercetării se află printre priorităţile 
sale subliniind „Pe ambele componente, PAC şi piscicultură sperăm să 
primim peste 100 de milioane de euro pentru cercetarea ştiinţifică. În 
ultimii ani, a fost destul de văduvită de resurse europene. Mă refer la cele 
două domenii. Pentru noi e foarte important pentru a susţine încă ce mai 
avem la Fundulea, unde am pierdut foarte mult din cauza privatizărilor 
succesive. Institutul care era unul de referinţă în România pentru 
cercetarea agricolă, din păcate , în aceşti ani a fost cumva marginalizat. 
Avem şi o resursă umană deosebită şi mai avem şi posibiltatea să 
relansăm nişte proiecte de cercetare” a conchis Norica Nicolai.

Fostul viceprimar al municipiului Ministerul Culturii poate să legătură cu lucrările ce trebuiau 
Călăraşi, Virgil Dumbravă a finanţeze proiecte depuse de efectuate.”
declarat pentru autorităţile locale pentru 
www.arenamedia.ro că în timpul restaurarea acestor clădiri. 
mandatelor sale Şcoala Carol I a Avem bani inclusiv de la 
fost în două rânduri reabilitată Institutul Naţional al 
însă în opinia sa, aceste lucrări s- Patrimoniului. Deci, practic ar fi 
ar fi efectuat fără să existe o două surse de finanţare de unde 
expertiză tehnică serioasă. „Din se pot atrage bani pentru a 
câte ştiu eu, Şcooala Carol I, accesa fondurile necsare pentru 
fosta şcoală generală 1, a trecut ca această clădire să fie 
prin mai multe reabilitări, după protejată.” spunea atunci Breaz 
2005. Dacă nu mă înşel prin care în opinia sa, autorităţile 
2005 sau 2006 au avut loc locale se fac responsabile de 
primele lucrări în acest sens. situaţia creată “Eu aici văd 
Supă 2012, şcoala a fost pentru dezinteres din partea 

Clădire de patrimoniu, şcoala a doua oară reabilitată. Chiar primarului. Nu cred că Primăria 
Carol I s-a aflat şi în atenţia mi-a plăcut cum arăta, lucrările Călăraşi nu ar fi putut să 
ministrului Culturii, Daniel Breaz, fiind efectuate de o firmă din intervină până acum, măcar 
aflat la Călăraşi, la invitaţia Călăraşi. Observ acum că pentru realizarea SF-ului. Am 
conducerii PSD Călăraşi, la imobilul se degradează.” a văzut acoperişul degradat, mijlocul lunii aprilie. „Unul dintre declarat Dumbravă care a mai 

cărămizi picate… Îi solicit rolurile Ministerului Culturii este adăugat „Când s-a luat decizia 
primarului să vină în cel mai acela de a proteja clădirile de reabilitării, nu cred că a existat o 
scurt timp cu un SF la Ministerul patrimoniu care pot fi aduse la expertiză serioasă. A existat 
Culturii şi-l asigur că Guvernul un nivel optim de funcţionare. „ceva” în acest sens dar se pare 
României va finanţa reabilitarea Am văzut cu regret o clădire care că a fost insuficient. Oricum s-au 
acestei clădiri astfel încât să nu se degradează şi nu se fac dat mulţi bani pe ea. În baza 
mai reprezinte un pericol pentru demersuri pentru a se intervenI. acestei expertize erau precizate 
copii şi să redevină Ca să fiu foarte clar, Ministerul clar lucrările ce urmau a fi 
reprezentativă pentru Călăraşi Culturii e cel care acordă realizate. Nimeni din Primărie 
mulţi ani de-acum încolo.” consultanţă. Prin Ordonanţa 76, nu-şi putea da cu părerea în 

Am construit un partid nou – PRO 
România – pentru a aduce laolalta 
resursele umane, cunoştinţele 
profesionale acumulate, experienţa 
guvernamentală şi lecţiile greşelilor făcute 
chiar de noi în trecut.
Am construit acest partid nou din dorinţa 
de a demonstra că şi în România „se 
poate” şi că România este capabilă să aibă 
mai mult decât incompetenţa, corupţia şi 
hoţia de acum.
Alegerile europarlamentare sunt primul 
nostru test.
De trei ani, în România se discută doar de 
amnistii, graţieri şi completuri de 
judecată. Adică de trei ani toată ţara este 
blocată de problemele personale ale lui 
LIviu Dragnea,în loc să discutăm de 
autostrada Moldovei, de spitalele 
regionale sau de modernizarea României. 
Am pierdut timp şi bani într-un război 
surd care nu foloseşte niciunui român. 
Totul în detrimentul ţării.

n Cine suntem
PRO România este fără îndoială un start-
up politic, dar nicidecum un proiect care 
pleacă de la zero. Principala noastră carte 

şi-a gonit oamenii competenţi şi i-a în UE.de vizită este performanţa guvernării 
înlocuit exclusiv cu marionetele lui Liviu PRO România, prin europarlamentarii săi, Ponta, care a reparat dezastrul 
Dragnea.Un vot pentru PSD înseamnă un va reprezenta cu onoare şi profesionalism guvernărilor anterioare, a adus creştere 
vot pentru Liviu Dragnea şi pentru dorinţa interesele ţării noastre în Europa, economică şi dreptate socială. Realizările 
sa de a stăpâni toată România. deoarece credem că locul nostru este şi incontestabile din perioada 2012-2015 
Un vot pentru PSD este un vot împotriva trebuie să rămână în Europa.trebuie reluate de o echipă capabilă să 
României, este un vot anti-România.promoveze proiecte coerente, care să Votează PRO România pe 26 mai, poziţia 

ducă la servicii sociale de calitate, Un vot pentru PRO România la alegerile 3 pe buletinul de vot.
modernizarea infrastructurii, oportunităţi europarlamentare înseamnă un vot 

PRO România Ţine cu România!pentru tineri, respect pentru vârstnici şi pentru Victor Ponta, Corina Creţu, Mihai 
Articol comandat de PRO Româniasiguranţă pentru toţi cetăţenii. Tudose, Iurie Leancă şi pentru o echipă de 

CUI Mandatar financiar coordonator: profesionişti. Este un vot pentru o echipă Din păcate, PSD nu mai există ca partid 
41190009care ţine cu ţara, un vot pentru a rămâne social-democrat. PSD este un partid care 

Preşedintele ALDE, Călin Popescu 
Tăriceanu s-a aflat, recent, într-o vizită 
electorală în judeţul Călăraşi, 
întâlnindu-se la sediul organizaţiei 
judeţene din municipiul reşedinţă de 
judeţ cu membrii şi simpatizanţii 
partidului. În cadrul unei conferinţe 
de presă, Tăriceanu a declarat că 
viitorii europarlamentari ALDE vor 
pleca la Bruxelles cu un mandat clar, 
având câteva obiective majore de 
îndeplinit. „Uniunea Europeană se 
confruntă cu o serie de probleme, de 
dificultăţi care rezultă din faptul că 
mulţi dintre liderii europeni sunt 
decuplaţi de la agenda populaţiei. 
Discursurile frumoase, sloganurile nu 
ajută la rezolvarea problemelor iar respectată e ceea ce vrem să ducem După cum ştiţi ei consideră că luptele 
nerezolvarea lor a creat o contra – prin parlamentarii noştri în politice interne trebuie exportate 
reacţie la nivelul UE prin apariţia Parlamentul European.” acolo. Suntem absolut unicat, nimeni 
unor partide etichetate în fel şi chip: nu mai face aşa ceva. Şi în al doilea „PE nu e o mânăstire de maici”naţionaliste, extremiste (...), rând văd că nu precupeţesc nici un Liderul ALDE a mai declarat că viitorii eurosceptice, etc. Trebuie să ne efort ca să-şi denigreze ţara şi europarlamentari ALDE vor susţine preocupe faptul că aceste partide poporul. Un astfel de comportament, întotdeauna interesele româneşti într-câştigă teren pentru că tot mai mulţi pentru noi, este inacceptabil. Vă o competiţie acerbă cu reprezentanţii oameni sunt nemulţumiţi. Nu UE este garantez că colegii mei nu vor achiesa celorlalte state. „Parlamentul problema, ci a a unor lideri UE care la această manieră de comportament European nu e o mânăstire de maici. nu găsesc soluţii adecvate la în Parlamentul European” a conchis E un loc de competiţie şi confruntare problemele cu care se confruntă preşedintele ALDE, Călin Popescu între interesele naţionale. Dacă ţări cetăţenii europeni. Şi atunci a venit Tăriceanu.precum Germania, Franţa, Italia, acea soluţie neghioabă a Europei cu 2 

La Călăraşi, Tăriceanu a venit însoţit Olanda au curajul să-şi promoveze viteze: vechiul nucleu, nucleul dur şi 
de secretarul partidului, Daniel interesul naţional, la fel trebuie să ţările de la periferie. Din păcate, nu-l 
Chiţoiu şi de europarlamentartul, facem şi noi. Există din păcate, o aud pe preşedintele României 
Norica Nicolai, preşedinte interimar al memntalitate păguboasă în rândul glăsuind ceva, scoţând o vorbuliţă pe 
organizaţiei judeţene ALDE Călăraşi.românilor din Parlamentul European. acest subiect. Punctul nostru de 

vedere e că nu poate să existe o 
Europă cu 2 viteze: o Europă a celor 
bogaţi şi o Europă a celor săraci(...) 
Dacă vrem ca proiectul european să 
dureze, elementul de coeziune 
internă este vital” a spus Tăriceanu 
care a continuat „Vă pot garanta un 
lucru. Şi Norica şi toţi ceilalţi colegi ai 
noştri care vor ajunge în Parlamentul 
European vor şti că au o misiune 
foarte importantă: de a pleda pentru 
o singură Europă şi nu pentru una cu 
mai multe viteze, de a pleda în 
favoarea României, pentru apărarea 
şi promovarea intereselor ţării 
noastre, de a pleda pentru respect 
pentru că aşa cum noi îi respectăm 
pe ceilalţi parteneri europeni şi noi 
cerem să fim respectaţi în egală 
măsură. O Românie demnă şi 

România a avut o doua creştere care cânta prohodul României. Faptul 
economică din UE în primul trimestru, că avem o creştere economică solidă 
conform datelor prezentate miercuri arată că modelul economic pe care-l 
de Eurostat, într-o statistică din care propunem este unul corect, bazat pe 
lipsesc informaţiile pentru un număr creşterea nivelului de trai şi pe 
de ţări, printre care Irlanda, Grecia, investiţii. Economia merge bine nu 
Slovenia sau Luxemburg. numai în statistici, merge bine în 

realitate. Prea mult şi prea des tot Cea mai mare creştere a PIB în primul 
felul de voci pesimiste care, în loc să trimestru al anului, comparat cu T1 
accepte şi să se bucure şi să fie 2018, a avut-o Ungaria, cu 5,2%, 
mândre de realizările României, urmată de România cu 5,1% şi Polonia 
vorbesc numai în termeni negativi, cu 4,6%.
lucru care îmi displace foarte mult.”„Economia României continuă să se 

dezvolte în ritm rapid şi asta ca urmare Între prognozele Guvernului şi 
a măsurilor bune aplicate de estimările făcute de organizaţii 
guvernarea PSD-ALDE.România a avut naţionale sau internaţionale există o 
o creştere economică de 5,1%, de diferenţă destul de mare uneori, 
peste patru ori mai mare faţă media nejustificat de pesimistă şi care 
din Zona Euro şi de peste trei ori mai maschează un cost suportat de fiecare 
mult faţă de media UE. Astfel, ţara român, a declarat ministrul Finanţelor 
noastră ocupă locul 2 în UE la rata de Eugen Teodorovici
creştere economică, după Ungaria cu 

Creşterea economică din primul 5,2%.” a declarat pentru 
trimestru a fost susţinută, a spus www.arenamedia.ro vicepreşedintele 
ministrul, în principal revigorarea ALDE Călăraşi, Laurenţiu State care a 
semnificativă a sectorului de continuat “Mai ţineţi minte, cum 
construcţii, care a crescut cu 12,5% Consiliul Fiscal spunea că vom avea o 
serie brută, în primul trimestru al creştere sub 4%, CE ne dădea la 3,3%, 
acestui an faţă de perioada similară FMI la 3,1%? Din nou, au greşit şi din 
din anul 2018.nou au stricat petrecerea propagandei 

Coordonatorul PRO România Călăraşi, Răzvan Meseşeanu, a explicat 
motivele pentru care, pe 26 mai, călărăşenii să opteze pentru lista de 
candidaţi propusă de PRO România, deschisă de fostul premier Victor 
Ponta. „PRO România este un partid nou pentru Rpmânia actuală şi 
pentru România actuală. Acest partid şi-a propus să ajungă la 
performanţa de a nu se mai vota „contra”. PRO Sănătate, PRO 
Dezvoltare, PRO Infrastructură contează pentru noua formaţiune 
politică, condusă de foastul premier, Victor Ponta, sub guvernarea 
căruia România a ieşit din criză.” a spus Meseşeanu care a continuat 
„PRO România este un alt „aluat”. Pe lista candidaţilor la alegerile 
europarlamentare din 26 mai 2019 alături de Victor Ponta se află 
Corina Creţu, comisar european. Corina Creţu este o personalitate 
căreia i se deschid, cu mare plăcere şi la orice oră, uşile tuturor 
cancelariilor europene. Corina Creţu este persoana care s-a zbătut 
pentru ca fondurile europene să ajungă în România, la toţi românii. 
Nu în ultimul rând, pe această listă figurează şi doi foşti prim – 
miniştri. Al Republicii Moldova, Iurie Leancă şi al ţării noastre, Mihai 
Tudose, ambii oameni de mare valoare, fermi, care au ştiut să spună 
„nu” abuzurilor, corupţiei. Au ştiut să se alăture echipei formate din 
Victor Ponta – Corina Creţu. Fiecare reprezintă o valoare individuală 
însă luaţi împreună putem să realizăm acea forţă care pentru 
România va însemna o dezvoltare adevărată şi nu mimată. Iată 
câteva argumente pentru care călărăşenii pot vota pe 26 mai, lista de 
candidaţi propusă de PRO România!”
Candidați Pro România europarlamentare 2019: 1. Victor Ponta; 2. 
Corina Crețu; 3. Mihai Tudose; 4. Iurie Leancă; 5. Geanina Pușcașu; 6. 
Gabriela Podașcă; 7. Cristi Cosmin; 8. Ioana Petrescu; 9. Mihai Sturzu; 
10. Ionela Danciu.

Articol comandat de PRO România
CUI mandatar financiar coordonator: 41190009

ar fi prima oară, în condiţiile în care cu câţiva 
ani în urmă domnul Samoilă, pe atunci consilier 
judeţean, a fost nevoit să demisioneze din 
funcţie, după ce presa a scris că aceeaşi firmă 
SC Proiect Construct a avut relaţii comerciale Transparenţa nu-i un cuvânt care să „coşmar” trec cetăţenii. informaţii suplimentare, complete şi la obiect 
cu Consiliul Judeţean.caracterizeze activitatea Primăriei Călăraşi, s-a referit la sumele cheltuite în ultimii 3 ani Pe lângă restul de împrumut bancar de 

condusă de vreo 7 ani de liberalul, Dan pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate care Şi mai am şi o veste proastă pentru toţi 11.559.977 lei, Primăria a încheiat anul 2018 cu 
Drăgulin. Din păcate! stau la baza deciziei de investiţii într-un proiect. pretendenţii la funcţia de primar în 2020. Pe 3 datorii de 2.425.220 lei reprezentând „furnizori 

Răspunsul scurt a fost „năucitor!” În 2016 şi mai a fost semnat contractul de credit pentru de bunuri şi servicii, reparaţii” în cuantum de Cea mai mare primărie din judeţ deşi are o 
2017, Primăria nu a cheltuit nici măcar un leu investiţii cu CEC Bank, în sumă de 41.572.000 2.215.335 lei şi „furnizori de lucrări de grămadă de specialişti, cei mai mulţi dintre ei 
iar în 2018, 229.266,35 lei! Acum, ori primăria lei. Dacă Drăgulin nu-şi va reînnoi mandatul, investiţii”, în sumă de 209.895 lei. Cine sunt plătiţi regeşte în raport cu taxele şi impozitele 
minte susţinând că pentru anii 2016 şi 2017 n-a viitorul primar va avea mult de furcă fiind aceşti furnizori? Nicio precizare deşi am încasate, se comportă ca una mică, de ţară, 
alocat nici un leu şi asta înseamnă că în aceşti nevoit să strângă banii, mai întâi pentru atunci când vine vorba de furnizarea solicitat şi o detaliere în acest sens. Aveţi ceva 
doi ani s-a cam tăiat frunza la câini, ori acele informaţiilor cu caracter public. creditele lui Drăgulin (2, în cuantum total de de ascuns domnule primar? După 
SF-uri există şi atunci primăria ascunde ceva, 

circa 670 de miliarde de lei vech), iar dacă-i mai dumneavoastră, contribuabilul călărăşean are În urmă cu o lună şi câteva zile, am solicitat în refuzând să furnizeze informaţiile solicitate. 
rămâne ceva şi pentru proiectele proprii.doar obligaţia să-şi plătească impozitele şi baza Legii 544 / 2001 o serie de informaţii pe Interesant e că în 2018, printre firmele care au 

taxele nu şi dreptul de a şti cum sunt cheltuiţi Surprinzătoare însă „muţenia” primarului care le-am primit, nu doar cu o întâziere „redactat” Studii de Fezabilitate se află şi SC 
banii? Oricum voi reveni cu o nouă solicitare Drăgulin pe marginea acestui subiect. Nicio inexplicabilă, ci trunchiate, insuficiente. Dacă Proiect Construct, apropiată de sufletul 
chit că va trebui să aştept alte 30 de zile!aşa se comportă funcţionarii primăriei cu mass vorbuliţă pe Facebook. Probabil că i-a fost şi lui arhitectului şef, Laurenţiu Samoilă. Să fie vorba 

– media, nici nu vreau să mă gândesc prin ce O altă chestiune în baza căreia am solicitat jenă să se mai „laude” cu o astfel de realizare.cumva de vreun posibil conflict de interese? N-

n Primăria Călăraşi

Prea „zgârciţi” cu informaţiile de interes public!

Fostul premier al Republicii Moldova Iurie 
Leancă, candidat Pro România la 
europarlamentare a fost prezent vineri la 
Botoşani. Acesta a spus că dacă va merge la 
Bruxelles se va bate pentru ambele ţări. 
“Vreau să încep cu o mărturisire. Din păcate 
sunt pentru prima dată la Botoşani şi am 
aşteptat acest moment de mult timp. Mi-am 
dorit din tot sufletul să ajung la Botoşani în 
această zonă splendidă din ce am reuşit să văd 
de la volanul maşinii, dar într-o zonă plină de 
semnificaţii pentru istoria noastră, pentru 
moştenirea noastră şi nu doar cea literară, ci şi 
cea patriotică şi sunt sigur că voi reveni aici cu 
mult mai multe ocazii. Cel mai frumos lucru 
care mi se întâmplă de când am devenit şi 

mai bogată din păcate nu se alocă astfel de politician român de acum două luni e să cunosc 
sume din banii publici pentru partide politice. ţara şi să cunosc oamenii. Nu suntem cu nimic 
Pro România a avut un amendament de bun diferiţi cei de pe malul stânga şi cei de pe malul 
simţ a spus să lăsăm 10 sau 15 milioane de drept al Prutului” a spus Iurie Leancă, adăugând 
euro pentru partidele politice şi în rest să că doar în preajma alegerilor cei de la alte 
alocăm pentru spitale că din păcate în România partide vin la Chişinău şi fac declaraţii de 
spitalele mai au nevoie de investiţii şi 10 dragoste, partidul lui Ponta fiind singurul care 
milioane să alocăm către Republica Moldova” a într-adevăr este axat pe problemele celor de 
menţionat fostul premier al Moldovei.peste Prut. “Am vorbit despre o chestie 

Articol comandat de PRO România„fantastică” 100 de milioane de euro pentru 
partidele politice. Nici în Germania care e mult CUI mandatar financiar coordonator: 41190009

n PRO România

Iurie Leancă: “Nu suntem cu nimic diferiţi cei de pe 
malul stâng şi cei de pe malul drept al Prutului”

Votează PRO România pe 26 mai, 
poziţia 3 pe buletinul de vot!

Comisarul European Corina Creţu, candidat al 
partidului PRO România pentru alegerile 
europarlamentare din data de 26 mai 2019, a 
explicat motivele pentru care consideră că PRO 
România reprezintă singurul partid social-
democrat autentic din ţară. În opinia sa, 
România are nevoie de un partid modern de 
stânga, pro-european.
„Din păcate, Partidul Social Democrat a încetat 
să mai reprezinte vocea celor mulţi. 
Conducerea PSD a abdicat de la principiile 
fundamentale caracteristice stângii europene. 
Şi mă refer aici la solidaritate, la grija faţă de 
cei vulnerabili şi la sprijin pentru diferite 

actualul partid de guvernare”, a adăugat Creţu.categorii sociale, cum sunt profesorii, medici, 
mici întreprinzători”, a declarat Corina Creţu. „Valorile care ne ghidează pe noi, pe cei de la 

PRO România, sunt grija faţă de cetăţeni, „Acestea au fost motivele pentru care, de fapt, 
competenţa şi profesionalismul. Nimeni nu mai mulţi colegi am hotărât să ne desprindem de 
vorbeşte, astăzi, despre nevoile adevărate ale PSD şi să ne alăturăm PRO România, care a 
românilor. Alături de colegii mei din PRO devenit partidul adevăratei social-democraţii. 
România vom face tot ce ne stă în putinţă să Peste tot în Europa social-democraţii sunt cei 
reconectăm politica la aspiraţiile cetăţenilor”, a mai mari susţinători ai Uniunii Europene. E trist 
mai declarat Corina Creţu.că discursul populist şi anti-european s-a 

strecurat şi la noi, în România. Şi este cu atât Articol comandat de PRO România
mai grav cu cât portavocea acestor mesaje este CUI Mandatar financiar coordonator: 41190009

Corina Creţu: Alături de colegii mei din PRO 
România vom face tot ce ne stă în putinţă să 
reconectăm politica la aspiraţiile cetăţenilor

n PRO România

Răzvan Meseşeanu: Pe 26 mai, 
fiţi alături de PRO România!

Preşedintele ALDE, Călin Popescu- ALDE au scandat de mai multe ori spunem fără ezitare că portretul 
Tăriceanu, spune că o decizie privind "Tăriceanu - preşedinte!". candidatului este opusul lui Klaus 
candidatura sa la alegerile Iohannis! Acela va fi preşedintele “O decizie cu privire la candidatul 
prezidenţiale din toamnă ar urma să ideal! Ce înseamnă opusul? Un pentru alegerile prezidențiale va fi 
fie luată după scrutinul preşedinte care să nu fie partizan luată după alegerile 
europarlamentar, în urma unei politic, un preşedinte care să nu europarlamentare. ALDE se 
analize atât în interiorul formaţiunii, dividă ţara în tabere, între „ ai mei” concentrează în această perioadă în 
cât şi în cadrul coaliţiei de guvernare. şi „ceilalţi”, un preşedinte care să mod special pe campania pentru 

stea mai mult în mijlocul românilor şi Alegerile pentru Parlamentul europarlamentare.” a declarat 
marilor europeni, ci să fie un mai puţin prin vacanţe în afară, un European reprezintă un anumit test, pentru www.arenamedia.ro 
preşedinte care are forţa să preşedinte căruia să-i pese de într-o oarecare măsură, dar nu într-o vicepreşedintele ALDE Călăraşi, 
stabilească şi să impună direcţii. poporul lui astfel încât în plan măsură decisivă, a afirmat Tăriceanu. Laurenţiu State care a continuat 
Acesta este preşedintele de care european să nu accepte să fie unul “Însă, atunci când vorbim despre În timpul vizitei efectuate duminică 
România a avut şi are acum nevoie!”care doar urmează indicaţiile mai viitorul președinte al României, la Giurgiu, membrii şi simpatizanţii 

n ALDE

Călin Popescu Tăriceanu: Viitorii noştri 
europarlamentari vor avea o misiune clară!

Norica Nicolai: Ne propunem ca pe 
planificarea viitoare, ajutorul direct 

să fie de minim 250 de euro / ha 

L. State: Acesta este preşedintele de care 
România a avut şi are acum nevoie 

L. State: Mai ţineţi minte, cum Consiliul 
Fiscal spunea că vom avea o creştere sub 

4%, CE ne dădea la 3,3%, FMI la 3,1%?

V. Dumbravă: Când s-a luat decizia reabilitării, 
nu cred că a existat o expertiză serioasă!
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