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n PSD Călăraşi

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat luni, 8 definiţia stagiului minim de cotizare, fiind fiscal, pe baza declaraţiei individuale de asigurare, 
eliminată referirea la pensia de invaliditate. În datorează şi plătesc contribuţia de asigurări iulie, decretul pentru promulgarea Legii 
acest sens, stagiul minim de cotizare este perioada sociale; c) angajatorii sau entităţile asimilate privind sistemul public de pensii, adoptată 
minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care acestora care, potrivit Codului fiscal, au obligaţia de Camera Deputaţilor pe 26 iunie, în formă 
asiguraţii au realizat stagiu de cotizare pentru a de a plăti contribuţia de asigurări sociale datorată reexaminată, ca urmare a deciziei Curţii 
putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă pentru condiţii deosebite şi/sau speciale de 

Constituţionale. şi care nu cuprinde perioadele asimilate. muncă, precum şi eventuale diferenţe de 
contribuţii de asigurări sociale pe care legislaţia le De asemenea, a fost modificată definiţia Deputatul Sorin Vrăjitoru, vicepreşedinte al PSD 
pune în seama angajatorului; d) Agenţia Naţională pensionarului, în sensul că acesta este "persoana munca; c) participării la lupta pentru victoria Călăraşi a susţinut prin intermediul unei postări pe 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin structurile care beneficiază de una din categoriile de pensii Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu contul său de Facebook că punctul de creşte va 
teritoriale şi unităţile trimiţătoare, care, potrivit prevăzute de prezenta lege", fiind eliminat stagiul evenimentele revoluţionare din Decembrie 1989, creşte etapizat până în 2021, prima mărire a 
legislaţiei specifice, au obligaţia de a suporta din minim de 15 ani pentru acordarea pensiei de care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări pensiilor intrând în vigoare de la 1 septembrie. 
bugetele proprii contribuţia de asigurări sociale invaliditate. sociale anterior datei ivirii invalidităţii".“Legea Pensiilor, votată în Parlamentul României, 
datorată pentru persoanele care beneficiază de a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Legea a fost adoptată, iniţial, de Parlament la data Totodată, a fost reformulat articolul referitor la drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru Asta înseamnă ca punctul de pensie va creşte de 19 decembrie 2018, iar la data de 21 contribuabili sistemului public de pensii. Conform şomaj, respectiv pentru personalul român trimis în etapizat până în 2021. Prima mărire a veniturilor decembrie 2018 a fost formulată o sesizare de celor adoptate, "contribuabilii la sistemul public misiune temporară sau permanentă în seniorilor va fi în luna septembrie a acestui an. neconstituţionalitate a Legii. Astfel, în urma de pensii sunt: a) persoanele fizice care obţin străinătate".Astfel, punctul de pensie în 2019 va ajunge la examinării, Curtea Constituţională a admis venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum 

1.265 de lei, în 2020 - 1.775 de lei, urmând ca în sesizarea de neconstituţionalitate şi, prin Decizia şi din indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, De asemenea, s-a mai stabilit că "pensia de 
2021 să fie 1.875 de lei.” a scris Vrăjitoru care a nr.138 din 13 martie 2019, a constatat că pentru care angajatorii sau entităţile asimilate invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat 
mai precizat că “Deputaţii PNL, USR şi PMP au prevederile art.25 alin.(1) şi art.63 lit.a) şi b) sunt acestora au obligaţia, potrivit Codului fiscal, de a stagii de cotizare în sistemul public de pensii, care 
votat contra acestei legi, prin urmare cei care au neconstituţionale.calcula, de a reţine la sursă şi de a vira contribuţia nu îndeplinesc condiţiile de pensie pentru limită 
construit aceasta ţară nu meritau în opinia lor de asigurări sociale a bugetul asigurărilor sociale de vârstă şi care au capacitatea de muncă Cu o săptămână înainte adoptării acestuia de către 
respectul cuvenit după o viaţă de muncă. Ruşine de stat; b) persoanele fizice care realizează diminuată din cauza: a) accidentelor de muncă şi deputaţi, Senatul a respins, în plen, proiectul 
PNL, USR şi PMP!” venituri din activităţi independente sau drepturi bolilor profesionale, constatate conform legii; b) privind sistemul public de pensii, Camera 
Astfel, conform celor adoptate, s-a modificat de proprietate intelectuală şi care, potrivit Codului altor boli şi accidente care nu au legătură cu Deputaţilor fiind for decizional.

Deputatul PSD, Sorin Vrăjitoru a declarat undeva în martie, aprilie, mai. El va începe V. Dăncilă: Va fi unul    recent pentru Ştirile Locale Antena 3 Călăraşi de la nodul rutier de la autostradă, în sensul 
că până la sfârşitul lunii august, începutul lunii de mers de la Călăraşi spre Slobozia. Se va din obiectivele pe care le septembrie va fi finalizat Studiul de construe un sens giratoriu aici în dreptul 
Fezabilitate privind Pasajul suspendat de la nostrum, la Călăraşi, va merge pe partea vom urmări
Drajna, obiectiv de investiţii asumat de stângă, parallel cu DN 21, va traversa calea 

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, recent, la Guvernul României prin Departamentul de ferată şi se va descărca de asemenea într-un 
Slobozia, că va analiza o propunere de Infrastructură. “Pasajul de la Drajna este un sens giratoriu, la intrarea în comuna 
acordare a unor bonusuri pentru constructori, obiectiv de inverstiţii la care ţin foarte mult, Dragalina, pe DN 21. Aş vrea să mai precizez 
astfel încât lucrările la pasajul suspendat de la fiind extrem de important atât pentru că doamna prim – ministru a creat la nivel de 
Drajna să fie terminate cât mai repede.judeţul noastru cât şi pentru judeţele Guvern un Departament de Infrastructură în 

învecinate. De când am intrat în Parlamentul „Am vorbit despre pasajul de la Drajna atît la care va fi inclus şi acest obiectiv, urmărind 
României am promovat acest obiectiv. Am Călăraşi, cât şi aici la Ialomiţa, ştim că este o foile de parcurs al tuturor obiectivelor pe 
încercat să ducem la finalizare cu celeritate problemă, după cum ştiţi am înfiinţat care Executivul intenţionează să le finalizeze 
toate etapele premergătoare construirii lui. Departamentul pentru Infrastructură în într-un termen cât mai scurt. Bani pentru 
Astăzi când vorbim a fost atribuiă întocmirea subordinea primului-ministru. Aceste pasaj construirea acestui pasaj există. În luna 
Studiului de Fezabilitate. Iniţial, termenul de va fi unul din obiectivele pe care le vom ianuarie, când bugetul s-a aflat în Comisia de 
finalizare a SF-ului a fost de 6 luni dar urmări, voi avea o discuţie cu dl ministru Cuc, buget – finanţe, am susţinut acest obiectiv 
domnul ministru Cuc, în discuţiile purtate cu vedem care este stadiul actual. Vrem să acolo. El figurează pe lista de investiţii a 
firma câştigătoare, au ajuns împreună de urgentăm lucrurile la acest pasaj, chiar Ministerului Transporturilor. Ne întârzie doar 
comun acord ca acest termen să se reducă la propunea domnul ministru Teodorivic să aceste procedure legale care trebuie 
3 luni. Asta înseamnă că la finele lunii august acordăm chiar un bonus, astfel încât acest îndeplinite” a conchis deputatul Sorin 
– începutul lunii septembrie, să fie gata pasaj să fie terminat cât mai repede. Din Vrăjitoru.
Studiul de Fezabilitate urmând ca apoi punct de vedere al primului-ministru voi Pentru mine ca parlamentar, acest 
lucrările să fie scoase la licitaţie” a spus avea o foaie de parcurs săptămânală, pasaj de la Drajna a devenit 
Vrăjitoru care a continuat “Din discuţiile care referitoare la lucrările care se fac la acest prioritatea numărul 1. În două – 
au avut loc cu doamna premier, avem garaţia pasaj”, a declarat premierul.trei rânduri am vorbit de faptul că 
Guvernului României că acest pasaj se va Pasajul Denivelat Superior de la Drajna acest pasaj se va construi, chiar în cadrul 
face. Mai mult decât atât există prevederi urmează fie construit pe DN 21, la km unor conferinţe de presă pe care le-am 
legale în baza cărora se pot aloca bonusuri 105+500, peste calea ferată, într-o zonă în susţiunut la partid, însă puţini m-au crezut. Şi 
financiare celor care câştigă licitaţia şi care se formează frecvent cozi.cetăţenii sunt sceptici. Au fost şi comentarii 
finalizează lucrările într-un timp mai scurt pozitive dar şi critici. Şi pe bună dreptate! Contractul pentru elaborarea Studiului de 
decât cel asumat prin contract”. Pentru că de 28 de ani nu s-a construit mai fezabilitate pentru pasaj a fost semnat în 23 
Parlamentarul călărăşean a estimate chiar şi nimic. Din păcate, nu-I un proiect care să se mai 2019. Acest contract, în valoare de peste 
un termen de începere a lucrărilor la pasaj în facă peste noapte. Asta e procedura. E vorba 430.000 de lei, vizează şi pregatirea 
cazul în care în urma finalizării licitaţiei nu vor de redactarea Studiului de Prefezabilitate, a documentatiei de atribuire pentru execuţia 
fi depuse “celebrele” contestaţii. “Lucrările la Studiului de Fezabilitate, a Caietului de lucrărilor, asigurarea asistentei pentru 
acest pasaj, din ce-am discutat cu domnul Sarcini, licitaţii, etc. Iată o serie de etape sustinerea aplicatiei de finantare şi asigurarea 
ministru Cuc precum şi cu specialiştii, ar legale ce trebuie parcurse” asistenţei pe durata desfăşurării procedurii de 
putea demara anul viitor în primăvară, achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor.Sorin Vrăjitoru

Sâmbătă, 13 iulie, preşedintele PSD, potenţialul organizaţiei noastre judeţene în 
perspectiva alegerilor prezidenţiale, dar şi a Viorica Dăncilă, s-a aflat la Călăraşi 
celor parlamentare şi locale de anul viitor. Cu unde s-a întâlnit cu membrii 
siguranţă, mai sunt multe de făcut, dar Comitetului Executiv al organizaţiei 
suntem hotărâţi să creştem în preferinţele judeţene PSD Călăraşi. Premierul 
electoratului călărăşean şi să reuşim să 

României a fost însoţit de preşedintele redevenim cea mai puternică organizaţie 
executiv al PSD, Eugen Teodorovici, şi politică din judeţ, aşa cum am fost odată. 
secretarul general al partidului, Mihai Avem toate atu-urile să obţinem acest lucru 
Fifor. şi suntem convinşi că strategia electorală pe 

care o vom pune în practică va fi una care ne 
comunicare şi de comunicarea online. Pe ordinea de zi a şedinţei Comitetului va aduce rezultatele pe care cu toţii ni le 

Executiv s-au aflat subiecte importante ”Ne onorează faptul că preşedintele PSD, dorim”, a declarat Iulian Iacomi la încheierea 
pentru social-democraţia călărăşeană. Astfel, doamna premier, Viorica Dăncilă, a participat lucrărilor Comitetului Executiv al PSD 
a fost prezentată o analiză obiectivă a la întrunirea Comitetului Executiv al Călăraşi.
rezultatelor de la alegerile europarlamentare, organizaţiei noastre, mai ales că acest lucru s- Vizita premierului la Călăraşi face parte dintr-
unde PSD Călăraşi a obţinut un rezultat bun, a întâmplat la scurt timp după Congresul PSD o serie de astfel de deplasări pe care noul 
peste media naţională a partidului, Dăncilă în cadrul căreia a fost ales noul preşedinte. preşedinte al PSD le va face în judeţe pentru 
felicitând liderii organizaţiei judeţene. Este încă o dovadă a faptului că organizaţia a discuta cu membrii organizaţiilor judeţene 

noastră judeţeană este una apreciată la nivel Preşedintele PSD Călăraşi, Iulian Iacomi, a în perspectiva alegerilor prezidenţiale din 
naţional, ceea ce ne bucură, dar ne şi prezentat un calendar al activităţilor politice toamna acestui an.
responsabilizează în acelaşi timp.din perioada imediat următoare care să se Pe data de 3 august, în cadrul Congresului 

integreze în strategia de campanie pentru PSD Călăraşi a obţinut un rezultat bun la PSD, va avea loc desemnarea candidatului 
alegerile prezidenţiale şi a desemnat echipele alegerile europarlamentare. Deşi avem doar partidului pentru alegerile prezidenţiale.
responsabile pentru alegerile din toamnă, 17 primari, am câştigat alegerile în 22 de Sursa Facebook PSD Călăraşi
inclusiv cele care urmează să se ocupe de localităţi, ceea ce vorbeşte de la sine despre 

Curtea Constituţională a României (CCR) a mandat la Cotroceni. Nu contează că e vorba manipularea dlui Iohannis nu au niciun fel Cum poţi să susţii după o decizie luată cu 
respins, joi, propunerile legislative de de vină. Nu este vina lor că un preşedinte şi unanimitate de CCR (unanimitate, adică de despre legea fundamentală a României, nu 
revizuire a Constituţiei iniţiate de PNL şi USR, toţi judecătorii constituţionali prezenţi la nişte partide de opoziţie i-au manipulat şi i-contează despre ce e vorba. Scopul lui e unul 
pe de-o parte, şi de PSD-ALDE, pe de altă şedinţă, inclusiv de Livia Stanciu, numită de au amăgit cu un referendum ce nu poate să cât se poate de clar: încă un mandat!”
parte. Unul dintre motive ţine de faptul că Klaus Iohannis) că CCR e politizată? Chiar se regăsească în modificarea Constituţiei. State a mai precizat că “Decizia CCR este de o interzicerea amnistiei şi graţierii pentru fapte vreţi să ne faceţi să credem că în ţara asta Klaus Iohannis a târât în aventura lui şi maximă gravitate şi nu poate rămâne fără de corupţie încalcă limitele revizuirii legii doar Iohannis are dreptate? Acelaşi personaj Parlamentul României, nevoit să se implice urmări pe măsură. Căci ce a propus dl fundamentale, deciziile fiind luate ”cu care dă cu paltonul de limuzină de nervi că în transpunerea în viaţă a ideilor Marelui Iohannis prin referendum? Să fie încălcată unanimitatea voturilor celor opt membri nu este servit? Acelaşi care e spectator la Cârmaci.Constituţia ţării, lucru pe care îl spun azi în prezenţi”. Consiliile UE? Cel care stă în vacanţe luxoase Pentru gravele tentative de abatere a unanimitate 8 judecători ai Curţii pe banii noştri? Acelaşi personaj care „Prin decizia CCR cu privire la prima României de la normele statului de drept Constituţionale, care au fost prezenţi la blochează Valea Oltului ca să meargă la întrebare de la referendum se confirmă că universal, anihilate de Curtea sedinţă, inclusiv unul numit de el - Livia doamna Carmen acasă? Cel care încalcă preşedintele Iohannis este un adevărat Constituţională, preşedintele Klaus Iohannis Stanciu. Pentru a obţine avantaje electorale, Constituţia dimineaţa, la prânz şi seara?” a 
pericol pentru democraţie, Constituţie şi trebuie să demisioneze necondiţionat şi dl Iohannis a ales să manipuleze poporul cu mai spus State care a conchis “Orban, în lipsă 
statul de drept în România!” a comentat imediat din funcţie.”un referendum ce nu poate fi transpus în de argumente, zice că CCR s-a opus voinţei 
pentru www.arenamedia.ro vicepreşedintele Constituţie. Decizia CCR denotă că Liderul ALDE Călăraşi s-a referit şi reacţiilor poporului. Nu, cei din PNL - USR au minţit 
ALDE Călăraşi, Laurenţiu State care a preşedintele Klaus Iohannis a atras poporul celor din PNL şi USR pe care le-a catalogat ca poporul cu intenţie urlând că se pot suprima 
continuat “E important de precizat că a într-o aventură nesăbuită, momindu-l să facă fiind “absolut halucinante!” “Vedem reacţiile drepturi şi libertăţi pe categorii de 
existat unanimitate cu un scor de 8-0! Asta un joc împotriva democraţiei însăşi. Klaus reprezentanţilor PNL şi USR după decizia CCR infracţiuni. O minciună totală şi sfruntată pe 
spune totul despre cât de constituţională a Iohannis nu are nicio scuză: a fost prevenit. de astăzi. Sunt absolut halucinante! La o care au ventilat-o, au pus-o poporului în nas 
fost inţiativa dlui Klaus Werner Iohannis! Se După ce şi-a anunţat intenţiile s-au scris primă vedere te poţi gândi la populism, dar s-o inhaleze. Deci, Iohannis împreună cu PNL 
observă limpede că domnia sa este capabil nenumărate articole şi analize, s-au tras nu, nu e doar populism. Oamenii aceştia şi USR sunt principalii responsabili pentru 
să sacrifice orice, inclusiv Constituţia semnale de alarmă de către specialişti, a fost încearcă o manipulare gravă, cu ţintă pe această miciună uriaşă pe care au umflat-o şi 
României, buna credinţă a cetăţenilor şi tras de mânecă până şi de susţinători ai lui. CCR. Probabil că din nou i-a luat gura pe care astăzi s-a spart în capul lor, pe bună 
banul public pentru a mai obţine un nou Cei 6 milioane de români care s-au dus după dinainte. dreptate.”

Vicepreşedintele ALDE Călăraşi, 
Laurenţiu State, a făcut recent un 
anunţ şocant dezvăluind că Virgil 
Dumbravă şi Gabi Şişman care şi-au 
făcut simţită prezenţa în partid chiar 
în toiul campaniei electorale pentru 
alegerile europarlamentare din 26 
mai, nu sunt de fapt membri ALDE. 

Ba mai mult despre cel de-al doilea a 
manţionat că ar fi de vreo 5 ani pesedist 
cu acte în regulă. „Ni s-a dat impresia că 
ni se alătură şi domnii Dumbravă şi 
Şişman. Dumnealor au venit pe 
considerente pe care nu le-am înţeles nici 

spus nici da, nici nu. Domnul Dumbravă i- preşedintelui Călin Popescu Tăriceanu, până în ziua de azi. Au spus că ni se 
a dat domnului Cotenescu acele adeziuni este Tiberiu Cotenescu. alătură sub aspectul coordonării, în 
însoţite de o hârtie prin care era numit comunele adiacente municipiului Catalogat de actuala conducere a 
coordonator.” a spus State care a explicat Călăraşi.” a spus într-o conferinţă de presă organizaţiei judeţene ALDE Călăraşi ca 
şi motivele pentru care cele două cereri susţinută recent State care a continuat fiind un personaj „toxic”, Cotenescu a fost 
de adeziuni nu respectă prevederile „Vreau să vă spun clar şi răspicat că nici exclus în partid în toamna anului 2016 
statutare ale partidului. “Ca să citez din domnul Şişman şi nici domnul Dumbravă când la cârma filialei se afla Daniela Creţu. Statut, dobândirea calităţii de membru al nu au calitatea de membru ALDE.” De altfel în ceea ce-l priveşte pe ALDE se face în temeiul hotărârii de 

Liderul interimar al organizaţiei Cotenescu, el dar şi fiica lui, Monica validare a Biroului Politic Local, pe baza 
municipale ALDE Călăraşi, Mihai Vătafu Cotenescu, au făcut obiectul măsurilor unei cereri de adeziune şi a CV-ului tip, 
pretinde chiar că cei doi ar fi indus în propuse conducerii centrale a ALDE în adresate preşedintelui organizaţiei locale 
eroare conducerea centrală a partidului urma evaluării Filialei Călăraşi a ALDE, pe în raza căreia domiciliază, îşi are 
adăugând „Ei au fost la Bucureşti perioada de pregătire a alegerilor locale, reşedinţa sau îşi desfăşoară activitatea 
spunând că se alătură acestei echipe. Eu de campanie electorală propriu-zisă şi solicitantul, conform art. 42, lit. h). 
consider că a fost o diversiune această post electorală, din iunie 2016. Ei bine, Hotărârea Biroului Politic Local va fi 
deplasare a lor la Bucureşti. Conducerea transmisă Biroului Politic Teritorial în 7 stafful local al partidului a cerut, în urma 
centrală nu ştia că au fost excluşi, că nu-i zile pentru validare. Noi nu avem nicio unei şedinţe desfăşurate pe 8 iunie 2016, 
doreşte organizaţia judeţeană ALDE Hotărâre din care să rezulte că a fost în ceea ce-l priveşte pe Tiberiu Cotenescu, 
Călăraşi. Au venit, s-au aşezat la masă, l- respectată procedura din Statut. În ceea la vremea aceea secretar coordonator al au înconjurat pe domnul Tăriceanu şi mai ce-l priveşte pe domnul Dumbravă, după filialei judeţene ALDE Călăraşi demiterea departe...” minim un an de zile avea dreptul să se pentru „neimplicare în campania 

reînscrie cu acordul Biroului Politic Local Cereri de adeziune false? electorală. Şicanarea reprezentanţilor 
şi numai în organizaţia unde are organizaţiilor locale la depunerea Gabi Şişman a devenit membru ALDE în domiciliul sau reşedinţa. Dumnealui a dosarelor de candidatură în perioada 12-baza Cererii de Adeziune înregistrată pe fost exclus din partid de către Biroul 26 aprilie. Exercitarea simultană cu 14 iulie 2017 la ALDE Lehliu Gară şi Politic Naţional deoarece avea calitatea atribuţiile de secretar coordonator al aprobată de BPT pe 22 iulie. de co-preşedinte, la o lună după localele 

filialei judeţene ALDE Călăraşi a unor În ceea ce-l priveşte pe Virgil Dumbravă, din 2016. Chiar eu l-am înlocuit în cadrul 
activităţi pentru filiala nou – constituită acesta a completat o Cerere de reînscriere CJ în luna noiembrie a aceluiaşi an.” a 
la Călăraşi a PPU-SL. Transmiterea unor pe care a înregistrat-o tot la ALDE Lehliu continuat State.
mesaje denigratoare la adresa co-Gară pe 5 mai 2017 fiind aprobată de BPT 
preşedintelui Georgescu şi mincinoase aproape o lună mai târziu, mai exact pe 3 Şişman, de 5 ani membru 
(prin omisiune) pentru a-şi susţine fiinca iunie. Potrivit lui State, cele două cereri de PSD Călăraşi? pentru preşedinţia filialei. Diversiuni adeziune ar fi de fapt un „fals grosolan”. 
încercate prin mesaje adresate liderilor „Domnul Şişman n-a avut niciodată Cel puţin aşa a declarat liderul ALDE 

această calitate, de membru ALDE. Filiala organizaţiilor locale ale ALDE, în timpul Călăraşi Laurenţiu State. „Din câte cunosc 
judeţeană ALDE Călăraşi a avut în campaniei electorale. Încercarea de a eu, de circa 5 ani de zile, domnul Şişman 
februarie, anul acesta, un control de la este membru PSD Călăraşi. Am înţeles că genera conflicte în interiorul filialei 
Secretariatul General în urma căruia s-a a ieşit în deplasări, pe stradă în perioada înainte şi în timpul campaniei electorale 
stabilit că organizaţia locală ALDE Lehliu de campanie cu cei de la PSD. În glumă pentru a decredibiliza conducerea 
Gară nu îndeplinea condiţiile de a fi sau nu, ar fi spus că a venit la noi ca să ne judeţeană pentru incapacitatea de a 
statutară deoarece nu s-au mai găsit în verifice vigilenţa” a menţionat State. gestiona conflictele în faţa conducerii 
evidenţele noastre adeziuni care să arate centrale a ALDE”. Cam multe „capete de 
condiţiile minime de a fi constituită. Ei au A reapărut şi Cotenescu, acuzare”, nu?
venit cu nişte adeziuni care din punctul exclus în urmă cu circa 3 ani De data asta, susţin liderii ALDE, meu de vedere sunt un fals grosolan. 

Cotenescu intenţiona să revină în prim Când am întrebat-o pe doamna Kovacs Un alt fost membru ALDE, văzut la partid 
plan pentru a obţine din nou împreună cu (n.r. preşedinte ALDE Lehliu Gară) dacă în perioada campaniei electorale,ba chiar 
soţia sa, locuri în BEJ.are cunoştinţă de cele două adeziuni, n-a în timpul vizite în municipiul Călăraşi a 

n PSD Călăraşi

Liderii Alianţei 2020 USR-PLUS au anunţat oficial candidatura 
lui Dan Barna la alegerile prezidenţiale din toamnă. Barna a 
spus că asta este ceea ce îşi doresc românii şi afirmă că 
obiectivul este ajungerea sa în turul al doilea, cel mai probabil 
alături de preşedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL.

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a precizat că Alianţa a decis să 
aibă candidaţi comuni şi la alegerile locale şi la cele 
parlamentare din 2020.

„Aripa tânără a sistemului, întruchipând noua Securitate, şi-a 
ales candidatul fără a mai mima democraţia. Alegerea lui 
Dan Barna a arătat cam care este modul de lucru al celor din 
USR – Plus: li se dă în plic o candidatură, iar ei o acceptă.” a 
declarat pentru www.arenamedia.ro vicepreşedintele ALDE 
Călăraşi, Laurenţiu State care a continuat “Indiferent de 
candidatul USR – Plus un lucru este cert, şi anume că singurul 
său scop este acela de a proteja interesele sistemului. După 
ce şi-au burdujit listele electorale şi conducerile politice cu 
odraslele foştilor securişti şi ni i-au prezentat drept ”next 
generation” şi speranţa unui viitor democratic, acum cei din 
PLUSERE vin cu un candidat al sistemului. Brusc, Iohannis îşi 
dă seama că nu mai este singura alegere a sistemului, ci va 
împărţi acest rol cu candidatul USR – PLUS.”

State se întreabă retoric cum vor arăta programul şi campania 
electorală a celor de la USR - PLUS.: “Mitinguri perpetue, 
pichetări de instituţii, lupte cu jandarmii, agresarea pe stradă 
a politicienilor, instaurarea unui climat de teroare, blocarea 
pieţelor şi arterelor de circulaţie? Cam de asta sunt capabili 
cei din USR – PLUS. Reprezentanţii celor doua partide sunt 
incapabili să câştige alegerile pentru a accede la putere pe 
căi democratice, ci au nevoie de susţinere de prin păduri.”

Liderul ALDE Călăraşi conchide lansând şi o întrebare pentru 
#rezist. “Aripa anti-Iohannistă a sistemului şi-a ales 
candidatul! Acesta e Barna. Băieţii cu ochii albaştri sunt în 
dubiu: pe cine să susţină. Problema cea mai mare este 
pentru #rezist, ce candidat al sistemului vor susţine? 
Iohannis sau Barna? Greu domle, greu.” a mai adăugat 
Laurenţiu State.

Deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer dă asigurări că legea 
pensiilor se va aplica în ciuda prognozelor pesimiste ale 
economistului şef BCR care a declarat recent că România va 
înregistra un deficit bugetar de 5,4% în 2021 ca urmare a 
aplicării acestei legi. „Legea pensiilor se va aplica! Nu sunt şi 
nici nu vor fi probleme legate de finanţarea necesară plăţii 
pensiilor majorate / recalculate. Cifrele nu mint. Prognozele, 
adesea, sunt eronate, după cum s-a văzut de atâtea ori, 
inclusiv în cazul insituţiilor prestigioase, precum FMI ori 
Comisia Europeană, care au 
anticipat greşit, în minus, de 
mai multe ori, creşterea 
economică a României.” a 
declarat pentru 
www.arenamedia.ro 
parlamentarul călărăşean care 
a continuat „Iată cifrele, 
argumentele. 149 de miliarde 
de lei! Acesta va fi necesarul 
pentru finanţarea plăţii 
pensiilor în 2022, când 
aplicarea noii legi a pensiilor 
va avea impact maxim. 68 de 
miliarde de lei a fost suma 
totală care a asigurat plata 
pensiilor în 2018!  81 de miliarde de lei…aceasta este 
diferenţa dintre 2022 şi 2018, ca necesar suplimentar în anul 
de vârf al aplicării legii pensiilor ( 2022). Veniturile bugetare 
au crescut în doi ani – din 2016 în 2018 – cu 71,4 miliarde de 
lei, de la 223,7 la 295,1 miliarde de lei. Este realitatea 
concretă, pe care oricine o poate verifica public pe site-ul 
ministerului Finanţelor – execuţia bugetară. Dacă PSD a reuşit 
în doar doi ani, din 2016 până-n 2018, să aducă venituri 
SUPLIMENTARE de 71,4 miliarde de lei – concrete, reale – cum 
să nu se poată asigura în patru ani, cele 81 de miliarde în plus, 
pentru plata pensiilor în 2022? O proiecţie simplă, liniară, la o 
rată de numai 31% venituri totale/PIB – arată că în 2022, 
veniturile suplimentare la buget vor fi cu 99 de miliarde de lei 
mai mari decât în 2018….adică vor asigura cu prisosinţă 
necesarul de 81 de miliarde, în plus, pentru pensii. Diferenţa 
dintre 394,32 – venituri 2022 - şi 295,1 – venituri 2018 – ESTE 
DE 99,22 MILIARDE DE LEI! Este clar mai mare decât cele 81 
DE MILIARDE care asigură majorarea pensiilor faţă de 2018! 
Altfel spus România, în condiţiile unei evoluţii precum cea 
asigurată de guvernarea PSD îşi permite să aplice fără 
probleme legea pensiilor.”
Sefer a mai susţinut că şi 2022 ponderea cheltuielilor cu pensile 
în PIB, acum în procent de 7,4% se va situa sub media 
europeană în domeniu, de 12,9%. “În România ponderea 
cheltuielilor cu pensiile în PIB, este acum de aproximativ 7,4% 
din PIB iar  media europeană în domeniu este de 12,9%! Prin 
urmare chiar şi în anul 2022, când costurile totale cu pensiile 
vor avea cea mai mare pondere în PIB – 11,74% - România va 
fi sub media UE.” a mai afirmat Sefer care a conchis “În plus, 
PSD a reuşit în doar doi ani de guvernare să genereze 
EXCEDENT la  bugetul de pensii, după ce multi ani au fost 
DEFICITE majore (15 miliarde de lei în guvernarea Cioloş, de 
exemplu). În trimestrul al doilea al acestui an bugetul de 
pensii a avut un excedent de 218 milioane de lei. Este efectul 
transferului contribuţiilor, o măsură criticată vehement de 
PNL. Ultima oară când bugetul de pensii a (mai) avut excedent 
a fost acum 12 ani, în 2007! Aşadar veniturile certe ale 
bugetului dar şi evoluţia concretă, reală a fondului de pensii 
demonstrează lipsa de substanţă a teoriilor care încearcă să 
diabolizeze legea pensiilor, s-o transforme într-un factor major 
de dezechilibru economic şi generator de deficit excesiv.”

Ludovic Orban afirmă că premierul Vasilica Viorica Dăncilă se 
comportă ca şi cum ”este pilotată în continuare de Liviu 
Dragnea şi grupul său de infractori”, dar că nu are cale de 
scăpare, pentru că legile justiţiei trebuie corectate. Liderul 
PNL subliniază că Guvernului i s-a cerut de către preşedintele 
României, Klaus Iohannis, să elaboreze un proiect de lege 
pentru implementarea tuturor recomandărilor GRECO, ale 
Comisiei de la Veneţia şi ale Comisiei Europene.
„Orban se transformă pe zi ce trece într-o portavoce a lui 
Iohannis. După ce apare Iohannis cu declaraţii, se aude în 
spaţiul public şi ecoul său politic, Ludovic Orban.” a 
comentat pentru www.arenamedia.ro vicepreşedintele ALDE 
Călăraşi, Laurenţiu State care a continuat “În ce calitate vine 
Orban şi dictează Guvernului ce are de făcut? A pretinde 
agresiv şi a bate cu pumnul în masă pentru a implementa 
imediat şi fără discuţie nişte recomandări GRECO relevă o 
necunoaştere crasă a modului în care aceste instituţii 
funcţionează în raport cu statele membre. Dar asta 
înseamnă să fii doar un politruc, un oportunist care încearcă 
să exploateze cât mai mult un raport pe care mediul juridic 
îl consideră ca fiind profund greşit. Asta se întâmplă atunci 
când gândirea îţi este dirijată din alte părţi. Ajungi să fii 
doar o simplă portavoce a unor interese.”

S. Vrăjitoru: Legea pensiilor a fost promulgată. 
Deputaţii PNL, USR şi PMP au votat contra acestei legi!

Cr. Sefer: Nu sunt şi nici 
nu vor fi probleme legate 

de finanţarea necesară 
plăţii pensiilor majorate/ 

recalculate

V. Dăncilă a fost prezentă, sâmbătă, la Călăraşi!

S. Vrăjitoru, despre pasajul de la Drajna: Studiul de 
Fezabilitate va fi gata până la începutul lunii septembrie. 

Lucrările ar putea începe în primăvara anului viitor!

L. State: Decizia CCR este de o maximă gravitate şi nu poate rămâne fără urmări pe 
măsură. Preşedintele Iohannis trebuie să demisioneze necondiţionat şi imediat din funcţie!

L. State: Vreau să spun clar şi răspicat 
că nu au calitatea de membri ALDE!

L. State: Orban se transformă 
pe zi ce trece într-o 

portavoce a lui Iohannis

L. State: Aripa tânără a 
sistemului, întruchipând noua 
Securitate, şi-a ales candidatul 

fără a mai mima democraţia
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n PSD Călăraşi

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat luni, 8 definiţia stagiului minim de cotizare, fiind fiscal, pe baza declaraţiei individuale de asigurare, 
eliminată referirea la pensia de invaliditate. În datorează şi plătesc contribuţia de asigurări iulie, decretul pentru promulgarea Legii 
acest sens, stagiul minim de cotizare este perioada sociale; c) angajatorii sau entităţile asimilate privind sistemul public de pensii, adoptată 
minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care acestora care, potrivit Codului fiscal, au obligaţia de Camera Deputaţilor pe 26 iunie, în formă 
asiguraţii au realizat stagiu de cotizare pentru a de a plăti contribuţia de asigurări sociale datorată reexaminată, ca urmare a deciziei Curţii 
putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă pentru condiţii deosebite şi/sau speciale de 

Constituţionale. şi care nu cuprinde perioadele asimilate. muncă, precum şi eventuale diferenţe de 
contribuţii de asigurări sociale pe care legislaţia le De asemenea, a fost modificată definiţia Deputatul Sorin Vrăjitoru, vicepreşedinte al PSD 
pune în seama angajatorului; d) Agenţia Naţională pensionarului, în sensul că acesta este "persoana munca; c) participării la lupta pentru victoria Călăraşi a susţinut prin intermediul unei postări pe 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin structurile care beneficiază de una din categoriile de pensii Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu contul său de Facebook că punctul de creşte va 
teritoriale şi unităţile trimiţătoare, care, potrivit prevăzute de prezenta lege", fiind eliminat stagiul evenimentele revoluţionare din Decembrie 1989, creşte etapizat până în 2021, prima mărire a 
legislaţiei specifice, au obligaţia de a suporta din minim de 15 ani pentru acordarea pensiei de care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări pensiilor intrând în vigoare de la 1 septembrie. 
bugetele proprii contribuţia de asigurări sociale invaliditate. sociale anterior datei ivirii invalidităţii".“Legea Pensiilor, votată în Parlamentul României, 
datorată pentru persoanele care beneficiază de a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Legea a fost adoptată, iniţial, de Parlament la data Totodată, a fost reformulat articolul referitor la drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru Asta înseamnă ca punctul de pensie va creşte de 19 decembrie 2018, iar la data de 21 contribuabili sistemului public de pensii. Conform şomaj, respectiv pentru personalul român trimis în etapizat până în 2021. Prima mărire a veniturilor decembrie 2018 a fost formulată o sesizare de celor adoptate, "contribuabilii la sistemul public misiune temporară sau permanentă în seniorilor va fi în luna septembrie a acestui an. neconstituţionalitate a Legii. Astfel, în urma de pensii sunt: a) persoanele fizice care obţin străinătate".Astfel, punctul de pensie în 2019 va ajunge la examinării, Curtea Constituţională a admis venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum 

1.265 de lei, în 2020 - 1.775 de lei, urmând ca în sesizarea de neconstituţionalitate şi, prin Decizia şi din indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, De asemenea, s-a mai stabilit că "pensia de 
2021 să fie 1.875 de lei.” a scris Vrăjitoru care a nr.138 din 13 martie 2019, a constatat că pentru care angajatorii sau entităţile asimilate invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat 
mai precizat că “Deputaţii PNL, USR şi PMP au prevederile art.25 alin.(1) şi art.63 lit.a) şi b) sunt acestora au obligaţia, potrivit Codului fiscal, de a stagii de cotizare în sistemul public de pensii, care 
votat contra acestei legi, prin urmare cei care au neconstituţionale.calcula, de a reţine la sursă şi de a vira contribuţia nu îndeplinesc condiţiile de pensie pentru limită 
construit aceasta ţară nu meritau în opinia lor de asigurări sociale a bugetul asigurărilor sociale de vârstă şi care au capacitatea de muncă Cu o săptămână înainte adoptării acestuia de către 
respectul cuvenit după o viaţă de muncă. Ruşine de stat; b) persoanele fizice care realizează diminuată din cauza: a) accidentelor de muncă şi deputaţi, Senatul a respins, în plen, proiectul 
PNL, USR şi PMP!” venituri din activităţi independente sau drepturi bolilor profesionale, constatate conform legii; b) privind sistemul public de pensii, Camera 
Astfel, conform celor adoptate, s-a modificat de proprietate intelectuală şi care, potrivit Codului altor boli şi accidente care nu au legătură cu Deputaţilor fiind for decizional.

Deputatul PSD, Sorin Vrăjitoru a declarat undeva în martie, aprilie, mai. El va începe V. Dăncilă: Va fi unul    recent pentru Ştirile Locale Antena 3 Călăraşi de la nodul rutier de la autostradă, în sensul 
că până la sfârşitul lunii august, începutul lunii de mers de la Călăraşi spre Slobozia. Se va din obiectivele pe care le septembrie va fi finalizat Studiul de construe un sens giratoriu aici în dreptul 
Fezabilitate privind Pasajul suspendat de la nostrum, la Călăraşi, va merge pe partea vom urmări
Drajna, obiectiv de investiţii asumat de stângă, parallel cu DN 21, va traversa calea 

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, recent, la Guvernul României prin Departamentul de ferată şi se va descărca de asemenea într-un 
Slobozia, că va analiza o propunere de Infrastructură. “Pasajul de la Drajna este un sens giratoriu, la intrarea în comuna 
acordare a unor bonusuri pentru constructori, obiectiv de inverstiţii la care ţin foarte mult, Dragalina, pe DN 21. Aş vrea să mai precizez 
astfel încât lucrările la pasajul suspendat de la fiind extrem de important atât pentru că doamna prim – ministru a creat la nivel de 
Drajna să fie terminate cât mai repede.judeţul noastru cât şi pentru judeţele Guvern un Departament de Infrastructură în 

învecinate. De când am intrat în Parlamentul „Am vorbit despre pasajul de la Drajna atît la care va fi inclus şi acest obiectiv, urmărind 
României am promovat acest obiectiv. Am Călăraşi, cât şi aici la Ialomiţa, ştim că este o foile de parcurs al tuturor obiectivelor pe 
încercat să ducem la finalizare cu celeritate problemă, după cum ştiţi am înfiinţat care Executivul intenţionează să le finalizeze 
toate etapele premergătoare construirii lui. Departamentul pentru Infrastructură în într-un termen cât mai scurt. Bani pentru 
Astăzi când vorbim a fost atribuiă întocmirea subordinea primului-ministru. Aceste pasaj construirea acestui pasaj există. În luna 
Studiului de Fezabilitate. Iniţial, termenul de va fi unul din obiectivele pe care le vom ianuarie, când bugetul s-a aflat în Comisia de 
finalizare a SF-ului a fost de 6 luni dar urmări, voi avea o discuţie cu dl ministru Cuc, buget – finanţe, am susţinut acest obiectiv 
domnul ministru Cuc, în discuţiile purtate cu vedem care este stadiul actual. Vrem să acolo. El figurează pe lista de investiţii a 
firma câştigătoare, au ajuns împreună de urgentăm lucrurile la acest pasaj, chiar Ministerului Transporturilor. Ne întârzie doar 
comun acord ca acest termen să se reducă la propunea domnul ministru Teodorivic să aceste procedure legale care trebuie 
3 luni. Asta înseamnă că la finele lunii august acordăm chiar un bonus, astfel încât acest îndeplinite” a conchis deputatul Sorin 
– începutul lunii septembrie, să fie gata pasaj să fie terminat cât mai repede. Din Vrăjitoru.
Studiul de Fezabilitate urmând ca apoi punct de vedere al primului-ministru voi Pentru mine ca parlamentar, acest 
lucrările să fie scoase la licitaţie” a spus avea o foaie de parcurs săptămânală, pasaj de la Drajna a devenit 
Vrăjitoru care a continuat “Din discuţiile care referitoare la lucrările care se fac la acest prioritatea numărul 1. În două – 
au avut loc cu doamna premier, avem garaţia pasaj”, a declarat premierul.trei rânduri am vorbit de faptul că 
Guvernului României că acest pasaj se va Pasajul Denivelat Superior de la Drajna acest pasaj se va construi, chiar în cadrul 
face. Mai mult decât atât există prevederi urmează fie construit pe DN 21, la km unor conferinţe de presă pe care le-am 
legale în baza cărora se pot aloca bonusuri 105+500, peste calea ferată, într-o zonă în susţiunut la partid, însă puţini m-au crezut. Şi 
financiare celor care câştigă licitaţia şi care se formează frecvent cozi.cetăţenii sunt sceptici. Au fost şi comentarii 
finalizează lucrările într-un timp mai scurt pozitive dar şi critici. Şi pe bună dreptate! Contractul pentru elaborarea Studiului de 
decât cel asumat prin contract”. Pentru că de 28 de ani nu s-a construit mai fezabilitate pentru pasaj a fost semnat în 23 
Parlamentarul călărăşean a estimate chiar şi nimic. Din păcate, nu-I un proiect care să se mai 2019. Acest contract, în valoare de peste 
un termen de începere a lucrărilor la pasaj în facă peste noapte. Asta e procedura. E vorba 430.000 de lei, vizează şi pregatirea 
cazul în care în urma finalizării licitaţiei nu vor de redactarea Studiului de Prefezabilitate, a documentatiei de atribuire pentru execuţia 
fi depuse “celebrele” contestaţii. “Lucrările la Studiului de Fezabilitate, a Caietului de lucrărilor, asigurarea asistentei pentru 
acest pasaj, din ce-am discutat cu domnul Sarcini, licitaţii, etc. Iată o serie de etape sustinerea aplicatiei de finantare şi asigurarea 
ministru Cuc precum şi cu specialiştii, ar legale ce trebuie parcurse” asistenţei pe durata desfăşurării procedurii de 
putea demara anul viitor în primăvară, achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor.Sorin Vrăjitoru

Sâmbătă, 13 iulie, preşedintele PSD, potenţialul organizaţiei noastre judeţene în 
perspectiva alegerilor prezidenţiale, dar şi a Viorica Dăncilă, s-a aflat la Călăraşi 
celor parlamentare şi locale de anul viitor. Cu unde s-a întâlnit cu membrii 
siguranţă, mai sunt multe de făcut, dar Comitetului Executiv al organizaţiei 
suntem hotărâţi să creştem în preferinţele judeţene PSD Călăraşi. Premierul 
electoratului călărăşean şi să reuşim să 

României a fost însoţit de preşedintele redevenim cea mai puternică organizaţie 
executiv al PSD, Eugen Teodorovici, şi politică din judeţ, aşa cum am fost odată. 
secretarul general al partidului, Mihai Avem toate atu-urile să obţinem acest lucru 
Fifor. şi suntem convinşi că strategia electorală pe 

care o vom pune în practică va fi una care ne 
comunicare şi de comunicarea online. Pe ordinea de zi a şedinţei Comitetului va aduce rezultatele pe care cu toţii ni le 

Executiv s-au aflat subiecte importante ”Ne onorează faptul că preşedintele PSD, dorim”, a declarat Iulian Iacomi la încheierea 
pentru social-democraţia călărăşeană. Astfel, doamna premier, Viorica Dăncilă, a participat lucrărilor Comitetului Executiv al PSD 
a fost prezentată o analiză obiectivă a la întrunirea Comitetului Executiv al Călăraşi.
rezultatelor de la alegerile europarlamentare, organizaţiei noastre, mai ales că acest lucru s- Vizita premierului la Călăraşi face parte dintr-
unde PSD Călăraşi a obţinut un rezultat bun, a întâmplat la scurt timp după Congresul PSD o serie de astfel de deplasări pe care noul 
peste media naţională a partidului, Dăncilă în cadrul căreia a fost ales noul preşedinte. preşedinte al PSD le va face în judeţe pentru 
felicitând liderii organizaţiei judeţene. Este încă o dovadă a faptului că organizaţia a discuta cu membrii organizaţiilor judeţene 

noastră judeţeană este una apreciată la nivel Preşedintele PSD Călăraşi, Iulian Iacomi, a în perspectiva alegerilor prezidenţiale din 
naţional, ceea ce ne bucură, dar ne şi prezentat un calendar al activităţilor politice toamna acestui an.
responsabilizează în acelaşi timp.din perioada imediat următoare care să se Pe data de 3 august, în cadrul Congresului 

integreze în strategia de campanie pentru PSD Călăraşi a obţinut un rezultat bun la PSD, va avea loc desemnarea candidatului 
alegerile prezidenţiale şi a desemnat echipele alegerile europarlamentare. Deşi avem doar partidului pentru alegerile prezidenţiale.
responsabile pentru alegerile din toamnă, 17 primari, am câştigat alegerile în 22 de Sursa Facebook PSD Călăraşi
inclusiv cele care urmează să se ocupe de localităţi, ceea ce vorbeşte de la sine despre 

Curtea Constituţională a României (CCR) a mandat la Cotroceni. Nu contează că e vorba manipularea dlui Iohannis nu au niciun fel Cum poţi să susţii după o decizie luată cu 
respins, joi, propunerile legislative de de vină. Nu este vina lor că un preşedinte şi unanimitate de CCR (unanimitate, adică de despre legea fundamentală a României, nu 
revizuire a Constituţiei iniţiate de PNL şi USR, toţi judecătorii constituţionali prezenţi la nişte partide de opoziţie i-au manipulat şi i-contează despre ce e vorba. Scopul lui e unul 
pe de-o parte, şi de PSD-ALDE, pe de altă şedinţă, inclusiv de Livia Stanciu, numită de au amăgit cu un referendum ce nu poate să cât se poate de clar: încă un mandat!”
parte. Unul dintre motive ţine de faptul că Klaus Iohannis) că CCR e politizată? Chiar se regăsească în modificarea Constituţiei. State a mai precizat că “Decizia CCR este de o interzicerea amnistiei şi graţierii pentru fapte vreţi să ne faceţi să credem că în ţara asta Klaus Iohannis a târât în aventura lui şi maximă gravitate şi nu poate rămâne fără de corupţie încalcă limitele revizuirii legii doar Iohannis are dreptate? Acelaşi personaj Parlamentul României, nevoit să se implice urmări pe măsură. Căci ce a propus dl fundamentale, deciziile fiind luate ”cu care dă cu paltonul de limuzină de nervi că în transpunerea în viaţă a ideilor Marelui Iohannis prin referendum? Să fie încălcată unanimitatea voturilor celor opt membri nu este servit? Acelaşi care e spectator la Cârmaci.Constituţia ţării, lucru pe care îl spun azi în prezenţi”. Consiliile UE? Cel care stă în vacanţe luxoase Pentru gravele tentative de abatere a unanimitate 8 judecători ai Curţii pe banii noştri? Acelaşi personaj care „Prin decizia CCR cu privire la prima României de la normele statului de drept Constituţionale, care au fost prezenţi la blochează Valea Oltului ca să meargă la întrebare de la referendum se confirmă că universal, anihilate de Curtea sedinţă, inclusiv unul numit de el - Livia doamna Carmen acasă? Cel care încalcă preşedintele Iohannis este un adevărat Constituţională, preşedintele Klaus Iohannis Stanciu. Pentru a obţine avantaje electorale, Constituţia dimineaţa, la prânz şi seara?” a 
pericol pentru democraţie, Constituţie şi trebuie să demisioneze necondiţionat şi dl Iohannis a ales să manipuleze poporul cu mai spus State care a conchis “Orban, în lipsă 
statul de drept în România!” a comentat imediat din funcţie.”un referendum ce nu poate fi transpus în de argumente, zice că CCR s-a opus voinţei 
pentru www.arenamedia.ro vicepreşedintele Constituţie. Decizia CCR denotă că Liderul ALDE Călăraşi s-a referit şi reacţiilor poporului. Nu, cei din PNL - USR au minţit 
ALDE Călăraşi, Laurenţiu State care a preşedintele Klaus Iohannis a atras poporul celor din PNL şi USR pe care le-a catalogat ca poporul cu intenţie urlând că se pot suprima 
continuat “E important de precizat că a într-o aventură nesăbuită, momindu-l să facă fiind “absolut halucinante!” “Vedem reacţiile drepturi şi libertăţi pe categorii de 
existat unanimitate cu un scor de 8-0! Asta un joc împotriva democraţiei însăşi. Klaus reprezentanţilor PNL şi USR după decizia CCR infracţiuni. O minciună totală şi sfruntată pe 
spune totul despre cât de constituţională a Iohannis nu are nicio scuză: a fost prevenit. de astăzi. Sunt absolut halucinante! La o care au ventilat-o, au pus-o poporului în nas 
fost inţiativa dlui Klaus Werner Iohannis! Se După ce şi-a anunţat intenţiile s-au scris primă vedere te poţi gândi la populism, dar s-o inhaleze. Deci, Iohannis împreună cu PNL 
observă limpede că domnia sa este capabil nenumărate articole şi analize, s-au tras nu, nu e doar populism. Oamenii aceştia şi USR sunt principalii responsabili pentru 
să sacrifice orice, inclusiv Constituţia semnale de alarmă de către specialişti, a fost încearcă o manipulare gravă, cu ţintă pe această miciună uriaşă pe care au umflat-o şi 
României, buna credinţă a cetăţenilor şi tras de mânecă până şi de susţinători ai lui. CCR. Probabil că din nou i-a luat gura pe care astăzi s-a spart în capul lor, pe bună 
banul public pentru a mai obţine un nou Cei 6 milioane de români care s-au dus după dinainte. dreptate.”

Vicepreşedintele ALDE Călăraşi, 
Laurenţiu State, a făcut recent un 
anunţ şocant dezvăluind că Virgil 
Dumbravă şi Gabi Şişman care şi-au 
făcut simţită prezenţa în partid chiar 
în toiul campaniei electorale pentru 
alegerile europarlamentare din 26 
mai, nu sunt de fapt membri ALDE. 

Ba mai mult despre cel de-al doilea a 
manţionat că ar fi de vreo 5 ani pesedist 
cu acte în regulă. „Ni s-a dat impresia că 
ni se alătură şi domnii Dumbravă şi 
Şişman. Dumnealor au venit pe 
considerente pe care nu le-am înţeles nici 

spus nici da, nici nu. Domnul Dumbravă i- preşedintelui Călin Popescu Tăriceanu, până în ziua de azi. Au spus că ni se 
a dat domnului Cotenescu acele adeziuni este Tiberiu Cotenescu. alătură sub aspectul coordonării, în 
însoţite de o hârtie prin care era numit comunele adiacente municipiului Catalogat de actuala conducere a 
coordonator.” a spus State care a explicat Călăraşi.” a spus într-o conferinţă de presă organizaţiei judeţene ALDE Călăraşi ca 
şi motivele pentru care cele două cereri susţinută recent State care a continuat fiind un personaj „toxic”, Cotenescu a fost 
de adeziuni nu respectă prevederile „Vreau să vă spun clar şi răspicat că nici exclus în partid în toamna anului 2016 
statutare ale partidului. “Ca să citez din domnul Şişman şi nici domnul Dumbravă când la cârma filialei se afla Daniela Creţu. Statut, dobândirea calităţii de membru al nu au calitatea de membru ALDE.” De altfel în ceea ce-l priveşte pe ALDE se face în temeiul hotărârii de 

Liderul interimar al organizaţiei Cotenescu, el dar şi fiica lui, Monica validare a Biroului Politic Local, pe baza 
municipale ALDE Călăraşi, Mihai Vătafu Cotenescu, au făcut obiectul măsurilor unei cereri de adeziune şi a CV-ului tip, 
pretinde chiar că cei doi ar fi indus în propuse conducerii centrale a ALDE în adresate preşedintelui organizaţiei locale 
eroare conducerea centrală a partidului urma evaluării Filialei Călăraşi a ALDE, pe în raza căreia domiciliază, îşi are 
adăugând „Ei au fost la Bucureşti perioada de pregătire a alegerilor locale, reşedinţa sau îşi desfăşoară activitatea 
spunând că se alătură acestei echipe. Eu de campanie electorală propriu-zisă şi solicitantul, conform art. 42, lit. h). 
consider că a fost o diversiune această post electorală, din iunie 2016. Ei bine, Hotărârea Biroului Politic Local va fi 
deplasare a lor la Bucureşti. Conducerea transmisă Biroului Politic Teritorial în 7 stafful local al partidului a cerut, în urma 
centrală nu ştia că au fost excluşi, că nu-i zile pentru validare. Noi nu avem nicio unei şedinţe desfăşurate pe 8 iunie 2016, 
doreşte organizaţia judeţeană ALDE Hotărâre din care să rezulte că a fost în ceea ce-l priveşte pe Tiberiu Cotenescu, 
Călăraşi. Au venit, s-au aşezat la masă, l- respectată procedura din Statut. În ceea la vremea aceea secretar coordonator al au înconjurat pe domnul Tăriceanu şi mai ce-l priveşte pe domnul Dumbravă, după filialei judeţene ALDE Călăraşi demiterea departe...” minim un an de zile avea dreptul să se pentru „neimplicare în campania 

reînscrie cu acordul Biroului Politic Local Cereri de adeziune false? electorală. Şicanarea reprezentanţilor 
şi numai în organizaţia unde are organizaţiilor locale la depunerea Gabi Şişman a devenit membru ALDE în domiciliul sau reşedinţa. Dumnealui a dosarelor de candidatură în perioada 12-baza Cererii de Adeziune înregistrată pe fost exclus din partid de către Biroul 26 aprilie. Exercitarea simultană cu 14 iulie 2017 la ALDE Lehliu Gară şi Politic Naţional deoarece avea calitatea atribuţiile de secretar coordonator al aprobată de BPT pe 22 iulie. de co-preşedinte, la o lună după localele 

filialei judeţene ALDE Călăraşi a unor În ceea ce-l priveşte pe Virgil Dumbravă, din 2016. Chiar eu l-am înlocuit în cadrul 
activităţi pentru filiala nou – constituită acesta a completat o Cerere de reînscriere CJ în luna noiembrie a aceluiaşi an.” a 
la Călăraşi a PPU-SL. Transmiterea unor pe care a înregistrat-o tot la ALDE Lehliu continuat State.
mesaje denigratoare la adresa co-Gară pe 5 mai 2017 fiind aprobată de BPT 
preşedintelui Georgescu şi mincinoase aproape o lună mai târziu, mai exact pe 3 Şişman, de 5 ani membru 
(prin omisiune) pentru a-şi susţine fiinca iunie. Potrivit lui State, cele două cereri de PSD Călăraşi? pentru preşedinţia filialei. Diversiuni adeziune ar fi de fapt un „fals grosolan”. 
încercate prin mesaje adresate liderilor „Domnul Şişman n-a avut niciodată Cel puţin aşa a declarat liderul ALDE 

această calitate, de membru ALDE. Filiala organizaţiilor locale ale ALDE, în timpul Călăraşi Laurenţiu State. „Din câte cunosc 
judeţeană ALDE Călăraşi a avut în campaniei electorale. Încercarea de a eu, de circa 5 ani de zile, domnul Şişman 
februarie, anul acesta, un control de la este membru PSD Călăraşi. Am înţeles că genera conflicte în interiorul filialei 
Secretariatul General în urma căruia s-a a ieşit în deplasări, pe stradă în perioada înainte şi în timpul campaniei electorale 
stabilit că organizaţia locală ALDE Lehliu de campanie cu cei de la PSD. În glumă pentru a decredibiliza conducerea 
Gară nu îndeplinea condiţiile de a fi sau nu, ar fi spus că a venit la noi ca să ne judeţeană pentru incapacitatea de a 
statutară deoarece nu s-au mai găsit în verifice vigilenţa” a menţionat State. gestiona conflictele în faţa conducerii 
evidenţele noastre adeziuni care să arate centrale a ALDE”. Cam multe „capete de 
condiţiile minime de a fi constituită. Ei au A reapărut şi Cotenescu, acuzare”, nu?
venit cu nişte adeziuni care din punctul exclus în urmă cu circa 3 ani De data asta, susţin liderii ALDE, meu de vedere sunt un fals grosolan. 

Cotenescu intenţiona să revină în prim Când am întrebat-o pe doamna Kovacs Un alt fost membru ALDE, văzut la partid 
plan pentru a obţine din nou împreună cu (n.r. preşedinte ALDE Lehliu Gară) dacă în perioada campaniei electorale,ba chiar 
soţia sa, locuri în BEJ.are cunoştinţă de cele două adeziuni, n-a în timpul vizite în municipiul Călăraşi a 

n PSD Călăraşi

Liderii Alianţei 2020 USR-PLUS au anunţat oficial candidatura 
lui Dan Barna la alegerile prezidenţiale din toamnă. Barna a 
spus că asta este ceea ce îşi doresc românii şi afirmă că 
obiectivul este ajungerea sa în turul al doilea, cel mai probabil 
alături de preşedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL.

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a precizat că Alianţa a decis să 
aibă candidaţi comuni şi la alegerile locale şi la cele 
parlamentare din 2020.

„Aripa tânără a sistemului, întruchipând noua Securitate, şi-a 
ales candidatul fără a mai mima democraţia. Alegerea lui 
Dan Barna a arătat cam care este modul de lucru al celor din 
USR – Plus: li se dă în plic o candidatură, iar ei o acceptă.” a 
declarat pentru www.arenamedia.ro vicepreşedintele ALDE 
Călăraşi, Laurenţiu State care a continuat “Indiferent de 
candidatul USR – Plus un lucru este cert, şi anume că singurul 
său scop este acela de a proteja interesele sistemului. După 
ce şi-au burdujit listele electorale şi conducerile politice cu 
odraslele foştilor securişti şi ni i-au prezentat drept ”next 
generation” şi speranţa unui viitor democratic, acum cei din 
PLUSERE vin cu un candidat al sistemului. Brusc, Iohannis îşi 
dă seama că nu mai este singura alegere a sistemului, ci va 
împărţi acest rol cu candidatul USR – PLUS.”

State se întreabă retoric cum vor arăta programul şi campania 
electorală a celor de la USR - PLUS.: “Mitinguri perpetue, 
pichetări de instituţii, lupte cu jandarmii, agresarea pe stradă 
a politicienilor, instaurarea unui climat de teroare, blocarea 
pieţelor şi arterelor de circulaţie? Cam de asta sunt capabili 
cei din USR – PLUS. Reprezentanţii celor doua partide sunt 
incapabili să câştige alegerile pentru a accede la putere pe 
căi democratice, ci au nevoie de susţinere de prin păduri.”

Liderul ALDE Călăraşi conchide lansând şi o întrebare pentru 
#rezist. “Aripa anti-Iohannistă a sistemului şi-a ales 
candidatul! Acesta e Barna. Băieţii cu ochii albaştri sunt în 
dubiu: pe cine să susţină. Problema cea mai mare este 
pentru #rezist, ce candidat al sistemului vor susţine? 
Iohannis sau Barna? Greu domle, greu.” a mai adăugat 
Laurenţiu State.

Deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer dă asigurări că legea 
pensiilor se va aplica în ciuda prognozelor pesimiste ale 
economistului şef BCR care a declarat recent că România va 
înregistra un deficit bugetar de 5,4% în 2021 ca urmare a 
aplicării acestei legi. „Legea pensiilor se va aplica! Nu sunt şi 
nici nu vor fi probleme legate de finanţarea necesară plăţii 
pensiilor majorate / recalculate. Cifrele nu mint. Prognozele, 
adesea, sunt eronate, după cum s-a văzut de atâtea ori, 
inclusiv în cazul insituţiilor prestigioase, precum FMI ori 
Comisia Europeană, care au 
anticipat greşit, în minus, de 
mai multe ori, creşterea 
economică a României.” a 
declarat pentru 
www.arenamedia.ro 
parlamentarul călărăşean care 
a continuat „Iată cifrele, 
argumentele. 149 de miliarde 
de lei! Acesta va fi necesarul 
pentru finanţarea plăţii 
pensiilor în 2022, când 
aplicarea noii legi a pensiilor 
va avea impact maxim. 68 de 
miliarde de lei a fost suma 
totală care a asigurat plata 
pensiilor în 2018!  81 de miliarde de lei…aceasta este 
diferenţa dintre 2022 şi 2018, ca necesar suplimentar în anul 
de vârf al aplicării legii pensiilor ( 2022). Veniturile bugetare 
au crescut în doi ani – din 2016 în 2018 – cu 71,4 miliarde de 
lei, de la 223,7 la 295,1 miliarde de lei. Este realitatea 
concretă, pe care oricine o poate verifica public pe site-ul 
ministerului Finanţelor – execuţia bugetară. Dacă PSD a reuşit 
în doar doi ani, din 2016 până-n 2018, să aducă venituri 
SUPLIMENTARE de 71,4 miliarde de lei – concrete, reale – cum 
să nu se poată asigura în patru ani, cele 81 de miliarde în plus, 
pentru plata pensiilor în 2022? O proiecţie simplă, liniară, la o 
rată de numai 31% venituri totale/PIB – arată că în 2022, 
veniturile suplimentare la buget vor fi cu 99 de miliarde de lei 
mai mari decât în 2018….adică vor asigura cu prisosinţă 
necesarul de 81 de miliarde, în plus, pentru pensii. Diferenţa 
dintre 394,32 – venituri 2022 - şi 295,1 – venituri 2018 – ESTE 
DE 99,22 MILIARDE DE LEI! Este clar mai mare decât cele 81 
DE MILIARDE care asigură majorarea pensiilor faţă de 2018! 
Altfel spus România, în condiţiile unei evoluţii precum cea 
asigurată de guvernarea PSD îşi permite să aplice fără 
probleme legea pensiilor.”
Sefer a mai susţinut că şi 2022 ponderea cheltuielilor cu pensile 
în PIB, acum în procent de 7,4% se va situa sub media 
europeană în domeniu, de 12,9%. “În România ponderea 
cheltuielilor cu pensiile în PIB, este acum de aproximativ 7,4% 
din PIB iar  media europeană în domeniu este de 12,9%! Prin 
urmare chiar şi în anul 2022, când costurile totale cu pensiile 
vor avea cea mai mare pondere în PIB – 11,74% - România va 
fi sub media UE.” a mai afirmat Sefer care a conchis “În plus, 
PSD a reuşit în doar doi ani de guvernare să genereze 
EXCEDENT la  bugetul de pensii, după ce multi ani au fost 
DEFICITE majore (15 miliarde de lei în guvernarea Cioloş, de 
exemplu). În trimestrul al doilea al acestui an bugetul de 
pensii a avut un excedent de 218 milioane de lei. Este efectul 
transferului contribuţiilor, o măsură criticată vehement de 
PNL. Ultima oară când bugetul de pensii a (mai) avut excedent 
a fost acum 12 ani, în 2007! Aşadar veniturile certe ale 
bugetului dar şi evoluţia concretă, reală a fondului de pensii 
demonstrează lipsa de substanţă a teoriilor care încearcă să 
diabolizeze legea pensiilor, s-o transforme într-un factor major 
de dezechilibru economic şi generator de deficit excesiv.”

Ludovic Orban afirmă că premierul Vasilica Viorica Dăncilă se 
comportă ca şi cum ”este pilotată în continuare de Liviu 
Dragnea şi grupul său de infractori”, dar că nu are cale de 
scăpare, pentru că legile justiţiei trebuie corectate. Liderul 
PNL subliniază că Guvernului i s-a cerut de către preşedintele 
României, Klaus Iohannis, să elaboreze un proiect de lege 
pentru implementarea tuturor recomandărilor GRECO, ale 
Comisiei de la Veneţia şi ale Comisiei Europene.
„Orban se transformă pe zi ce trece într-o portavoce a lui 
Iohannis. După ce apare Iohannis cu declaraţii, se aude în 
spaţiul public şi ecoul său politic, Ludovic Orban.” a 
comentat pentru www.arenamedia.ro vicepreşedintele ALDE 
Călăraşi, Laurenţiu State care a continuat “În ce calitate vine 
Orban şi dictează Guvernului ce are de făcut? A pretinde 
agresiv şi a bate cu pumnul în masă pentru a implementa 
imediat şi fără discuţie nişte recomandări GRECO relevă o 
necunoaştere crasă a modului în care aceste instituţii 
funcţionează în raport cu statele membre. Dar asta 
înseamnă să fii doar un politruc, un oportunist care încearcă 
să exploateze cât mai mult un raport pe care mediul juridic 
îl consideră ca fiind profund greşit. Asta se întâmplă atunci 
când gândirea îţi este dirijată din alte părţi. Ajungi să fii 
doar o simplă portavoce a unor interese.”

S. Vrăjitoru: Legea pensiilor a fost promulgată. 
Deputaţii PNL, USR şi PMP au votat contra acestei legi!

Cr. Sefer: Nu sunt şi nici 
nu vor fi probleme legate 

de finanţarea necesară 
plăţii pensiilor majorate/ 

recalculate

V. Dăncilă a fost prezentă, sâmbătă, la Călăraşi!

S. Vrăjitoru, despre pasajul de la Drajna: Studiul de 
Fezabilitate va fi gata până la începutul lunii septembrie. 

Lucrările ar putea începe în primăvara anului viitor!

L. State: Decizia CCR este de o maximă gravitate şi nu poate rămâne fără urmări pe 
măsură. Preşedintele Iohannis trebuie să demisioneze necondiţionat şi imediat din funcţie!

L. State: Vreau să spun clar şi răspicat 
că nu au calitatea de membri ALDE!

L. State: Orban se transformă 
pe zi ce trece într-o 

portavoce a lui Iohannis

L. State: Aripa tânără a 
sistemului, întruchipând noua 
Securitate, şi-a ales candidatul 

fără a mai mima democraţia
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