
nu mai fie impus cu forţa. Din păcate, 
PNL Călăraşi n-a fost niciodată o oază 
de democraţie. Pretendenţii la 
fotoliile călduţe au fost aleşi pe 
sprânceană, având prioritate cei care 
au avut „intrări” la Filipescu şi vorba, n-are deloc astâmpăr. Cu mai puţin de un an înainte de consoarta lui. Vă poate confirma şi Viceprimarul „mic” a început să-i facă alegerile locale, Daniel Ştefan Drăgulin, asta dacă nu l-a lăsat, între nopţi albe lui Drăgulin, testând Drăgulin este primarul care nu se timp, memoria ori nu l-a părăsit de posibilitatea organizării, la nivelul simte deloc confortabil în tot curajul!partidului, în perioada următoare a 

fotoliul pe care l-a câştigat în Cum se va finaliza demersul lui unui sondaj intern care să identifice 
urma cu 7 ani, la braţ fiind cu Coman? În orice situaţie, el câştigă! candidatul optim: el, Drăgulin 
„ciuma roşie” pe care azi o Cât de puternici se cred Filipescu şi sau...cine ştie poate că mai sunt şi 
huiduie din toţi bojocii ori de Drăgulin, fără Coman dar şi fără alte figuri proeminente în partid, 

Iliuţă, nu mai valorează nici cât o câte ori i se dă ordin din adevărate aspiratoare de voturi.
ceapă degerată în faţa electoratului! Modrogan. De ce? Pentru că Drăgulin, după 7 ani 
Drăgulin s-ar putea lăsa orbit de de mandat, plin de nerealizări dar şi 

Câştigarea alegerilor orgoliu, fiind în joc până la urma de promisiuni neonorate, riscă să 
europarlamentare din 26 mai, cariera lui politică, nu însă şi devină o piatră de moară pe gâtul 
surprinzător ce-i drept!, a însemnat Filipescu. Ultimul va găsi până la unui partid care s-a obişnuit cu 
un nesperat balon de oxigen pentru urmă o soluţie care ar putea echivala, succesul în ultimii... mulţi ani, chiar 
„gălbejitul” de la Primărie, sufocat şi- de ce nu?, chiar cu sacrificarea dacă eforturile au fost, uneori, 
aşa de vastele problemele de la actualului primar, devenit în urma supraomeneşti!
nivelul municipiului. negocierilor din culise şi nu datorită Încercarea lui Coman de a provoca 

caliăţiilor sale politice ori Rareş Bogdan a adus procente democratic debarcarea lui Drăgulin 
manageriale, preşedinte de filială în semnificative pentru PNL însă n-are confirmă cu mandatele acestuia sunt, 
urmă cu 2 ani.cum să-i dea un sprijin şi lui Drăgulin mai degrabă, un eşec. Imaginaţi-vă că 

pe care nu l-a pomenit niciodată în direcţia bună. considerând pe bună dreptate că e Lucrurile se vor tranşa curând pentru până şi colegii lui, unii chiar din 
mitingurile electorale pentru că absolut oportun să provoace o că nimeni nu-şi permite derapaje în anturajul său profesional, s-au Adus în partid, personal de Filipescu, 
performanţele sale din administraţie competiţie internă în partid la campania prezidenţială. Foarte săturat să mai închidă ochii şi să prin 2015 ca să nu tulbure electoral 
sunt insignifiante, deşi e bugetar de capătul căreia cel mai bun să câştige. probabil, raţiunea va învinge! Cine va pretindă că sub conducerea sa, PNL-ul, Coman trage astfel un 
lux de prin 2004 încoace. Curăţenia Altfel spus, candidatul partidului să pierde? Spuneţi voi!municipiul se mai îndreaptă în puternic semnal de alarmă, 
lasă de dorit, bătălia cu fondurile 
europene e câştigată doar pe hârtie 
iar infrastructura rutieră e la pământ. 
Zeci de miliarde de lei vechi vor fi 
îngropaţi în doar 2000 de metri 
liniari, însă cu doar două „flori”, nu 
poţi să faci oraşul primăvară.
Investiţiile anunţate timid, cu 
jumătate de gură la începutul anului, 
zac în continuare pe hărtii, bine 
dosite în sertare. Aşa se face că Piaţa 
Centrală, Bazarul, ori Cartierul 
Măgureni ar putea prinde viaţă doar 
dacă şi cel de-al doilea împrumut de 
peste 420 de miliarde de lei vechi va 
deveni operaţional. Poate de la anul, 
semn că ROBOR-ul nu mai e un 
impediment pentru administraţia 
Drăgulin.
Pe fondul unui astfel de tablou 
sumbru, Drăgulin s-a trezit peste 
noapte şi cu un contracandidat pe 
cap, chiar de la el din partid. A 
încercat ceva protectorul său, Răducu 
Filipescu să-l pună la punct, însă 
Dragoş Coman, căci despre el e 
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Liderul interimar al filialei judeţene asumate în perspectiva alegerilor vicepreşedinţi” a susţinut Răzvan 
PRO România Călăraşi, Răzvan locale, programate anului viitor. El a Meseşeanu.
Meseşeanu a  susţinut marţi o menţionat marţi că şi-ar dori ca 

Pactul pentru conferinţă de presă în care a PRO România să devină, după 
punctat câteva obiective pe care locale, partidul care să contribuie comunitateformaţinea pe care o conduce le decisiv la formarea majorităţilor în 

O altă ideea generoasă asumată de are în vedere în perioada cadrul Consiilor Locale respectiv 
PRO România Călăraşi se referă la următoare. Consiliul Judeţean. 
identificarea în cadrul fiecărei În cuvântul său introductiv, „Domnul Şohan amintea mai 
cuminităţii a principalelor priorităţi Meseşeanu a mulţumit devreme de faptul că ne dorim un 
care să fie asumate până în călărăşenilor care au acordat votul anume procentaj la nivelul 
primăvara anului viitor de toate candidaţilor susţinuţi de Pro municipiului reşedinţă de judeţ. 
formaţiunile poltice. „Aş dori să fac România la europarlamentarele din Vreau să vă spun că ne dorim, 
o invitaţie cât mai largă şi 26 mai, precizând că acest vot a indiferent ce procent am obţine, ca 
bineînţeles publică, prin legitimat pe scena politică locală în fiecare localitate să ajungem la 
intermediul dumneavoastră, către partidul întemeiat anul trecut. performanţa să fim formaţiunea 
toate formaţiunile politice serioase „Vreau să transmit foarte clar, politică fără de care nu se poate 
din judeţul Călăraşi.. Astfel pentru foarte sincer, din tot sufletul constitui majoritatea. Evident, 
perioada următoare, în 2 etape, mulţumiri celor care au votat PRO acelaşi lucru ne propunem şi la 
prima până la prezidenţiale, să ne România, în 26 mai. Practic, votul nivelul Consiliului Judeţean” a 
întâlnim toate partidele şi să fde atunci a legitimat acest mic punctat Meseşeanu.
stabilim o agendă comună care să pentru rolul pe care l-a avut în România să dovedească, în frunte partid întemeiat anul trecut. Din 
includă primele 3 priorităţi pe care schimbarea modului de a se face cu premierul, cu toţii liderii locali, cele 55 de localităţi ale judeţului, Candidatură în 
le văd aceste formaţiuni politice şi politică în România după o cu toţi cei care au încredere în 27 au trecut pragul electoral, cu tandem pentru pe care să şi le asume spre perioadă de 30 de ani măcar acest concept PRO România, PRO „vârf de lance” Ştefan cel Mare cu 
rezolvare, primarul sau Executivul „discutabilă”. „Vreau să felicit USR- Sănătate, PRO Dezvoltare, PRO.. şi 14,58%, la polul opus aflându-se primării şi CJ care vor rezulta în urma alegerilor ul, pentru un singur lucru. Că a nu CONTRA, că în România se Dorobanţu cu 1,58%. Este foarte 
locale. Cu alte cuvinte, indiferent Cu o experienţă politică de 18 ani, reuşit să destabilizeze sistemul poate vota „pro” idei şi nu imprtant că în municipiul Călăraşi, 
cine va fi primarul şi viceprimarii, construită în cadrul unui partid de clasic de a face politică în „împotrivă”. Îmi doresc ca datorită PRO România a reuşit 8,73%, în 
toate partidele să semneze un top în România, Meseşeanu a România. Dacă USR n-ar fi existat, acestei formaţiuni politice căreia municipiul Olteniţa, 7,54%, alt 
protocol cu primele 3 priorităţi declarat că PRO România, la nivelul şi cine ştie cine se află în spatele nu-i prevăd o viaţă politică rezultat nesperat pentru adversarii 
asupra cărora să cadă de acord judeţului, va iniţia anul viitor acestei formaţiuni politice, clasa îndelungată, să asistăm la noştri politici. La Budeşti, 
toată lumea. Dacă, dintr-o candidatura în tandem „primar – politică românească, probabil, că schimbarea conceptului politic la procentul a fost de 7,04%. Fiecare 
întâmplare, actualul primar va viceprimar” pentru fiecare ar fi rămas în acelaşi stil de a nivelul întregii ţări. Probabil că din procent obţinut ne dă speranţe şi 
redobândi mandatul, să nu facă localitate în parte. „Ne dorim ca în continua alţi 30 de ani. Dar această acest motiv şi PNL dar şi PSD vor fi se cuvine să-l conservăm şi să-l 
poate ceea ce vrea să facă în toate localităţile să mergem, deja e formaţiune politică a reuşit să facă nevoite să-şi schimbe verbul şi creştem. Asta, cu o echipă sudată 
disonanţă cu restul populaţiei ori la modă iar ideea îmi plăcea şi ceea ce toţi politicienii de la oamenii, pentru că altfel USR va dar şi cu promisiuni ţinute în frâu” 
al dorinţelor celorlalte formaţiuni când eram în cealaltă formaţiune celelalte partide consacrate au mătura tot” a continuat a declarat Meseşeanu.
politice care au şi ele un număr de politică însă n-a ţinut nimeni cont încercat, declamând la fiecare Meseşeanu.
voturi în spate” a spus Meseşeanu „Vreau să felicit atunci de propunerea mea, în etapă electorală din '90 încoace, 

PRO România, decisiv care a mai adăugat „În opinia mea tandem. Adică cetăţenii, indiferent doar „să povestească”. Nimic USR!” şi a colegilor mei din PRO România că aparţin unei localităţi mici sau concret. Permanent a fost aceeaşi pentru formarea există cel puţin 3 priorităţi În ciuda rivalităţilor politice mari, să ştie că de la PRO România, Mărie dar cu altă pălărie!. Ei bine, 
importante care se regăsesc în inerente, Meseşeanu a făcut şi o candidatul pentru Primărie este acest USR a reuşit să bage frica-n majorităţilor
agenda oricărui partid. De aceea n-declaraţie bombă, lăudând o „X”, candidatul pentru viceprimar toată lumea politică. La capătul Meseşeanu a trecut în revistă şi o 
am spus de 10 sau 15 priorităţi. formaţiune politică adversară este „Y”. Eventual să aibă habar şi acestor felicitări îmi doresc ca PRO parte din obiectivele politice 
Modalităţile prin care le va rezolva de primii 5 de pe lista de consilieri 
depinde de fiecare în parte. Aceste locali şi aşa toată suflarea cu drept 
două etape ar trebui să se de vot din comunitate să ştie cu 
finalizeze pânp la sfârşitul lunii cât mai mult timp înainte pe cine 
februarie 2020 iar de atunci şi se bazează. La fel vom proceda şi 
până în pragul campaniei în ceea ce priveşte Consiliul 
electorale fiecare partid să-şi Judeţean. Oamenii vor ştii pe cine 
promoveze propriile modalităţi.”propunem ca preşedinte dar şi ca Liderul PRO România Călăraşi, Răzvan Meseşeanu, a lucrări apar şi nemulţumiri pentru că nu există o 

declarat recent că municipiul reşedinţă de judeţ are verificare asupra a ceea ce se lucrează şi se închide. 
nevoie de lucrări de modernizare a infrastructurii însă Dacă vă uitaţi, multe lucrări se închid, avem senzaţia 

că se finalizează dar după o anumită perioadă, din a precizat că ar fi abordat o altă prioritizare dacă s-ar 
cauza condiţiilor de slabă calitate, mai necesită câte fi aflat la conducerea Primăriei. „Eu aş fi priorotizat 
o nivelare. Ori din acest punct de vedere nu e în altfel ceea ce se întâmplă acum în Călăraşi. Este 
regulă.”necesar ce se întâmplă dar, repet, aş fi prioritizat 

altfel. Bunăoară, n-aş fi început în 10 locuri, în Meseşeanu a mai susţinut că dacă actualul primar, 
acelaşi timp” a spus, în cadrul unei conferinţe de Dan Drăgulin, va reuşi să finalizeze investiţiile 
presă, Meseşeanu care a continuat „Eu, de pildă, m- demarate până în februarie anul viitor, atunci şansele 
aş fi concentrat numai pe cartierul Mircea Vodă dar sale de a mai obţine un mandat cresc considerabil. 
aş fi anunţat oamenii încă de la începutul „Dacă primarul va reuşi cu echipa pe care o 
campaniei, de când aş fi candidat. Le-aş fi spus manageriază să finalizeze tot ceea ce a început până 
cetăţenilor „Fraţilor, dacă vreţi să mă votaţi, să ştiţi la nivelul lunii februarie, anul viitor, opinez că va fi 
că o să fac în fiecare an 2 străzi sau un bloc de destul de greu să fie învins. De ce spun asta? Pentru 
locuinţe, etc!”. Adică nu vreau să creez iluzii. M-aş fi că lumea uită. Mai ales că noi vrem ca lucrurile să 

fie făcute azi pe mâine” a conchis Meseşeanu.axat pe calitatea lucrărilor. În multitudinea asta de 

Liderul interimar al organizaţiei PRO România Călăraşi, Alexandru Şohan, a 
schiţat marţi profilul de candidat pe care filiala locală intenţionează să-l 
propună călărăşenilor, anul viitor, pentru Primăria Călăraşi. „Ne propunem să 
schimbăm radical modalitatea de selecţie a candidatului pentru scaunul de 
primar. Am dori ca asta să se facă în baza unui plan managerial prin care să ne 
explice cu exactitate ce are de gând să facă şi cu ce resurse financiare. Nu-l 
avem încă nominalizat dar căutăm acel candidat. Oricine e binevenit cu 
condiţia să adere la PRO România. Urmărim să-i ridicăm anumite probleme 
care nici după 7 ani nu sunt clarificate. E problema infrastructurii distruse de 
Ecoaqua, problema gunoiului care nici la această oră nu e rezolvată. Din ce 
motive, nu-mi dau seama. Sunt aspecte penale care văd că trenează, nu sunt 
cercetate mai deloc.” a spus Şohan care a continuat „Căutăm un profil de 
primar, de modă nouă să zic aşa, care să nu se bazeze doar pe popularitate, pe 
sprijinul unor oameni care au de câştigat ulterior şi care să vină cu idei. 
Căutăm un primar onest care să nu ne mintă şi să nu vină în faţa cetăţenilor 
cu nişte promisiuni deşarte, cum a fost şi este celebra Strategie de Dezvoltare 
a municipiului Călăraşi întocmită de actualul primar, din care nu cred că s-a 
realizat 2 sau 3%. Căutăm un primar care să aibă capacitatea de a lua decizii 
corecte şi de a restructura din temelii Primăria. Mie mi se pare la ora asta că 
jobul în Primărie e ca o sinecură. Ne dorim un „smart city” dar nu de genul 
celui pe care-l avem în prezent. Ar trebui să preluăm în acest sens exemplul 
marilor oraşe Cluj Napoca, Oradea. Încercăm să evităm toate aceste lucruri şi 
să căutăm în acelaşi timp o echipă de consilieri care să fie de profesii cât mai 
apropiate de Comisiile din Consiliul Local şi din Primărie, ca să poată discuta 
cât mai la obiect şi nu cai verzi pe pereţi. Important e să nu poată fi minţiţi de 
Executivul Primăriei”.

La localele din 2020, ţinta stabilită de PRO România este obţinerea unui procent 
de 15%. „Ne propunem pentru alegerile locale un procent de circa 15%. Dacă 
se poate mai mult, e şi mai bine. Transpus în practică, înseamnă un număr de 
3 consilieri” a mai adăugat Şohan.

La europarlamentarele din 26 mai, PRO România a obţinut la nivelul 
municipiului reşedinţă de judeţ un procent de 8,73%.

Liderul interimar al organizaţiei Demersul acestuia pare să aibă însă 
municipale PRO România Călăraşi, şanse mici de reuşită. Conform 
Alexandru Şohan a declarat marţi că prevederile art. 162, pct.4 din OUG 
nu renunţă la campania de strângeri 57 / 2019 privind Codul 
de semnături pentru organizarea Administrativ, în vigoare din 5 iulie, 
referendumului de demitere a „Organizarea referendumului 
primarului liberal, Dan Drăgulin, trebuie să fie solicitată, în scris, de 
precizând că o va relua imediat cel puţin 25% dintre locuitorii cu 
după finalizarea perioadei de drept de vot înscrişi în Registrul 
vacanţă. „Vreau să vă spun că electoral sau domiciliul sau 
acţiunea de strângere de semnături reşedinţa în unitatea administrativ – 

O ţintă impresionantă, în condiţiile pentru demiterea primarului nu a teritorială”. Asta înseamnă că dacă 
în care, în 2016, Drăgulin a obţinut stagnat. Mergem în continuare. ne raportăm la datele din iunie 
al doilea mandat cu 10.127 de Când se va termina vacanţa, o vom 2016, de la ultimele alegeri locale, 
voturi (15,78% din total alegători relua” a precizat Şohan care a mai ar fi nevoie de 16.040 de semnături 
înscrişi în liste!). O anomalie a legii adăugat că va da informaţii clare la (adică un sfert din 64.158, numărul 
care n-a fost însă corijată!momentul potrivit. total al alegătorilor înscrişi în liste!). 

Vineri, 5 iulie, după cum probabil aţi aflat şi prevederea care se referă la pensiile speciale. Ori fi Lacomi cum sunteţi, aţi luat “maximum” şi din Legea 
ele imorale, c-aşa urlă ca prostu' Orban, dar fac aşa cadru 153 privind salarizarea, pricopsindu-vă cu cele din postările noastre, a fost publicată, în 
de bine la buzunar, la bătrâneţe! mai mari salarii şi acum ţipaţi ca disperaţii că Monitorul Oficial, Ordonanţa de Urgenţă a 

primăriile pe care le conduceţi au rămas fără bani în Şi propaganda gălăgioasă tesută în partid (asta nu te Guvernului privind Codul Administrativ, 
toiul verii!deranjează Kleine?) dar şi pe lângă partid doarme-n instrument de lucru pentru autorităţile publice 

bocanci, apreciind că nu-i acum momentul să mai Cu ce-or fi greşit călărăşenii să-i mai suporte şi pensia locale şi centrale.
răcnească din toţii rărunchii aşa cum a făcut-o, la specială lui Drăgulin care a avut grijă să înrobeze 
început de an, cu alocaţiile pentru copii ori OUG 114. municipiul, pe vreo 10-12 ani de acum încolo, cu o Deşi au trecut două zile, nimeni din PNL Călăraşi nu 
Atunci, parlamentarii PSD de Călăraşi erau înfieraţi cu datorie cumulată la bănci de 670 de miliarde de lei şi-a găsit timp să conteste pe Facebook (unde în altă 
mânie liberală pe Facebook că nu dau curs vechi ce vor fi cheltuiţi pe nişte proiecte parte!) acest act normativ care înglobează 15 legi şi 
propunerilor stupide venite din PNL, susţinând megalomanice? Ori indemnizaţia lui Filipescu care care aduce printre altele şi câteva facilităţi pentru 
Guvernul, aproape plin de ciume roşii! Acum, aceeaşi deşi s-a împrumutat la bancă vreo 180 de miliarde de aleşii locali (preşedinţi şi vicepreşedinţi de Consilii 
parlamentari nu sunt atinşi nici măcar cu o floare, cu lei vechi, tot n-a putut să finalizeze, în ultimul său Judeţene, primari şi viceprimari) cum ar fi de pildă 
toate că susţin în continuare acelaşi Cabinet mandat, Biblioteca Judeţeană? Poate ne va spune indemnizaţia de limită de vârstă pe care propaganda 
nenorocit care din punctul lor de vedere au băgat într-o bună zi DNA!„de dreapta” a catalogat-o deja ca fiind „pensie 
ţara-n gard. Dar care de data asta face bine chiar Deşi nu vor să arate, aleşii PNL îşi freacă şi ei mâinile specială”, adică o nouă povară pe umerii 
foarte bine şi aleşilor locali PNL, Drăgulin, Filipescu şi de bucurie. În afara „salariului” şi nu numai, „ciumele contribuabililor.
alte „monumente galbene” locale beneficiind, la galbene”rămân şi ei cu o pensie „frumuşică”, pentru Preşedintele PNL Călăraşi, primarul Daniel Ştefan 
rândul lor, de pensii speciale că doar s-au sacrificat şi cei mai amărăşteni ce-i drept!, „cadou” primit de la Drăgulin dar şi ceilalţi primari liberali ori chiar 
ei pe altarul administraţiei publice locale pentru „ciumele roşii” pe care i-au tot invocat, în cel mai senatorul Răducu Filipescu, fost preşedinte de CJ, 
prosperitatea concetăţenilor lor. ipocrit mod posibil, în discursurile lor greţoase! De preţ de 12 ani, n-au scos o înjurătură, măcar o 
Băi ipocriţilor, pe cine naiba vreţi voi să mai păcăliţi?! toată jena!vorbuliţă pe undeva, semn că nu le displace 

consular al României, membrii Curţii Anul acesta, pe 6 februarie, Senatul a adoptat tacit „pensiile speciale” (de fapt indemnizaţii la limită de Atunci când vine vorba de propagarea 
Constituţionale şi a personalului aeronautic civil proiectul de lege iniţiat de Băsescu&Co, depus pe vârstă!) de care se vor bucura aleşii locali, manipulărilor şi minciunilor pe Facebook, 
navigant profesionist din aviaţia civilă din 12 noiembrie 2018, care abrogă prevederile cu preşedinţii şi vicepreşedinţii de CJ, primarii şi postacii de la PNL Călăraşi sunt de fiecare 
România. privire la pensiile speciale ale parlamentarilor, viceprimarii, potrivit noului Cod Administrativ, intrat dată prompţi, făcându-şi pe deplin datoria 

diplomaţilor, funcţionarilor parlamentari, în vigoare din 5 iulie. Nicio înjurătură, nimic! Ce Dar până să ajungă să fie dezbătută în plenul indiferent de zi dar şi de momentul zilei. personalului auxiliar din instanţe şi Avocatului credeţi, le convin astfel de privilegii?Senatului, propunerea celor 4 parlamentari PNL a 
Poporului. Nu şi ale magistraţilor, că nu se poate! primit numai avize negative din partea Consiliului Dar care e realitatea? Numărul de beneficiari de Sâmbătă seară, de pildă, mai întâi pe contul oficial 
"La data intrării în vigoare a acestei legi se abrogă Legislativ, Consiliului Economic şi Social, Consilului pensii de serviciu era, la finele lunii mai 2019, de al organizaţiei judeţene PNL Călăraşi (ora 19.56) şi 
prevederile cu privire la pensiile de serviciu ale Superior al Magistraturii, Comisiei de 9.303 persoane, în creştere cu 14 persoane faţă de apoi pe cel al organizaţiei de tineret TNL Călăraşi 
personalului aeronautic civil navigant profesionist Constituţionalitate, Comisiei de Apărare, ordine luna precedentă, conform datelor centralizate de (22.07) a apărut următoarea postare „Senatorii PSD 
din aviaţia civilă, pensiile de serviciu ale Curţii de publică şi siguranţă naţională şi Comisiei de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).şi ALDE au respins, miercuri, în calitate de primă 
Conturi, pensiile de serviciu ale membrilor corpului transport şi infrastructură, toate „structuri” Cameră sesizată, propunerea legislativă iniţiată de Cei mai mulţi, respectiv 3.790, erau beneficiari ai 
diplomatic şi consular al României, indemnizaţiile îndreptăţite de tehnica legislativă să-şi spună opinia. un grup de parlamentari #PNL prin care pensiile Legii 303/2004 privind statutul procurorilor şi 
pentru limită de vârstă ale deputaţilor şi De ce oare?speciale erau eliminate.În favoarea proiectului au judecătorilor. Pensia medie în cazul acestora a fost 
senatorilor, pensiile de serviciu ale personalului votat 20 de senatori (PNL și USR), 52 au fost de 18.180 lei (18.150 de lei în aprilie), din care Mai departe. A venit şi ziua dezbaterii în plenul 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti împotrivă (PSD și ALDE) şi 8 s-au abţinut (UDMR). 16.997 lei cota suportată din bugetul de stat, iar Senatului, prima Cameră sesizată, programată 
şi al Parchetelor de pe lângă acestea şi #RomâniiTrebuieSăȘtie” diferenţa din bugetul asigurărilor sociale de stat.miercuri, 19 iunie. Iată că şi postacii PNL nu-s chiar 
personalului care funcţionează în cadrul atât de operativi. O astfel informaţie atât de De Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de Aceeaşi isterie ieftină pe care au aplicat-o şi în iarnă, 
Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, „preţioasă” s-o livrezi în spaţiul public după exact 24 serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular chestiunea de atunci privind majorarea alocaţiilor 
pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici de zile, se presupune că şi la PNL se cam doarme-n al României beneficiau 849 de persoane. Pensia pentru copii. Mă mir de data asta că n-au fost aduşi 
parlamentari, pensiile de serviciu ale Avocatului bocanci! medie era de 5.531 lei, din care 3.367 lei suportaţi în faţa plutonului public de execuţie parlamentarii 
Poporului", stipulează proiectul. Şi această 

de la bugetul de stat.călărăşeni ai ciumei roşii. Ca să fie din nou arătaţi Ni se mai precizează în postarea cu pricina că „În 
propunere legislativă va intra, cândva, în dezbatere 

opiniei publice şi înfieraţi cu vădită mânie…liberală. favoarea proiectului au votat 20 de senatori (PNL și În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 la Cameră. Ce şanse are? Apreciaţi şi voi!
USR), 52 au fost împotrivă (PSD și ALDE) şi 8 s-au pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 Dar pentru că #RomâniiTrebuieSăȘtie” şi adevărul, Sigur că toate pensiile speciale ar trebui eliminate abţinut (UDMR).” Pe site-ul Senatului, altă mâncare privind statutul funcţionarului public parlamentar, haideţi să vedem împreună filmul acestei dar cum vor putea parlamentarii, indiferent de de peşte. Pentru propunerea legislativă au votat 15 numărul acestora era de 806 de persoane, pensia manipulări de joasă speţă. Trag de 2 lei speranţă că culoarea politică, să finalizeze un astfel de demers senatori, 45 au fost împotrivă, fiind înregistrate doar medie ridicându-se la 4.451 de lei (2.694 lei de la liberalii vor înţelege şi de data asta ceva. legislativ, în condiţiile în care încă din 2010, CCR a două abţineri! bugetul de stat).Primul moment s-a consumat pe 12 februarie 2019 afirmat, în motivarea deciziei prin care a stabilit că 
Dar filmul va continua în toamnă. Pentru că respinsă Potrivit sursei citate, de Legea 83/2015 pentru când 4 parlamentari PNL (deputaţii, Cristian Buican eliminarea pensiilor speciale ale magistraţilor este 
de Senat, propunerea legislativă a fost transmisă completarea Legii 223/2007 privind statutul şi Gigel Ştirbu, respectiv senatorii, Romulus Bulacu neconstituţională, că propunerea este în 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere. Estimaţi vreun personalului aeronautic civil navigant profesionist şi Florin Cîţu) au înaintat Biroului Permanent al contradicţie cu articolul din legea fundamentală 
verdict? din aviaţia civilă din România beneficiau 1.452 Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare care prevede că judecătorii sunt independenţi şi că 

pensionari, iar pensia medie se ridica la valoarea de Tema eliminării pensiilor speciale, subiect nesperat Proiectul de lege privind eliminarea pensiilor de se supun numai legii? 
10.875 lei, din care 7.694 lei suportaţi din bugetul de manipulare ]n spa'iul virtual, n-a fost abordată în serviciu. Surpriză! Şase zile mai târziu, adică pe 18 

Opoziţia bate apa-n piuă, considerînd că în faţa unor de stat.acest legislativ doar de liberali. Astfel de iniţiative februarie, propunerea a fost retrasă de iniţiatori. De 
astfel de „teme” românul devine frustrat şi furios care dau bine la electorat au fost abordate şi de ce? De bine ce era redactată, probabil! Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de 
din cauza PSD şi ALDE. Nimic mai fals!parlamentarii USR şi PMP. Conturi s-au acordat unui număr de 604 persoane, Băieţii însă sunt consecvenţi şi revin pe 19 februarie 
PNL ştie prea bine că pensiile speciale nu pot fi media fiind de 7.747 lei, din care 4.335 de lei cota Pe 11 decembrie 2017, 33 de deputaţi şi senatori cu o nouă solicitare către B.P. al Camerei Deputaţilor 
eliminate, mai ales cele care-i vizează pe judecători suportată din bugetul de stat.(32 de la USR şi un deputat neafiliat) au depus la privind dezbaterea, de data asta, a Propunerii 
şi procurori la care se închină ca la nişte icoane în Senat o propunere legislativă pentru abrogarea legislative pentru eliminarea pensiilor de serviciu De asemenea, de Legea 130/2015 pentru 
ciuda abuzurilor evidente. Poate cel mult pensiilor special, fiind respinsă pe 26 martie 2018. pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, completarea Legii 567/2004 privind statutul 
impozitate, lucru de care vor ţine cont şi rivalii lor În cazul Pl – X nr. 166 / 2018, a rămas ca deputaţii să personal auxiliar de specialitate al instanţelor personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
de moarte de la PSD ori ALDE.decidă cu privire la oportunitatea adoptării acestei judecătoreşti şi al pachetelor, poliţişti, funcţionari judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 1.802 

inițiative legislative. În schimb, liberalii n-au afişat încă acea pensionari, pensia medie fiind de 4.233 lei, din care publici cu statut special, funcţionari publici 
„determinare” specifică şi în ceea ce priveşte 2.554 lei suportaţi din bugetul de stat.parlamentari, membrii corpului diplomatic şi Puţin mai mult succes au avut parlamentarii PMP. 

Răzvan Meseşeanu: Vreau să transmit mulţumiri 
tuturor celor care au votat PRO România pe 26 mai!

R. Meseşeanu: Eu aş fi prioritizat altfel 
ceea ce se întâmplă acum în Călăraşi

Ce profil de candidat 
pentru Primăria Călăraşi 

caută PRO România!

Şohan nu renunţă la strângerea de 
semnături pentru demiterea primarului

Nopţi albe pentru Drăgulin!

„Pensiile speciale” par să nu-i deranjeze pe Drăgulin&Co!

Altă manipulare marca PNL: Eliminarea pensiilor speciale!



nu mai fie impus cu forţa. Din păcate, 
PNL Călăraşi n-a fost niciodată o oază 
de democraţie. Pretendenţii la 
fotoliile călduţe au fost aleşi pe 
sprânceană, având prioritate cei care 
au avut „intrări” la Filipescu şi vorba, n-are deloc astâmpăr. Cu mai puţin de un an înainte de consoarta lui. Vă poate confirma şi Viceprimarul „mic” a început să-i facă alegerile locale, Daniel Ştefan Drăgulin, asta dacă nu l-a lăsat, între nopţi albe lui Drăgulin, testând Drăgulin este primarul care nu se timp, memoria ori nu l-a părăsit de posibilitatea organizării, la nivelul simte deloc confortabil în tot curajul!partidului, în perioada următoare a 

fotoliul pe care l-a câştigat în Cum se va finaliza demersul lui unui sondaj intern care să identifice 
urma cu 7 ani, la braţ fiind cu Coman? În orice situaţie, el câştigă! candidatul optim: el, Drăgulin 
„ciuma roşie” pe care azi o Cât de puternici se cred Filipescu şi sau...cine ştie poate că mai sunt şi 
huiduie din toţi bojocii ori de Drăgulin, fără Coman dar şi fără alte figuri proeminente în partid, 

Iliuţă, nu mai valorează nici cât o câte ori i se dă ordin din adevărate aspiratoare de voturi.
ceapă degerată în faţa electoratului! Modrogan. De ce? Pentru că Drăgulin, după 7 ani 
Drăgulin s-ar putea lăsa orbit de de mandat, plin de nerealizări dar şi 

Câştigarea alegerilor orgoliu, fiind în joc până la urma de promisiuni neonorate, riscă să 
europarlamentare din 26 mai, cariera lui politică, nu însă şi devină o piatră de moară pe gâtul 
surprinzător ce-i drept!, a însemnat Filipescu. Ultimul va găsi până la unui partid care s-a obişnuit cu 
un nesperat balon de oxigen pentru urmă o soluţie care ar putea echivala, succesul în ultimii... mulţi ani, chiar 
„gălbejitul” de la Primărie, sufocat şi- de ce nu?, chiar cu sacrificarea dacă eforturile au fost, uneori, 
aşa de vastele problemele de la actualului primar, devenit în urma supraomeneşti!
nivelul municipiului. negocierilor din culise şi nu datorită Încercarea lui Coman de a provoca 

caliăţiilor sale politice ori Rareş Bogdan a adus procente democratic debarcarea lui Drăgulin 
manageriale, preşedinte de filială în semnificative pentru PNL însă n-are confirmă cu mandatele acestuia sunt, 
urmă cu 2 ani.cum să-i dea un sprijin şi lui Drăgulin mai degrabă, un eşec. Imaginaţi-vă că 

pe care nu l-a pomenit niciodată în direcţia bună. considerând pe bună dreptate că e Lucrurile se vor tranşa curând pentru până şi colegii lui, unii chiar din 
mitingurile electorale pentru că absolut oportun să provoace o că nimeni nu-şi permite derapaje în anturajul său profesional, s-au Adus în partid, personal de Filipescu, 
performanţele sale din administraţie competiţie internă în partid la campania prezidenţială. Foarte săturat să mai închidă ochii şi să prin 2015 ca să nu tulbure electoral 
sunt insignifiante, deşi e bugetar de capătul căreia cel mai bun să câştige. probabil, raţiunea va învinge! Cine va pretindă că sub conducerea sa, PNL-ul, Coman trage astfel un 
lux de prin 2004 încoace. Curăţenia Altfel spus, candidatul partidului să pierde? Spuneţi voi!municipiul se mai îndreaptă în puternic semnal de alarmă, 
lasă de dorit, bătălia cu fondurile 
europene e câştigată doar pe hârtie 
iar infrastructura rutieră e la pământ. 
Zeci de miliarde de lei vechi vor fi 
îngropaţi în doar 2000 de metri 
liniari, însă cu doar două „flori”, nu 
poţi să faci oraşul primăvară.
Investiţiile anunţate timid, cu 
jumătate de gură la începutul anului, 
zac în continuare pe hărtii, bine 
dosite în sertare. Aşa se face că Piaţa 
Centrală, Bazarul, ori Cartierul 
Măgureni ar putea prinde viaţă doar 
dacă şi cel de-al doilea împrumut de 
peste 420 de miliarde de lei vechi va 
deveni operaţional. Poate de la anul, 
semn că ROBOR-ul nu mai e un 
impediment pentru administraţia 
Drăgulin.
Pe fondul unui astfel de tablou 
sumbru, Drăgulin s-a trezit peste 
noapte şi cu un contracandidat pe 
cap, chiar de la el din partid. A 
încercat ceva protectorul său, Răducu 
Filipescu să-l pună la punct, însă 
Dragoş Coman, căci despre el e 
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Liderul interimar al filialei judeţene asumate în perspectiva alegerilor vicepreşedinţi” a susţinut Răzvan 
PRO România Călăraşi, Răzvan locale, programate anului viitor. El a Meseşeanu.
Meseşeanu a  susţinut marţi o menţionat marţi că şi-ar dori ca 

Pactul pentru conferinţă de presă în care a PRO România să devină, după 
punctat câteva obiective pe care locale, partidul care să contribuie comunitateformaţinea pe care o conduce le decisiv la formarea majorităţilor în 

O altă ideea generoasă asumată de are în vedere în perioada cadrul Consiilor Locale respectiv 
PRO România Călăraşi se referă la următoare. Consiliul Judeţean. 
identificarea în cadrul fiecărei În cuvântul său introductiv, „Domnul Şohan amintea mai 
cuminităţii a principalelor priorităţi Meseşeanu a mulţumit devreme de faptul că ne dorim un 
care să fie asumate până în călărăşenilor care au acordat votul anume procentaj la nivelul 
primăvara anului viitor de toate candidaţilor susţinuţi de Pro municipiului reşedinţă de judeţ. 
formaţiunile poltice. „Aş dori să fac România la europarlamentarele din Vreau să vă spun că ne dorim, 
o invitaţie cât mai largă şi 26 mai, precizând că acest vot a indiferent ce procent am obţine, ca 
bineînţeles publică, prin legitimat pe scena politică locală în fiecare localitate să ajungem la 
intermediul dumneavoastră, către partidul întemeiat anul trecut. performanţa să fim formaţiunea 
toate formaţiunile politice serioase „Vreau să transmit foarte clar, politică fără de care nu se poate 
din judeţul Călăraşi.. Astfel pentru foarte sincer, din tot sufletul constitui majoritatea. Evident, 
perioada următoare, în 2 etape, mulţumiri celor care au votat PRO acelaşi lucru ne propunem şi la 
prima până la prezidenţiale, să ne România, în 26 mai. Practic, votul nivelul Consiliului Judeţean” a 
întâlnim toate partidele şi să fde atunci a legitimat acest mic punctat Meseşeanu.
stabilim o agendă comună care să pentru rolul pe care l-a avut în România să dovedească, în frunte partid întemeiat anul trecut. Din 
includă primele 3 priorităţi pe care schimbarea modului de a se face cu premierul, cu toţii liderii locali, cele 55 de localităţi ale judeţului, Candidatură în 
le văd aceste formaţiuni politice şi politică în România după o cu toţi cei care au încredere în 27 au trecut pragul electoral, cu tandem pentru pe care să şi le asume spre perioadă de 30 de ani măcar acest concept PRO România, PRO „vârf de lance” Ştefan cel Mare cu 
rezolvare, primarul sau Executivul „discutabilă”. „Vreau să felicit USR- Sănătate, PRO Dezvoltare, PRO.. şi 14,58%, la polul opus aflându-se primării şi CJ care vor rezulta în urma alegerilor ul, pentru un singur lucru. Că a nu CONTRA, că în România se Dorobanţu cu 1,58%. Este foarte 
locale. Cu alte cuvinte, indiferent Cu o experienţă politică de 18 ani, reuşit să destabilizeze sistemul poate vota „pro” idei şi nu imprtant că în municipiul Călăraşi, 
cine va fi primarul şi viceprimarii, construită în cadrul unui partid de clasic de a face politică în „împotrivă”. Îmi doresc ca datorită PRO România a reuşit 8,73%, în 
toate partidele să semneze un top în România, Meseşeanu a România. Dacă USR n-ar fi existat, acestei formaţiuni politice căreia municipiul Olteniţa, 7,54%, alt 
protocol cu primele 3 priorităţi declarat că PRO România, la nivelul şi cine ştie cine se află în spatele nu-i prevăd o viaţă politică rezultat nesperat pentru adversarii 
asupra cărora să cadă de acord judeţului, va iniţia anul viitor acestei formaţiuni politice, clasa îndelungată, să asistăm la noştri politici. La Budeşti, 
toată lumea. Dacă, dintr-o candidatura în tandem „primar – politică românească, probabil, că schimbarea conceptului politic la procentul a fost de 7,04%. Fiecare 
întâmplare, actualul primar va viceprimar” pentru fiecare ar fi rămas în acelaşi stil de a nivelul întregii ţări. Probabil că din procent obţinut ne dă speranţe şi 
redobândi mandatul, să nu facă localitate în parte. „Ne dorim ca în continua alţi 30 de ani. Dar această acest motiv şi PNL dar şi PSD vor fi se cuvine să-l conservăm şi să-l 
poate ceea ce vrea să facă în toate localităţile să mergem, deja e formaţiune politică a reuşit să facă nevoite să-şi schimbe verbul şi creştem. Asta, cu o echipă sudată 
disonanţă cu restul populaţiei ori la modă iar ideea îmi plăcea şi ceea ce toţi politicienii de la oamenii, pentru că altfel USR va dar şi cu promisiuni ţinute în frâu” 
al dorinţelor celorlalte formaţiuni când eram în cealaltă formaţiune celelalte partide consacrate au mătura tot” a continuat a declarat Meseşeanu.
politice care au şi ele un număr de politică însă n-a ţinut nimeni cont încercat, declamând la fiecare Meseşeanu.
voturi în spate” a spus Meseşeanu „Vreau să felicit atunci de propunerea mea, în etapă electorală din '90 încoace, 

PRO România, decisiv care a mai adăugat „În opinia mea tandem. Adică cetăţenii, indiferent doar „să povestească”. Nimic USR!” şi a colegilor mei din PRO România că aparţin unei localităţi mici sau concret. Permanent a fost aceeaşi pentru formarea există cel puţin 3 priorităţi În ciuda rivalităţilor politice mari, să ştie că de la PRO România, Mărie dar cu altă pălărie!. Ei bine, 
importante care se regăsesc în inerente, Meseşeanu a făcut şi o candidatul pentru Primărie este acest USR a reuşit să bage frica-n majorităţilor
agenda oricărui partid. De aceea n-declaraţie bombă, lăudând o „X”, candidatul pentru viceprimar toată lumea politică. La capătul Meseşeanu a trecut în revistă şi o 
am spus de 10 sau 15 priorităţi. formaţiune politică adversară este „Y”. Eventual să aibă habar şi acestor felicitări îmi doresc ca PRO parte din obiectivele politice 
Modalităţile prin care le va rezolva de primii 5 de pe lista de consilieri 
depinde de fiecare în parte. Aceste locali şi aşa toată suflarea cu drept 
două etape ar trebui să se de vot din comunitate să ştie cu 
finalizeze pânp la sfârşitul lunii cât mai mult timp înainte pe cine 
februarie 2020 iar de atunci şi se bazează. La fel vom proceda şi 
până în pragul campaniei în ceea ce priveşte Consiliul 
electorale fiecare partid să-şi Judeţean. Oamenii vor ştii pe cine 
promoveze propriile modalităţi.”propunem ca preşedinte dar şi ca Liderul PRO România Călăraşi, Răzvan Meseşeanu, a lucrări apar şi nemulţumiri pentru că nu există o 

declarat recent că municipiul reşedinţă de judeţ are verificare asupra a ceea ce se lucrează şi se închide. 
nevoie de lucrări de modernizare a infrastructurii însă Dacă vă uitaţi, multe lucrări se închid, avem senzaţia 

că se finalizează dar după o anumită perioadă, din a precizat că ar fi abordat o altă prioritizare dacă s-ar 
cauza condiţiilor de slabă calitate, mai necesită câte fi aflat la conducerea Primăriei. „Eu aş fi priorotizat 
o nivelare. Ori din acest punct de vedere nu e în altfel ceea ce se întâmplă acum în Călăraşi. Este 
regulă.”necesar ce se întâmplă dar, repet, aş fi prioritizat 

altfel. Bunăoară, n-aş fi început în 10 locuri, în Meseşeanu a mai susţinut că dacă actualul primar, 
acelaşi timp” a spus, în cadrul unei conferinţe de Dan Drăgulin, va reuşi să finalizeze investiţiile 
presă, Meseşeanu care a continuat „Eu, de pildă, m- demarate până în februarie anul viitor, atunci şansele 
aş fi concentrat numai pe cartierul Mircea Vodă dar sale de a mai obţine un mandat cresc considerabil. 
aş fi anunţat oamenii încă de la începutul „Dacă primarul va reuşi cu echipa pe care o 
campaniei, de când aş fi candidat. Le-aş fi spus manageriază să finalizeze tot ceea ce a început până 
cetăţenilor „Fraţilor, dacă vreţi să mă votaţi, să ştiţi la nivelul lunii februarie, anul viitor, opinez că va fi 
că o să fac în fiecare an 2 străzi sau un bloc de destul de greu să fie învins. De ce spun asta? Pentru 
locuinţe, etc!”. Adică nu vreau să creez iluzii. M-aş fi că lumea uită. Mai ales că noi vrem ca lucrurile să 

fie făcute azi pe mâine” a conchis Meseşeanu.axat pe calitatea lucrărilor. În multitudinea asta de 

Liderul interimar al organizaţiei PRO România Călăraşi, Alexandru Şohan, a 
schiţat marţi profilul de candidat pe care filiala locală intenţionează să-l 
propună călărăşenilor, anul viitor, pentru Primăria Călăraşi. „Ne propunem să 
schimbăm radical modalitatea de selecţie a candidatului pentru scaunul de 
primar. Am dori ca asta să se facă în baza unui plan managerial prin care să ne 
explice cu exactitate ce are de gând să facă şi cu ce resurse financiare. Nu-l 
avem încă nominalizat dar căutăm acel candidat. Oricine e binevenit cu 
condiţia să adere la PRO România. Urmărim să-i ridicăm anumite probleme 
care nici după 7 ani nu sunt clarificate. E problema infrastructurii distruse de 
Ecoaqua, problema gunoiului care nici la această oră nu e rezolvată. Din ce 
motive, nu-mi dau seama. Sunt aspecte penale care văd că trenează, nu sunt 
cercetate mai deloc.” a spus Şohan care a continuat „Căutăm un profil de 
primar, de modă nouă să zic aşa, care să nu se bazeze doar pe popularitate, pe 
sprijinul unor oameni care au de câştigat ulterior şi care să vină cu idei. 
Căutăm un primar onest care să nu ne mintă şi să nu vină în faţa cetăţenilor 
cu nişte promisiuni deşarte, cum a fost şi este celebra Strategie de Dezvoltare 
a municipiului Călăraşi întocmită de actualul primar, din care nu cred că s-a 
realizat 2 sau 3%. Căutăm un primar care să aibă capacitatea de a lua decizii 
corecte şi de a restructura din temelii Primăria. Mie mi se pare la ora asta că 
jobul în Primărie e ca o sinecură. Ne dorim un „smart city” dar nu de genul 
celui pe care-l avem în prezent. Ar trebui să preluăm în acest sens exemplul 
marilor oraşe Cluj Napoca, Oradea. Încercăm să evităm toate aceste lucruri şi 
să căutăm în acelaşi timp o echipă de consilieri care să fie de profesii cât mai 
apropiate de Comisiile din Consiliul Local şi din Primărie, ca să poată discuta 
cât mai la obiect şi nu cai verzi pe pereţi. Important e să nu poată fi minţiţi de 
Executivul Primăriei”.

La localele din 2020, ţinta stabilită de PRO România este obţinerea unui procent 
de 15%. „Ne propunem pentru alegerile locale un procent de circa 15%. Dacă 
se poate mai mult, e şi mai bine. Transpus în practică, înseamnă un număr de 
3 consilieri” a mai adăugat Şohan.

La europarlamentarele din 26 mai, PRO România a obţinut la nivelul 
municipiului reşedinţă de judeţ un procent de 8,73%.

Liderul interimar al organizaţiei Demersul acestuia pare să aibă însă 
municipale PRO România Călăraşi, şanse mici de reuşită. Conform 
Alexandru Şohan a declarat marţi că prevederile art. 162, pct.4 din OUG 
nu renunţă la campania de strângeri 57 / 2019 privind Codul 
de semnături pentru organizarea Administrativ, în vigoare din 5 iulie, 
referendumului de demitere a „Organizarea referendumului 
primarului liberal, Dan Drăgulin, trebuie să fie solicitată, în scris, de 
precizând că o va relua imediat cel puţin 25% dintre locuitorii cu 
după finalizarea perioadei de drept de vot înscrişi în Registrul 
vacanţă. „Vreau să vă spun că electoral sau domiciliul sau 
acţiunea de strângere de semnături reşedinţa în unitatea administrativ – 

O ţintă impresionantă, în condiţiile pentru demiterea primarului nu a teritorială”. Asta înseamnă că dacă 
în care, în 2016, Drăgulin a obţinut stagnat. Mergem în continuare. ne raportăm la datele din iunie 
al doilea mandat cu 10.127 de Când se va termina vacanţa, o vom 2016, de la ultimele alegeri locale, 
voturi (15,78% din total alegători relua” a precizat Şohan care a mai ar fi nevoie de 16.040 de semnături 
înscrişi în liste!). O anomalie a legii adăugat că va da informaţii clare la (adică un sfert din 64.158, numărul 
care n-a fost însă corijată!momentul potrivit. total al alegătorilor înscrişi în liste!). 

Vineri, 5 iulie, după cum probabil aţi aflat şi prevederea care se referă la pensiile speciale. Ori fi Lacomi cum sunteţi, aţi luat “maximum” şi din Legea 
ele imorale, c-aşa urlă ca prostu' Orban, dar fac aşa cadru 153 privind salarizarea, pricopsindu-vă cu cele din postările noastre, a fost publicată, în 
de bine la buzunar, la bătrâneţe! mai mari salarii şi acum ţipaţi ca disperaţii că Monitorul Oficial, Ordonanţa de Urgenţă a 

primăriile pe care le conduceţi au rămas fără bani în Şi propaganda gălăgioasă tesută în partid (asta nu te Guvernului privind Codul Administrativ, 
toiul verii!deranjează Kleine?) dar şi pe lângă partid doarme-n instrument de lucru pentru autorităţile publice 

bocanci, apreciind că nu-i acum momentul să mai Cu ce-or fi greşit călărăşenii să-i mai suporte şi pensia locale şi centrale.
răcnească din toţii rărunchii aşa cum a făcut-o, la specială lui Drăgulin care a avut grijă să înrobeze 
început de an, cu alocaţiile pentru copii ori OUG 114. municipiul, pe vreo 10-12 ani de acum încolo, cu o Deşi au trecut două zile, nimeni din PNL Călăraşi nu 
Atunci, parlamentarii PSD de Călăraşi erau înfieraţi cu datorie cumulată la bănci de 670 de miliarde de lei şi-a găsit timp să conteste pe Facebook (unde în altă 
mânie liberală pe Facebook că nu dau curs vechi ce vor fi cheltuiţi pe nişte proiecte parte!) acest act normativ care înglobează 15 legi şi 
propunerilor stupide venite din PNL, susţinând megalomanice? Ori indemnizaţia lui Filipescu care care aduce printre altele şi câteva facilităţi pentru 
Guvernul, aproape plin de ciume roşii! Acum, aceeaşi deşi s-a împrumutat la bancă vreo 180 de miliarde de aleşii locali (preşedinţi şi vicepreşedinţi de Consilii 
parlamentari nu sunt atinşi nici măcar cu o floare, cu lei vechi, tot n-a putut să finalizeze, în ultimul său Judeţene, primari şi viceprimari) cum ar fi de pildă 
toate că susţin în continuare acelaşi Cabinet mandat, Biblioteca Judeţeană? Poate ne va spune indemnizaţia de limită de vârstă pe care propaganda 
nenorocit care din punctul lor de vedere au băgat într-o bună zi DNA!„de dreapta” a catalogat-o deja ca fiind „pensie 
ţara-n gard. Dar care de data asta face bine chiar Deşi nu vor să arate, aleşii PNL îşi freacă şi ei mâinile specială”, adică o nouă povară pe umerii 
foarte bine şi aleşilor locali PNL, Drăgulin, Filipescu şi de bucurie. În afara „salariului” şi nu numai, „ciumele contribuabililor.
alte „monumente galbene” locale beneficiind, la galbene”rămân şi ei cu o pensie „frumuşică”, pentru Preşedintele PNL Călăraşi, primarul Daniel Ştefan 
rândul lor, de pensii speciale că doar s-au sacrificat şi cei mai amărăşteni ce-i drept!, „cadou” primit de la Drăgulin dar şi ceilalţi primari liberali ori chiar 
ei pe altarul administraţiei publice locale pentru „ciumele roşii” pe care i-au tot invocat, în cel mai senatorul Răducu Filipescu, fost preşedinte de CJ, 
prosperitatea concetăţenilor lor. ipocrit mod posibil, în discursurile lor greţoase! De preţ de 12 ani, n-au scos o înjurătură, măcar o 
Băi ipocriţilor, pe cine naiba vreţi voi să mai păcăliţi?! toată jena!vorbuliţă pe undeva, semn că nu le displace 

consular al României, membrii Curţii Anul acesta, pe 6 februarie, Senatul a adoptat tacit „pensiile speciale” (de fapt indemnizaţii la limită de Atunci când vine vorba de propagarea 
Constituţionale şi a personalului aeronautic civil proiectul de lege iniţiat de Băsescu&Co, depus pe vârstă!) de care se vor bucura aleşii locali, manipulărilor şi minciunilor pe Facebook, 
navigant profesionist din aviaţia civilă din 12 noiembrie 2018, care abrogă prevederile cu preşedinţii şi vicepreşedinţii de CJ, primarii şi postacii de la PNL Călăraşi sunt de fiecare 
România. privire la pensiile speciale ale parlamentarilor, viceprimarii, potrivit noului Cod Administrativ, intrat dată prompţi, făcându-şi pe deplin datoria 

diplomaţilor, funcţionarilor parlamentari, în vigoare din 5 iulie. Nicio înjurătură, nimic! Ce Dar până să ajungă să fie dezbătută în plenul indiferent de zi dar şi de momentul zilei. personalului auxiliar din instanţe şi Avocatului credeţi, le convin astfel de privilegii?Senatului, propunerea celor 4 parlamentari PNL a 
Poporului. Nu şi ale magistraţilor, că nu se poate! primit numai avize negative din partea Consiliului Dar care e realitatea? Numărul de beneficiari de Sâmbătă seară, de pildă, mai întâi pe contul oficial 
"La data intrării în vigoare a acestei legi se abrogă Legislativ, Consiliului Economic şi Social, Consilului pensii de serviciu era, la finele lunii mai 2019, de al organizaţiei judeţene PNL Călăraşi (ora 19.56) şi 
prevederile cu privire la pensiile de serviciu ale Superior al Magistraturii, Comisiei de 9.303 persoane, în creştere cu 14 persoane faţă de apoi pe cel al organizaţiei de tineret TNL Călăraşi 
personalului aeronautic civil navigant profesionist Constituţionalitate, Comisiei de Apărare, ordine luna precedentă, conform datelor centralizate de (22.07) a apărut următoarea postare „Senatorii PSD 
din aviaţia civilă, pensiile de serviciu ale Curţii de publică şi siguranţă naţională şi Comisiei de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).şi ALDE au respins, miercuri, în calitate de primă 
Conturi, pensiile de serviciu ale membrilor corpului transport şi infrastructură, toate „structuri” Cameră sesizată, propunerea legislativă iniţiată de Cei mai mulţi, respectiv 3.790, erau beneficiari ai 
diplomatic şi consular al României, indemnizaţiile îndreptăţite de tehnica legislativă să-şi spună opinia. un grup de parlamentari #PNL prin care pensiile Legii 303/2004 privind statutul procurorilor şi 
pentru limită de vârstă ale deputaţilor şi De ce oare?speciale erau eliminate.În favoarea proiectului au judecătorilor. Pensia medie în cazul acestora a fost 
senatorilor, pensiile de serviciu ale personalului votat 20 de senatori (PNL și USR), 52 au fost de 18.180 lei (18.150 de lei în aprilie), din care Mai departe. A venit şi ziua dezbaterii în plenul 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti împotrivă (PSD și ALDE) şi 8 s-au abţinut (UDMR). 16.997 lei cota suportată din bugetul de stat, iar Senatului, prima Cameră sesizată, programată 
şi al Parchetelor de pe lângă acestea şi #RomâniiTrebuieSăȘtie” diferenţa din bugetul asigurărilor sociale de stat.miercuri, 19 iunie. Iată că şi postacii PNL nu-s chiar 
personalului care funcţionează în cadrul atât de operativi. O astfel informaţie atât de De Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de Aceeaşi isterie ieftină pe care au aplicat-o şi în iarnă, 
Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, „preţioasă” s-o livrezi în spaţiul public după exact 24 serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular chestiunea de atunci privind majorarea alocaţiilor 
pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici de zile, se presupune că şi la PNL se cam doarme-n al României beneficiau 849 de persoane. Pensia pentru copii. Mă mir de data asta că n-au fost aduşi 
parlamentari, pensiile de serviciu ale Avocatului bocanci! medie era de 5.531 lei, din care 3.367 lei suportaţi în faţa plutonului public de execuţie parlamentarii 
Poporului", stipulează proiectul. Şi această 

de la bugetul de stat.călărăşeni ai ciumei roşii. Ca să fie din nou arătaţi Ni se mai precizează în postarea cu pricina că „În 
propunere legislativă va intra, cândva, în dezbatere 

opiniei publice şi înfieraţi cu vădită mânie…liberală. favoarea proiectului au votat 20 de senatori (PNL și În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 la Cameră. Ce şanse are? Apreciaţi şi voi!
USR), 52 au fost împotrivă (PSD și ALDE) şi 8 s-au pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 Dar pentru că #RomâniiTrebuieSăȘtie” şi adevărul, Sigur că toate pensiile speciale ar trebui eliminate abţinut (UDMR).” Pe site-ul Senatului, altă mâncare privind statutul funcţionarului public parlamentar, haideţi să vedem împreună filmul acestei dar cum vor putea parlamentarii, indiferent de de peşte. Pentru propunerea legislativă au votat 15 numărul acestora era de 806 de persoane, pensia manipulări de joasă speţă. Trag de 2 lei speranţă că culoarea politică, să finalizeze un astfel de demers senatori, 45 au fost împotrivă, fiind înregistrate doar medie ridicându-se la 4.451 de lei (2.694 lei de la liberalii vor înţelege şi de data asta ceva. legislativ, în condiţiile în care încă din 2010, CCR a două abţineri! bugetul de stat).Primul moment s-a consumat pe 12 februarie 2019 afirmat, în motivarea deciziei prin care a stabilit că 
Dar filmul va continua în toamnă. Pentru că respinsă Potrivit sursei citate, de Legea 83/2015 pentru când 4 parlamentari PNL (deputaţii, Cristian Buican eliminarea pensiilor speciale ale magistraţilor este 
de Senat, propunerea legislativă a fost transmisă completarea Legii 223/2007 privind statutul şi Gigel Ştirbu, respectiv senatorii, Romulus Bulacu neconstituţională, că propunerea este în 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere. Estimaţi vreun personalului aeronautic civil navigant profesionist şi Florin Cîţu) au înaintat Biroului Permanent al contradicţie cu articolul din legea fundamentală 
verdict? din aviaţia civilă din România beneficiau 1.452 Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare care prevede că judecătorii sunt independenţi şi că 

pensionari, iar pensia medie se ridica la valoarea de Tema eliminării pensiilor speciale, subiect nesperat Proiectul de lege privind eliminarea pensiilor de se supun numai legii? 
10.875 lei, din care 7.694 lei suportaţi din bugetul de manipulare ]n spa'iul virtual, n-a fost abordată în serviciu. Surpriză! Şase zile mai târziu, adică pe 18 

Opoziţia bate apa-n piuă, considerînd că în faţa unor de stat.acest legislativ doar de liberali. Astfel de iniţiative februarie, propunerea a fost retrasă de iniţiatori. De 
astfel de „teme” românul devine frustrat şi furios care dau bine la electorat au fost abordate şi de ce? De bine ce era redactată, probabil! Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de 
din cauza PSD şi ALDE. Nimic mai fals!parlamentarii USR şi PMP. Conturi s-au acordat unui număr de 604 persoane, Băieţii însă sunt consecvenţi şi revin pe 19 februarie 
PNL ştie prea bine că pensiile speciale nu pot fi media fiind de 7.747 lei, din care 4.335 de lei cota Pe 11 decembrie 2017, 33 de deputaţi şi senatori cu o nouă solicitare către B.P. al Camerei Deputaţilor 
eliminate, mai ales cele care-i vizează pe judecători suportată din bugetul de stat.(32 de la USR şi un deputat neafiliat) au depus la privind dezbaterea, de data asta, a Propunerii 
şi procurori la care se închină ca la nişte icoane în Senat o propunere legislativă pentru abrogarea legislative pentru eliminarea pensiilor de serviciu De asemenea, de Legea 130/2015 pentru 
ciuda abuzurilor evidente. Poate cel mult pensiilor special, fiind respinsă pe 26 martie 2018. pentru deputaţi şi senatori, judecători şi procurori, completarea Legii 567/2004 privind statutul 
impozitate, lucru de care vor ţine cont şi rivalii lor În cazul Pl – X nr. 166 / 2018, a rămas ca deputaţii să personal auxiliar de specialitate al instanţelor personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
de moarte de la PSD ori ALDE.decidă cu privire la oportunitatea adoptării acestei judecătoreşti şi al pachetelor, poliţişti, funcţionari judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 1.802 

inițiative legislative. În schimb, liberalii n-au afişat încă acea pensionari, pensia medie fiind de 4.233 lei, din care publici cu statut special, funcţionari publici 
„determinare” specifică şi în ceea ce priveşte 2.554 lei suportaţi din bugetul de stat.parlamentari, membrii corpului diplomatic şi Puţin mai mult succes au avut parlamentarii PMP. 

Răzvan Meseşeanu: Vreau să transmit mulţumiri 
tuturor celor care au votat PRO România pe 26 mai!

R. Meseşeanu: Eu aş fi prioritizat altfel 
ceea ce se întâmplă acum în Călăraşi

Ce profil de candidat 
pentru Primăria Călăraşi 

caută PRO România!

Şohan nu renunţă la strângerea de 
semnături pentru demiterea primarului

Nopţi albe pentru Drăgulin!

„Pensiile speciale” par să nu-i deranjeze pe Drăgulin&Co!

Altă manipulare marca PNL: Eliminarea pensiilor speciale!
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