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R. Paţurcă, argumente credibile în favoarea
candidaturii lui Dăncilă la prezidenţiale
Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte
executiv al organizaţiei judeţene PSD
Călăraşi a salutat decizia lui Iulian Iacomi
de a vota în CEx în favoarea candidaturii la
prezidenţiale a Vioricăi Dăncilă,
prezentând, în acest sens, o serie de
argumente credibile în acest sens.
“După cum bine ştiţi, avem un candidat,
o femeie, în zona de prezidenţiale, ceea
ce mă bucură foarte mult. Din discuţiile
purtate cu colegii mei din teritoriu dar şi
azi (n.r. vineri) în cadrul BPJ, noi, PSD
Călăraşi, ne-am bucurat foarte mult, mai
ales că noi cunoaştem acest candidat de
ani de zile. A fost alături de filiala
noastră, ne-a sprijinit de fiecare data,
ceea ce înseamnă că suntem mai mult
decât motivaţi în Campania de la
prezidenţiale. O vom susţine cu toată
puterea şi forţa noastră pe doamna
premier. Sperăm să devină prima femeie
– preşedinte din istoria României” a
susţinut lidera PSD Călăraşi care a
continuat “Legat de Campania electorală
din toamnă, cunoscând şi activitatea
doamnei premier, vom căuta să discutăm
cu fiecare cetăţean în parte şi să
reamintim că sunt multe atuu-uri pentru
care această doamnă merită votul
cetăţenilor din Călăraşi. Ştim prea bine că
s-a înregistrat o creştere economică
semnificativă în ultimii 2 ani, creştere
care s-a răsfrânt şi în buzunarele fiecărui
român.
Am încheiat un mandat de succes pentru
România care a deţinut Preşedinţia
rotativă a Consiliului Uniunii Europene,
lucru recunoscut şi de partenerii
europeni. De asemenea, ştim că
întotdeauna doamna Viorica Dăncilă a
fost un om al dialogului, calitate pe care
nu o observăm, din păcate, şi la ceilalţi
pretendenţi. E o calitate pe care dorim so promovăm având în vedere şi faptul că
noi, parlamentari, ne-am izbit de acele
piedici puse de domnul preşedinte
Iohannis în aplicarea unor măsuri care
erau în beneficiul cetăţenilor acestei ţări.

Nu în cele din urmă, faptul că doamna
Dăncilă a venit şi la Călăraşi, consider că a
fost mai mult decât un ecou de la Centru
că organizaţia PSD Călăraşi e una
puternică, serioasă care a adus rezultate
bune, semnificative pentru partid, la
nivel national. În cadrul
europarlamentarelor am obţinut un
rezultat bun, la doar câteva procente
distanţă de PNL, partid despre care ştim
prea bine că din punct de vedere politic
domină acest judeţ. De accea spun că
rezultatul obţinut de noi a fost sesizat şi
luat în calcul de conducerea centrală a
partidului, prezentă recent la Călăraşi.”
Senatoarea Paţurcă a “creionat” şi agenda
partidului pentru perioada de
precampanie subliniind “Am stabilit, la
nivelul judeţului, o serie de acţiuni, pe
fiecare zonă, pe fiecare colegiu.
Coordonatorii nostril zonali şi-au asumat
astfel de acţiuni care vor fi cu caracter
general şi care nu-I vizează doar pe
membrii partidului nostru. Pot participa
şi cetăţenii judeţului care sunt

simpatizanţi PSD sau care până acum nau îmbrăţişat vreo doctrină politică. Îi
aşteptăm alături de noi! Îmi face plăcere
să vă mai spun că vor fi reluate vizitele la
Călăraşi ale miniştrilor şi secretarilor de
stat care să prezinte măsuri clare,
concrete în beneficiul călărăşenilor. Deci
vom avea un dialog active în perioada
următoare.”

Viorica Dăncilă: Măsurile de sprijin
pentru dumneavoastră sunt o prioritate
a Guvernului pe care îl conduc

De la 1 septembrie 2019 au
crescut pensiile pentru
aproximativ 5 milioane de
pensionari prin majorarea
punctului de pensie cu 15%. Este
cea de a 4-a majorarea a
punctului de pensie. Guvernul a
majorat succesiv punctul de
pensie, de la 871 de lei în 2016, la
917 lei în ianuarie 2017, apoi la
1000 de lei de la 1 septembrie
2017 şi la 1.100 lei, la 1 iulie
2018. Este o creştere de peste
45%, cu mult peste creşterea
preţurilor de 9,86% în această
perioadă. Conform noii legi a
pensiilor, adoptate de PSD,
punctul de pensie va creşte din
nou la 1 septembrie 2020, la
1.775 lei iar la 1 septembrie 2021
va ajunge 1.875 lei.
În acest sens vă prezentăm
alăturat scrisoarea adresată de
premierul Viorica Dăncilă,
preşedinte PSD persoanelor
vârstnice.

Roxana Paţurcă: Target-ul
asumat de guvern
pentru acest an este
2,3 miliarde de euro
Corina Creţu şi Victor Ponta au acuzat că nu există
o strategie pentru cheltuirea banilor ce vor fi
acordaţi României în următorul exerciţiu financiar.
Fostul comisar european, în prezent
europarlamentar, Corina Creţu a menţionat pe
contul de Facebook că documentul “depăşeşte şi
cele mai negre previziuni”.
O reaţie din PSD a venit de la senatoarea Roxana
Paţurcă, preşedinte executiv al filialei judeţene PSD
Călăraşi care a susţinut “Următorul exerciţiu
financiar al UE începe în 2021. În bugetul total al
Uniunii pentru România se propun 30,6 miliarde
de euro pentru intervalul 2021-2027. Acest buget
urmează să fie negociat între Comisia Europeană
şi Parlamentul European….apoi dezbătut şi
aprobat. Aşadar lucrurile sunt în fază incipientă,
inclusiv la nivelul UE. Creţu şi Ponta exagerează
populist, doar pentru a fi vizibili.”
Paţurcă a mai adăugat că în acest moment gradul
de absorbţie al fondurilor europene atinge
procentul de 30% în ciuda faptului că România a
avut o întârziere de un an şi jumătate întrucât
Cabinetul condus de Dacian Cioloş n-a făcut nimic
în legătură cu acreditarea Autorităţilor de
Management. “România va fi deplin pregătită săşi susţină interesele. Guvernarea PSD a probat că
e capabilă să pună lucrurile în ordine, să
recupereze întârzierile mari lăsate de guvernarea
Cioloş şi să se apropie de media absorbţiei
fondurilor europene. Acum România a ajuns la
30% grad de absorbţie, deşi a avut o întârziere de
un an şi jumătate, dat fiind că guvernul Cioloş n-a
făcut nimic pe acreditarea Autorităţilor de
Management obligatorii.”
Lidera PSD Călăraşi a menţionat de asemenea că
“Target-ul asumat de guvern pentru acest an este
2,3 miliarde de euro – bani europeni – absorbiţi în
proiecte; este vorba de investiţii în şcoli, spitale, şi
infrastructura rutieră, a căror derulare va fi
monitorizată săptămânal. România a deschis
apeluri de proiecte în valoare totală de 25 de
miliarde de euro, semnându-se contracte de
finanţare de 23,6 miliarde de euro, fapt care
înseamnă o rată de contractare de 79%!
Necesarul de declaraţii de cheltuieli de transmis
la Comisia Europenă, până la finalul acestui an,
este în valoare de 1,2 miliarde de euro.”

PSD Călăraşi salută
nominalizarea Rovanei Plumb
în funcţia de comisar european
Rovana Plumb a
fost desemnată
pentru a prelua un
portofoliu de
comisar european
în ciuda încercărilor
unor oameni
politici de a bloca
nominalizarea
Guvernului, a
declarat, luni,
premierul Viorica
Dăncilă.
Liderii PSD Călăraşi
au salutat
desemnarea
Rovanei Plumb în
această funcţie
postând următorul
mesaj pe pagina oficială de Facebook a organizaţiei judeţene a partidului. „O veste
extrem de bună pentru familia social-democrată din România: doamna Rovana
Plumb a fost acceptată ca şi comisar european din partea ţării noastre de către
viitorul preşedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Felicitări, Rovana! Cu
experienţa ta, cu verticalitatea şi cu puterea de muncă ce te caracterizează vei
reprezenta cu siguranţă România cu succes la cel mai înalt nivel şi, nu mă îndoiesc
de asta, îţi vei aduce aportul la bunul mers al construcţiei europene alături de
colegii din celelalte ţări. Suntem mândri de tine!”
Preşedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a dat luni acordul în
ceea ce priveşte lista comisarilor desemnaţi de statele membre, ce i-a fost pusă la
dispoziţie de Consiliul Uniunii Europene, listă pe care din partea României figurează
Rovana Plumb.
Potrivit unui comunicat de la Bruxelles, acceptul formulat de viitoarea şefă a
Executivului comunitar vine după o serie de interviuri oficiale pe care aceasta le-a
susţinut în ultimele săptămâni cu fiecare dintre persoanele propuse de statele
membre drept candidaţi la postul de comisar european.

