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Roxana Paţurcă, senatoare PSD Călăraşi, a Guvernului, suntem conştienţi cu toţii că lei, iar indemnizaţia pentru însoţitor în cazul constatat că dobânda creditelor noi în lei a 
susţinut miercuri, 11 septembrie, de la tribuna stabilitatea este esenţială pentru România, atât pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I scăzut la nivelul din luna iunie 2018. Prin 
Senatului o Declaraţie Politică având ca temă pentru mediul de afaceri cât şi din perspectivă de invaliditate se majorează de la 880 lei la urmare, dobânda medie în iunie 2018 şi iunie 
„Românii sunt victimele unor ştiri false lansate socială. Din acest punct de vedere, PSD este 1.012 lei. În România există un număr total de 2019, pentru creditele noi în lei acordate 
pentru ca preşedintele ţării să obţină un al singurul partid care acţionează în acest sens şi 4.964.018 pensionari, iar dintre aceştia populaţiei, pe termen lung şi scurt, este 
doilea mandat”. aceeaşi, respectiv 8,16%. Scăderea este de 

peste o jumătate de punct procentual la nivel Iată mai jos conţinutul acestei declaraţii:
mediu şi de peste 0,7 puncte la creditul ipotecar Stimaţi colegi,
la sfârşitul lui iunie 2019, faţă de sfârşitul lui 

În calitate de membru în Comisia pentru buget, aprilie 2019 când a fost introdus IRCC. 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, 

Mai mult, dovedind o neînţelegere a 
urmăresc mecanismele micro dar şi pe cele 

priorităţilor românilor în această perioadă, 
macro-financiare care pot influenţa bunul mers 

Opoziţia, din care faceţi parte, cere insistent 
al economiei naţionale. 

abrogarea OUG 114, pentru a servi corporaţiile, 
Aşa cum putem observa cu toţii, indiferent că în detrimentul cetăţenilor.
suntem parlamentari ai partidului aflat la 

Oare nu ar trebui să fiţi mai atenţi la creşterile conducerea ţării sau parlamentari ai Opoziţiei, 
uriaşe ale facturilor la utilităţi pe care ar trebui această perioadă pe care o traversăm de mai 
să le suporte populaţia în cazul eliminării bine de doi ani, de când PSD a preluat 
plafonului la preţurile pentru gaze şi energie guvernarea, este definită de o creştere 
electrică? Singura preocupare a Opoziţiei este economică fără precedent. De la contra-
probabil să servească interesele corporaţiilor performanţele ”Guvernului Zero” care au 
care au fost nevoite să îşi diminueze profiturile caracterizat guvernarea tehnocrată, s-a ajuns la 
în urma plafonării preţurilor la gaze şi creşteri anuale între 4% şi 7%, procente care au 
electricitate.poziţionat România în topul ţărilor cu cea mai 

mare creştere economică din Uniunea Deşi a fost blamată, Ordonanţa 14 aduce mai 
Europeană, înaintea unor state ca Germania, mulţi bani în buzunarele români. Conform unei 
Franţa sau Italia. evaluări independente de interesele politice, 
Mai concret, economia României a crescut realizată de Asociaţia Companiilor de Utilităţi 
consecutiv cu 7% în 2017, cu 4,1% în 2018, iar (ACUE), care grupează marii distribuitor şi 
în 2019 se va înregistra o nouă creştere, furnizori de energie electrică şi gaze naturale, continuă să îşi asume misiunea de a asigura 4.668.104 beneficiază de pensii de stat. 
observată şi de specialiştii de la Standard & dacă s-ar abroga OUG 114 şi s-ar desfiinţa stabilitatea ţării şi de a guverna. Din păcate, Opoziţia, din care faceţi parte, 
Poors, care consideră că România va încheia plafonul la preţurile din domeniul energiei, continuă să dezinformeze românii prin Din păcate pentru noi toţi, în timp ce economia anul cu o creştere economică de peste 4,5% şi acestea ar creşte cu circa 50 lei la gaze şi 100 lei difuzarea de ştiri false prin canalele de creşte şi se clasează între cele cu cea mai că se va încadra în ţinta de deficit, de 2,9%. la energie electrică pe gospodărie.propagandă. Dragi colegi, vă anunţ public, dacă dinamică evoluţie din Europa, preşedintele ţării 
Reprezentăm, alături de Polonia şi Ungaria, o încă nu ştiaţi, faptul că s-a majorat punctul de îşi urmează strict agenda politică, prin Dragi colegi din Opoziţie,
surpriză extrem de plăcută în Uniunea pensie care se referă strict la pensiile bazate pe continuarea campaniei electorale – 
Europeană din punct de vedere al Încetaţi în a susţine demersurile şefului statului, contributivitate! Nu au crescut „pensiile preşedintele Iohannis blochează activitatea 
performanţelor economice pe care le-am avid după un al doilea mandat la Cotroceni, speciale. Dimpotrivă, noua lege a pensiilor Guvernului şi sacrifică în mod conştient 
realizat în ultimii doi ani şi jumătate. încetaţi a mai dezinforma românii prin difuzarea reduce decalajele dintre pensile bazate pe interesele României şi ale cetăţenilor ei. Refuzul 

de ştiri false prin canalele de propagandă. Faceţi Mai precis, continuând seria foarte bună a contributivitate şi pensile speciale: în 2019 numirii miniştrilor propuşi de către premierul 
opoziţie constructivă, în beneficiul românilor, şi creşterilor trimestriale, în al doilea trimestru din punctul de referinţă (punctul de pensie) este de Viorica Dăncilă face parte dintr-o tactică de 
nu opoziţie ieftină, retorică, bazată pe 2019 România a înregistrat o creştere a PIB de 1.265 de lei, în 2020 va fi de 1.775 de lei, iar în gherilă politică pe care preşedintele o pune în 
absurdităţi!4,6%, ocupând locul al doilea în Europa după 2021 va fi de 1.875 de lei. Începând cu anul aplicare de când a decis să înceapă campania 

Ungaria, dar înaintea Poloniei, conform datelor 2022, valoarea punctului de referinţă se va electorală pentru cel de-al doilea mandat. Un adevăr care poate fi demonstrat prin probe 
publicate recent de către Oficiului European indexa annual cu rata inflaţiei şi cu 50% din valorează şi este mai presus decât un neadevăr Stimaţi colegi din Opoziţie,
pentru Statistică (Eurostat). creşterea reală a câştigului salarial mediu brut bazat pe manipulări ale realităţii. 

După cum ştiţi, în programul PSD de guvernare, calculat de INS pe anul precedent.O altă măsură Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II Vă amintiţi că noi, ca politicieni, ne-am asumat prioritatea a fost creşterea veniturilor românilor importantă luată de PSD a fost ridicarea de la 2019 a fost de 256,676 miliarde lei preţuri de la bun început apărarea intereselor cu un nivel de trai sub medie. PSD şi-a dorit, ca 990 lei la 1.138 lei a plafonului privind accesul curente, în creştere - în termeni reali - cu 1% naţionale?  Din păcate, observ că unii dintre noi partid social-democrat, cât mai mulţi români în pensionarilor la medicamente compensate cu faţă de trimestrul I 2019 şi cu 4,6% faţă de uităm acest lucru, punând în prim plan apărarea clasa medie şi a reuşit să aducă în această 90%. trimestrul II 2018. Pe serie brută, PIB estimat intereselor grupului politic din care facem pătură socială cei mai mulţi conaţionali după pentru trimestrul II 2019 a fost de 240,578 Este nu numai dreptul pensionarilor, ci este mai parte. 1989. miliarde lei preţuri curente, în creştere - în întâi de toate obligaţia noastră să asigurăm o 
Este de prisos să menţionez faptul că lupta Datele statistice arată că românii au început să termeni reali - cu 4,4% faţă de trimestrul II viaţă decentă şi liniştită părinţilor noştri, 
politică internă nu trebuie să dăuneze fie plătiţi mai bine pentru munca depusă, iar 2018. bunicilor şi tuturor acelora care cu trudă de 
intereselor ţării, dar acest principiu nu este creşterea salariului minim pe economie precum decenii au construit România de azi.Sunt performanţe economice care aduc laude respectat la noi în ţară. Este o realitate pe care şi măsurile luate pentru consolidarea ritmului statului român din partea oficialilor europeni, În acest context, nu este aburd să încercaţi să trebuie să o spunem şi pe care trebuie să ne-o creşterii economice au oferit românilor dar care aduc laude nemeritate şi celui care, din dezinformaţi pe cei care deja beneficiază de asumăm.bunăstare. nefericire pentru români, încă reprezintă statul măsurile sociale care le aduc bunăstare? Nu 
Consider că aceste argumente sunt mai mult De la 1 septembrie, punctul de pensie a crescut român în relaţiile externe – preşedintele Klaus este absurd să încercaţi să transformaţi în 
decât suficiente pentru a putea să ne formăm o cu încă 15%, de la 1.100 lei la 1.265 lei.  De Iohannis. victime ale unor ”fake news” pe cei care văd că 
imagine corectă despre contextul macro-asemenea, indemnizaţia socială a fost majorată economia ţării merge şi că puterea lor de Asistăm în acest context la un paradox – în timp 
economic actual al României şi despre cu 10%, de la 640 lei până la 1 septembrie la cumpărare a crescut?ce în afara graniţelor Iohannis laudă reuşitele 
responsabilitatea noastră ca oameni politici ai 704 în prezent.Guvernului PSD şi este lăudat pentru aceste În plus, în pofida acuzaţiilor aduse de către 
acestei ţări.

reuşite, în ţară continuă să facă un joc politic În termeni reali, începând cu 1 septembrie Opoziţie referitoare la ratele la bănci, după 
Vă mulţumesc!greu de înţeles, criticând guvernarea social- 2019, pensia minimă garantată, adică înlocuirea ROBOR, ratele românilor au scăzut la 

democrată. Indiferent de toanele prezidenţiale indemnizaţia socială pentru pensionari, se nivelul lunii iunie 2018. La doar un trimestru de Senator
ale celui care blochează de doi ani activitatea majorează cu 64 de lei, de la 640 de lei la 704 când ROBOR a fost înlocuit cu IRCC, s-a Roxana Natalia PAŢURCĂ

R. Paţurcă: Românii sunt victimele unor ştiri false lansate 
pentru ca preşedintele ţării să obţină un al doilea mandat

E clar că principalul rival al viitorului candidat susţinut de 
PSD provine de la PNL. E totuşi partidul care a călărit 
municipiul ăsta preţ de 19 ani, până acum. Ei bine acel 
rival, potrivit deciziilor asumate în cadrul PNL, va fi 

PSD a anunţat, recent, prin intermediul unui comunicat de cel puţin pentru mine, dacă bine am desluşit conţinutul actualul primar, Dan Drăgulin, destul de vulnerabil după 
presă, că a declanşat „operaţiunea” de identificare a celui comunicatului cu pricina preşedintele Iulian Iacomi. De ce? două mandate în care suma nerealizărilor o depăşeşte pe 
mai bun reprezentant al său capabil să câştige alegerile Pentru că domnia sa este „lehlian” şi ocupă cu succes cea a realizărilor. Însă nu neapărat Drăgulin, în sine, ar fi o 
pentru Primăria Călăraşi, la localele de anul viitor. funcţia de primar al oraşului Lehliu Gară. Călărăşenii au şi problemă. Dacă-l scoţi de sub sigla partidului, devine 
Momentul e prielnic mai ales că bat la uşă prezidenţialele ei un filon „naţionalist” bine conturat! pradă uşoară pentru oricine. Vezi şi anul 2016 când “a 
şi fiecare trebuie să scoată ce e mai bun din el. În acest tăiat-o” de la UNPR care-i conferea un “spate” de 6-7% 

Dincolo de faptul că provocarea e imensă, desigur în sens „la Secretariatul General al PSD Călărași se vor primi, revenind acasă, în PNL, ca ultim fiu rătăcitor. Ci faptul că în 
rândul celor care au acest “curaj” de a deveni în perioada 5 – 12 septembrie, înscrierile din partea celor spatele său se află un partid puternic, bine osificat în ale 
“competitori” într-un sondaj care-l va propulsa pe cel mai care vor să fie incluși în sondajul de opinie care va fi relelor care a ştiut să-şi pună la punct un sistem aproape 
cel într-o întrecere finală pe care PSD n-a mai câştigat-o realizat la nivelul municipiului de către o importantă casă diabolic de succes. Sute, poate chiar o mie de oameni sunt 
din 2004, conducerea organizaţiei judeţene are ea însăşi o de sondare a opiniei publice.” dependenţi de Drăgulin şi PNL care, în timp, i-au cadorisit 
misiune aproape imposibilă. Miza nu e să găseşti “viteji”, 

fie cu “servicii” în Primărie sau în structurile subordinate 
Ba mai mult, conducerea organizaţiei judeţene a mai candidaţi de ocazie care să-şi lase doar “intenţia” la 

(aici intră şi “vaca de muls” a PNL-ului, SC Ecoaqua!) sau cu 
precizat că până în momentul de faţă, trei personalităţi ale secretariatul partidului, ci să identifici, până la urmă, 

contracte de la Primărie, firmele de casă ale partidului, 
partidului şi-au anunţat intenţia de a intra în bătălia câştigătorul. Probabil că orice social democrat de bună 

abonate de ani bune la bugetul local. Încrengăturile sunt 
pentru locale, acceptând să devină subiecţii respectivului credinţă are în raniţa sa bastonul de general însă e de 

uriaşe şi funcţionează de regulă brici în anii electorali.
sondaj de opinie. E vorba, într-o ordine aleatorie de preferat să dai şi consistenţă unei astfel de competiţii. 
senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv, Câteva filtre interne ar trebui să funcţioneze ceas. Pentru Concret, viitorul candidat al PSD se va bate, în fapt, cu 
deputatul Sorin Vrăjitoru, vicepreşedinte şi surprinzător, că şi calul aleargă dar nu dă şi lapte. PNL-ul nu şi cu Drăgulin!

Nu de candidaţi duce lipsă PSD!

În PNL Călăraşi, actualul primar Dan Drăgulin „şi-a 
securizat” candidatura pentru un nou mandat la 
localele de anul viitor, prevalându-se de o decizie 
a BPN, însă competiţia internă nu e, totuşi, 
încheiată. Senatorul Filipescu a menţionat vineri 
că partidul nu exclude posibilitatea realizării unui 
sondaj intern în urma căruia să fie stabilit cel mai 
bun candidat dacă actualul primar nu ocupă o 
poziţie bună în topul preferinţelor călărăşenilor.
Ideea realizării sondajului a fost îmbrăţişată de la 
bun în ceput de actualul viceprimar, Dragoş 
Coman şi potrivit surselor noastre ar fi susţinută şi 
de preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, interesat 
şi dumnealui se pare de o evaluare a potenţialului 
său în faţa călărăşenilor în perspectiva unei astfel 
de candidaturi. 

„Competiţia e deschisă. Sigur că vom face 
sondajul care va fi plătit de partid” a spus 
Filipescu care a continuat „E o decizie la nivel de 
partid că dacă cei care sunt primari în funcţie şi 
stau bine în sondaje, deci nu neapărat că dacă 
eşti primar dar eşti varză candidezi, au drept de 
preemţiune. Au dreptul să aleagă ei să fie 
candidaţi. La ora actuală, Drăgulin e pe primul loc 
faţă de ceilalţi candidaţi din interiorul partidului. 
Din exteriorul partidului, rămâne să măsurăm. Să 
vedem şi cu cine iese PSD-ul”.
Uşor de „citit”, Filipescu, mai degrabă, mimează 
democraţia în partid decât să o susţină în mod 
real. E limpede că favoritul său rămâne Drăgulin, 
între ei „cimentându-se” de-a lungul timpului o 
„prietenie” care excede intereselor PNL. Oamenii 
ăştia se cunosc prea bine şi nu-şi mai permit luxul 
să-şi mai dea la gioale unul altuia.
Dar, dacă va exista o presiune evidentă în partid, 
cel mai probabil un astfel de sondaj ar putea 
prinde viaţă la începtul anului viitor. Momentul, 
nu doar că ar mai limpezi din tensiunile existente 
în partid, dar ar fi o mană cerească şi pentru 
Opoziţie care ar avea muniţie suficientă ca să 
bombardeze PNL-ul prin prisma eşecului 
Executivului Primăriei.

A început şi Drăgulin să aibă greţuri când „cedeze” locul în favoarea lui Costică Zaharia anunţând că vrei să mai faci şi un sondaj de să-i arăţi uşa, înseamnă c-ai îmbătrânit 
aude de PSD, deşi în urmă cu vreo 3 ani şi şi el fost primar PSD dar basculat în căruţa opinie pe care să-l compari pe acesta cu un degeaba în politică! Domnu' Drăgulin, la 
jumătate negocia la greu cu pesediştii o PNL prin 2007! consilier, asta da, prostie maximă! Borcea, mai bine dă-le mingea şi lasă-i să 
susţinere pentru Primăria Călăraşi dar tot cu joace şi singuri că ştiu ei mai bine ce are de Patru ani mai târziu, acelaşi Cristian Burlacu Dar să „revedem” şi cifrele de la 
ajutorul PSD-ului vrea să rezolve şi problema făcut fiecare în dreptul lui!îşi mai încearcă o dată şansa, tot pe PSD şi tot europarlamentarele din primăvara acestui 
de la Borcea cu primarul Aniel Nedelcu fără succes încheind competiţia electorală pe an. Nu doar la Borcea ci şi la Dor Mărunt, Rezultate candidaţi Paţurcă, suspectat de „colaboraţionism” cu 3 cu 191 de voturi (4,71%). La acele alegeri, unde şi acolo liberalii ar trebui să-şi facă griji 
social – democraţii prin prisma căsătoriei sale Primăria Borceapentru prima oară înscris într-o competiţie prin prisma faptului că primarul Ion Iacomi 
cu senatoarea Roxana Paţurcă, la ultimele pentru Primărie, Aniel Nedelcu, de care vor este chiar fratele preşedintelui PSD Călăraşi, l 2008alegeri europarlamentare. Acolo unde pe 26 să scape acum Dragulin şi Filipescu, a obţinut Iulian Iacomi. Marcel Zăgărin (PC) – 1479 voturi (46,43%)septembrie, foarte probabil în prezenţa sa, se 2703 voturi (66,67%) devenind primarul În ambele situaţii, PSD s-a clasat pe primul Costică Zaharia (PNL) – 1220 voturi (38,30%)va desemna noul Birou Politic Local şi se va comunei Borcea. De atunci, Marcel Zăgărin loc. La Borcea cu 1090 de voturi (PNL a Burlacu Cristian Ion (PSD) – 179 voturi alege un nou preşedinte care potrivit este istorie! obţinut 833 de voturi!) iar la Dor Mărunt cu (5,62%)spuselor lui Drăgulin „nu e exclus să fie 

În 2016, Cristian Burlacu n-a mai candidat şi 817 voturi (PNL a obţinut 699 de voturi!). Va candidatul PNL la Primărie”, anul viitor. În l 2012
bine a făcut! Dar să le aducem aminte celor fi şi Dor Mărunt un caz sau aici nu se pune?discuţie e vorba de consilierul local George Aniel Theodor Nedelcu (PNL) – 2703 voturi „doi buni conducători” că atunci, Aniel Cum rămâne domnu' Drăgulin, doar Aniel Alexandru Burlacu, liberal de puţină vreme (66,67%)Nedelcu şi-a recâştigat mandatul obţinând trebuie să înţeleagă că jocul duplicitar nu pentru că el provine dintr-o familie Marcel Zăgărin (PC) – 1110 voturi (27, 38)2936 de voturi, adică 80,10%! Iar în Consiliul duce la nimic bun?de...pesedişti.

Burlacu Ion Cristian (PSD) – 191 voturi Local cu Aniel pe post de locomotivă, PNL a 
Am mai spus-o şi cu altă ocazie: nu Aniel are Fratele său, Ion Cristian Burlacu a candidat (4,71%)obţinut 13 mandate din cele 15 posibile, unul 
mai mare nevoie de PNL ci invers. Când ai prima oară sub sigla PSD pentru Primărie în dintre ele revenind şi lui...George Burlacu. l 2016
deja în curte un primar care a realizat multe 2008, clasându-se pe 3 cu 179 de voturi 

Aniel Theodor Nedelcu (PNL) – 2936 voturi În plus din 2012 încoace, în Consiliul Local din obiectivele asumate, a câştigat în două (5,62%).  Între 2012 şi 2016, reprezentanţii 
(80,10%)Borcea, PSD n-a avut decât doi consilieri! rânduri la diferenţe de necontestat iar în PSD în Consiliul Local au fost Cristian Burlacu 
Din Crinel (PSD) – 418 voturi (11,40%)În faţa unor astfel de „cifre” năucitoare, „să „piaţă” te izbeşti de o penurie de candidaţi şi tatăl său Vasile Burlacu. Unul dintre ei 
Marcel Zăgărin (ALDE) – 146 voturi (3,98%)îndrăzneşti” să-l mişti din loc pe Aniel, capabili să şi câştige şi tu găseşti de cuviinţă putea deveni chiar viceprimar însă au ales să 

S-a aşternut puţin liniştea peste PNL Călăraşi. Dar din ce 
aud, n-o să ţină mult. Minţi încărunţite au avut grijă să-i 
„îndobitocească” pe cei slabi de înger că planul de 
eliminare a intruşilor din partid va deveni funcţional după 
prezidenţiale, adică prin decembrie. Sigur, până la finele 
anului! Iar lista renegaţilor îi cuprinde, desigur, pe Iliuţă, 
Grama şi mai nou şi pe Aniel Nedelcu Paţurcă, primarul 
de la Borcea. Ultimul doar pentru că este soţul unei 
senatoare PSD. Ion Iacomi, primarul de la Dor Mărunt, 
nu? Nu! Aşa ziceam şi eu dom' Filipescu! Părerea lui 
Drăgulin oricum nu contează!
Cei doi „buni conducători” ai partidului aşa cum se alintau 
ei, înşişi, prin 2012 pe toate panourile electorale din 
Călăraşi le-au dat de... 2 lei speranţe naivilor, cei prinşi cu 
totul în mrejele unor promisiuni pe care nu le-ar crede 
nici copiii de la grădi că PNL Călăraşi se va curăţa, în 
sfârşit, de toţi aceşti indivizi care n-au pedigree-ul lor, în 
realitate, după mintea lor, nişte simpli spioni, aflaţi în 
solda PSD-ului!
Râdem, glumim dar... ce minte sănătoasă ar putea să 
„digere” astfel de bazaconii?! De mai bine de 2 ani şi 
jumătate se chinuie falanga Drăgulin – Filipescu, deşi 
invers era mai corect!, să scape de „pârdalnicul” de Iliuţă 
însă toate încercările au fost sortite eşecului. Şi ce n-au 
reuşit până acum o să le iasă în decembrie? Hai s-o 
vedem şi p-asta! Cei care-şi văd numele pe listele pentru 
Parlament ori în viitorul Executiv al Consiliului Judeţean 
au toate şansele să creadă deja că Moş Crăciun seamănă 
leit fie cu Filipescu, fie cu Drăgulin! Să nu-i deranjăm!

În municipiul reşedinţă de judeţ, PNL aşa cum trebuie!
s-a clasat pe primul loc la Deşi nu pare, Drăgulin e ca o barză 
europarlamentarele din mai, chioară căreia astrele îi sunt cu totul 
obţinând 7203 voturi cu 687 de favorabile. Tandemul Filipescu – 
voturi mai multe decât PSD.  „S-a Dumitrescu trage toate sforile 
muncit” mult pentru asta. Adevăratul posibile şi imposibile să-i asigure 
şef al PNL, Răducu Filipescu şi-a dorit spatele în partid iar inexistenţa unui 
enorm ca „protejatul” său, primarul contracandidat puternic 
Dan Drăgulin să nu se facă de râs în (deocamdată, cel puţin!) din arealul 
faţa partidului, apelând şi el la o Opoziţiei (şi mă refer aici cu 
strategie pe care a criticat-o când a precădere la PSD!) la alegerile din 
fost utilizată de alţii. În zilele 2020 par să contribuie cu succes la 
premergătoare alegerilor, Filipescu ar obţinerea celui de-al 3-lea mandat de 
fi „ordonat” primarilor liberali din primar. Cât noroc să ai!
localităţile învecinate să transporte în 
ziua votului la Călăraşi câte un număr 
rezonabil de cetăţeni care să voteze 
lista de candidaţi propusă de PNL, 
figurând, astfel, într-o proporţie 
semnificativă, printre cei 1.534 de Înscrişi pe liste permante şi speciale: 
votanţi (sursele noastre, inclusiv din 62.283
PNL vorbesc de peste jumătate!) de Votanţi pe liste permanente şi 
pe listele suplimentare. speciale: 25.232
RGF „l-a salvat” astfel pe Drăgulin Votanţi pe liste suplimentare: 1534
(pentru a câta oară?) nu doar de 

Votanţi cu urna mobilă: 9„săpuneala” de la Centru ci şi de 
Total votanţi: 26.775ploaia acidă de miştouri de care ar fi 
Partidul Naţional Liberal: 7.203 voturiavut parte în propriul partid. De ce? 

Pentru că Drăgulin e „unealta” Partidul Social Democrat: 6.616 
perfectă pentru ca totul să decurgă voturi

Rezultate alegeri 
europarlamentare / 
Municipiul Călăraşi

de Centru până la...Sf. Aşteaptă! Drăgulin a 
„înghiţit” ordinul primit de la Orban, semn 
că funcţia de preşedinte pe care o ocupă e 
una, mai degrabă, decorativă! Un 
conducător adevărat ar fi gestionat 
războiul şi altfel sau l-ar fi încheiat de mult 
în interesul partidului. Păcat de fostul 
senator Nedelcu care a rămas cu gustul 
amărui al „trădării” în urma acestui 
demers.

Dar pentru că „speranţa” moare ultima, 
„pufoşilor” din PNL nici prin gând nu le 
trece să înceteze războiul imbecil purtat de 
mai bine de 2 ani şi jumătate cu Iliuţă. În 
acest sens, sursele noastre susţin că la 
Gruiu, într-o tavernă cu ştaif şi-ar fi dat 
întâlnire doi senatori, cărora le este foarte 
drag acest judeţ şi un celebru om de 
afaceri iar la acea masă ar fi fost invitat şi 
un procuror. Cu ajutorul acestuia, 
adevăraţii lideri ai partidului speră ca 
rivalul lor din fruntea CJ să se pricopsească 
rapid cu câteva dosare penale şi să plece, 
urgent, de unde a venit. E drept, au mai 
încercat ceva cu consumul de alcool dar nu Şi ultima tentativă de înlăturare a lui Vasile care de o bună bucată de timp i-a reproşat 

Iliuţă din partid şi-a dat obştescul sfârşit. acestuia calitatea precară a proiectelor de le-a ieşit. Pentru că povestea cu „penalul” 
Tandemul Drăgulin – Filipescu, cu o brumă hotărâri emise de Executivul CJ precum şi care e obligat prin statut, să facă un pas în 
de susţinere de la Centru a apelat de data „apetitul” exagerat pentru cheltuirea spate şi să meargă în justiţie ca să-şi 
asta la o variantă inedită. În schimbul unui nejudicioasă a banului public. dovedească nevinovăţia, a devenit de mult 
noian de promisiuni, „l-ar fi încurajat” pe timp preferata liberalilor care vor să scape Disensiunile s-au inflamat aşa de tare încât 
consilierul judeţean, Vasile Nedelcu, să fiecare a apelat până la urmă la BPJ ca să ia de adversarii incomozi. Săpaţi, băi 
iniţieze un „război” pe faţă cu Iliuţă în în calcul excluderea celuilalt. Primul pas a domnilor, dar cu mare băgare de seamă să 
şedinţele de plen ale Consiliului Judeţean, fost făcut însă cel de-al doilea a fost stopat nu cădeţi în ea!

Pentru PNL, Borcea a devenit un „caz”. Dor Mărunt, nu?

n PNL Călăraşi

R. Filipescu: 
Competiţia 

este deschisă!

n PNL Călăraşi

După prezidenţiale...
Turişti electorali pentru 
„salvarea” lui Drăgulin?

n PNL Călăraşi

Greu de ucis!
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Roxana Paţurcă, senatoare PSD Călăraşi, a Guvernului, suntem conştienţi cu toţii că lei, iar indemnizaţia pentru însoţitor în cazul constatat că dobânda creditelor noi în lei a 
susţinut miercuri, 11 septembrie, de la tribuna stabilitatea este esenţială pentru România, atât pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I scăzut la nivelul din luna iunie 2018. Prin 
Senatului o Declaraţie Politică având ca temă pentru mediul de afaceri cât şi din perspectivă de invaliditate se majorează de la 880 lei la urmare, dobânda medie în iunie 2018 şi iunie 
„Românii sunt victimele unor ştiri false lansate socială. Din acest punct de vedere, PSD este 1.012 lei. În România există un număr total de 2019, pentru creditele noi în lei acordate 
pentru ca preşedintele ţării să obţină un al singurul partid care acţionează în acest sens şi 4.964.018 pensionari, iar dintre aceştia populaţiei, pe termen lung şi scurt, este 
doilea mandat”. aceeaşi, respectiv 8,16%. Scăderea este de 

peste o jumătate de punct procentual la nivel Iată mai jos conţinutul acestei declaraţii:
mediu şi de peste 0,7 puncte la creditul ipotecar Stimaţi colegi,
la sfârşitul lui iunie 2019, faţă de sfârşitul lui 

În calitate de membru în Comisia pentru buget, aprilie 2019 când a fost introdus IRCC. 
finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, 

Mai mult, dovedind o neînţelegere a 
urmăresc mecanismele micro dar şi pe cele 

priorităţilor românilor în această perioadă, 
macro-financiare care pot influenţa bunul mers 

Opoziţia, din care faceţi parte, cere insistent 
al economiei naţionale. 

abrogarea OUG 114, pentru a servi corporaţiile, 
Aşa cum putem observa cu toţii, indiferent că în detrimentul cetăţenilor.
suntem parlamentari ai partidului aflat la 

Oare nu ar trebui să fiţi mai atenţi la creşterile conducerea ţării sau parlamentari ai Opoziţiei, 
uriaşe ale facturilor la utilităţi pe care ar trebui această perioadă pe care o traversăm de mai 
să le suporte populaţia în cazul eliminării bine de doi ani, de când PSD a preluat 
plafonului la preţurile pentru gaze şi energie guvernarea, este definită de o creştere 
electrică? Singura preocupare a Opoziţiei este economică fără precedent. De la contra-
probabil să servească interesele corporaţiilor performanţele ”Guvernului Zero” care au 
care au fost nevoite să îşi diminueze profiturile caracterizat guvernarea tehnocrată, s-a ajuns la 
în urma plafonării preţurilor la gaze şi creşteri anuale între 4% şi 7%, procente care au 
electricitate.poziţionat România în topul ţărilor cu cea mai 

mare creştere economică din Uniunea Deşi a fost blamată, Ordonanţa 14 aduce mai 
Europeană, înaintea unor state ca Germania, mulţi bani în buzunarele români. Conform unei 
Franţa sau Italia. evaluări independente de interesele politice, 
Mai concret, economia României a crescut realizată de Asociaţia Companiilor de Utilităţi 
consecutiv cu 7% în 2017, cu 4,1% în 2018, iar (ACUE), care grupează marii distribuitor şi 
în 2019 se va înregistra o nouă creştere, furnizori de energie electrică şi gaze naturale, continuă să îşi asume misiunea de a asigura 4.668.104 beneficiază de pensii de stat. 
observată şi de specialiştii de la Standard & dacă s-ar abroga OUG 114 şi s-ar desfiinţa stabilitatea ţării şi de a guverna. Din păcate, Opoziţia, din care faceţi parte, 
Poors, care consideră că România va încheia plafonul la preţurile din domeniul energiei, continuă să dezinformeze românii prin Din păcate pentru noi toţi, în timp ce economia anul cu o creştere economică de peste 4,5% şi acestea ar creşte cu circa 50 lei la gaze şi 100 lei difuzarea de ştiri false prin canalele de creşte şi se clasează între cele cu cea mai că se va încadra în ţinta de deficit, de 2,9%. la energie electrică pe gospodărie.propagandă. Dragi colegi, vă anunţ public, dacă dinamică evoluţie din Europa, preşedintele ţării 
Reprezentăm, alături de Polonia şi Ungaria, o încă nu ştiaţi, faptul că s-a majorat punctul de îşi urmează strict agenda politică, prin Dragi colegi din Opoziţie,
surpriză extrem de plăcută în Uniunea pensie care se referă strict la pensiile bazate pe continuarea campaniei electorale – 
Europeană din punct de vedere al Încetaţi în a susţine demersurile şefului statului, contributivitate! Nu au crescut „pensiile preşedintele Iohannis blochează activitatea 
performanţelor economice pe care le-am avid după un al doilea mandat la Cotroceni, speciale. Dimpotrivă, noua lege a pensiilor Guvernului şi sacrifică în mod conştient 
realizat în ultimii doi ani şi jumătate. încetaţi a mai dezinforma românii prin difuzarea reduce decalajele dintre pensile bazate pe interesele României şi ale cetăţenilor ei. Refuzul 

de ştiri false prin canalele de propagandă. Faceţi Mai precis, continuând seria foarte bună a contributivitate şi pensile speciale: în 2019 numirii miniştrilor propuşi de către premierul 
opoziţie constructivă, în beneficiul românilor, şi creşterilor trimestriale, în al doilea trimestru din punctul de referinţă (punctul de pensie) este de Viorica Dăncilă face parte dintr-o tactică de 
nu opoziţie ieftină, retorică, bazată pe 2019 România a înregistrat o creştere a PIB de 1.265 de lei, în 2020 va fi de 1.775 de lei, iar în gherilă politică pe care preşedintele o pune în 
absurdităţi!4,6%, ocupând locul al doilea în Europa după 2021 va fi de 1.875 de lei. Începând cu anul aplicare de când a decis să înceapă campania 

Ungaria, dar înaintea Poloniei, conform datelor 2022, valoarea punctului de referinţă se va electorală pentru cel de-al doilea mandat. Un adevăr care poate fi demonstrat prin probe 
publicate recent de către Oficiului European indexa annual cu rata inflaţiei şi cu 50% din valorează şi este mai presus decât un neadevăr Stimaţi colegi din Opoziţie,
pentru Statistică (Eurostat). creşterea reală a câştigului salarial mediu brut bazat pe manipulări ale realităţii. 

După cum ştiţi, în programul PSD de guvernare, calculat de INS pe anul precedent.O altă măsură Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II Vă amintiţi că noi, ca politicieni, ne-am asumat prioritatea a fost creşterea veniturilor românilor importantă luată de PSD a fost ridicarea de la 2019 a fost de 256,676 miliarde lei preţuri de la bun început apărarea intereselor cu un nivel de trai sub medie. PSD şi-a dorit, ca 990 lei la 1.138 lei a plafonului privind accesul curente, în creştere - în termeni reali - cu 1% naţionale?  Din păcate, observ că unii dintre noi partid social-democrat, cât mai mulţi români în pensionarilor la medicamente compensate cu faţă de trimestrul I 2019 şi cu 4,6% faţă de uităm acest lucru, punând în prim plan apărarea clasa medie şi a reuşit să aducă în această 90%. trimestrul II 2018. Pe serie brută, PIB estimat intereselor grupului politic din care facem pătură socială cei mai mulţi conaţionali după pentru trimestrul II 2019 a fost de 240,578 Este nu numai dreptul pensionarilor, ci este mai parte. 1989. miliarde lei preţuri curente, în creştere - în întâi de toate obligaţia noastră să asigurăm o 
Este de prisos să menţionez faptul că lupta Datele statistice arată că românii au început să termeni reali - cu 4,4% faţă de trimestrul II viaţă decentă şi liniştită părinţilor noştri, 
politică internă nu trebuie să dăuneze fie plătiţi mai bine pentru munca depusă, iar 2018. bunicilor şi tuturor acelora care cu trudă de 
intereselor ţării, dar acest principiu nu este creşterea salariului minim pe economie precum decenii au construit România de azi.Sunt performanţe economice care aduc laude respectat la noi în ţară. Este o realitate pe care şi măsurile luate pentru consolidarea ritmului statului român din partea oficialilor europeni, În acest context, nu este aburd să încercaţi să trebuie să o spunem şi pe care trebuie să ne-o creşterii economice au oferit românilor dar care aduc laude nemeritate şi celui care, din dezinformaţi pe cei care deja beneficiază de asumăm.bunăstare. nefericire pentru români, încă reprezintă statul măsurile sociale care le aduc bunăstare? Nu 
Consider că aceste argumente sunt mai mult De la 1 septembrie, punctul de pensie a crescut român în relaţiile externe – preşedintele Klaus este absurd să încercaţi să transformaţi în 
decât suficiente pentru a putea să ne formăm o cu încă 15%, de la 1.100 lei la 1.265 lei.  De Iohannis. victime ale unor ”fake news” pe cei care văd că 
imagine corectă despre contextul macro-asemenea, indemnizaţia socială a fost majorată economia ţării merge şi că puterea lor de Asistăm în acest context la un paradox – în timp 
economic actual al României şi despre cu 10%, de la 640 lei până la 1 septembrie la cumpărare a crescut?ce în afara graniţelor Iohannis laudă reuşitele 
responsabilitatea noastră ca oameni politici ai 704 în prezent.Guvernului PSD şi este lăudat pentru aceste În plus, în pofida acuzaţiilor aduse de către 
acestei ţări.

reuşite, în ţară continuă să facă un joc politic În termeni reali, începând cu 1 septembrie Opoziţie referitoare la ratele la bănci, după 
Vă mulţumesc!greu de înţeles, criticând guvernarea social- 2019, pensia minimă garantată, adică înlocuirea ROBOR, ratele românilor au scăzut la 

democrată. Indiferent de toanele prezidenţiale indemnizaţia socială pentru pensionari, se nivelul lunii iunie 2018. La doar un trimestru de Senator
ale celui care blochează de doi ani activitatea majorează cu 64 de lei, de la 640 de lei la 704 când ROBOR a fost înlocuit cu IRCC, s-a Roxana Natalia PAŢURCĂ

R. Paţurcă: Românii sunt victimele unor ştiri false lansate 
pentru ca preşedintele ţării să obţină un al doilea mandat

E clar că principalul rival al viitorului candidat susţinut de 
PSD provine de la PNL. E totuşi partidul care a călărit 
municipiul ăsta preţ de 19 ani, până acum. Ei bine acel 
rival, potrivit deciziilor asumate în cadrul PNL, va fi 

PSD a anunţat, recent, prin intermediul unui comunicat de cel puţin pentru mine, dacă bine am desluşit conţinutul actualul primar, Dan Drăgulin, destul de vulnerabil după 
presă, că a declanşat „operaţiunea” de identificare a celui comunicatului cu pricina preşedintele Iulian Iacomi. De ce? două mandate în care suma nerealizărilor o depăşeşte pe 
mai bun reprezentant al său capabil să câştige alegerile Pentru că domnia sa este „lehlian” şi ocupă cu succes cea a realizărilor. Însă nu neapărat Drăgulin, în sine, ar fi o 
pentru Primăria Călăraşi, la localele de anul viitor. funcţia de primar al oraşului Lehliu Gară. Călărăşenii au şi problemă. Dacă-l scoţi de sub sigla partidului, devine 
Momentul e prielnic mai ales că bat la uşă prezidenţialele ei un filon „naţionalist” bine conturat! pradă uşoară pentru oricine. Vezi şi anul 2016 când “a 
şi fiecare trebuie să scoată ce e mai bun din el. În acest tăiat-o” de la UNPR care-i conferea un “spate” de 6-7% 

Dincolo de faptul că provocarea e imensă, desigur în sens „la Secretariatul General al PSD Călărași se vor primi, revenind acasă, în PNL, ca ultim fiu rătăcitor. Ci faptul că în 
rândul celor care au acest “curaj” de a deveni în perioada 5 – 12 septembrie, înscrierile din partea celor spatele său se află un partid puternic, bine osificat în ale 
“competitori” într-un sondaj care-l va propulsa pe cel mai care vor să fie incluși în sondajul de opinie care va fi relelor care a ştiut să-şi pună la punct un sistem aproape 
cel într-o întrecere finală pe care PSD n-a mai câştigat-o realizat la nivelul municipiului de către o importantă casă diabolic de succes. Sute, poate chiar o mie de oameni sunt 
din 2004, conducerea organizaţiei judeţene are ea însăşi o de sondare a opiniei publice.” dependenţi de Drăgulin şi PNL care, în timp, i-au cadorisit 
misiune aproape imposibilă. Miza nu e să găseşti “viteji”, 

fie cu “servicii” în Primărie sau în structurile subordinate 
Ba mai mult, conducerea organizaţiei judeţene a mai candidaţi de ocazie care să-şi lase doar “intenţia” la 

(aici intră şi “vaca de muls” a PNL-ului, SC Ecoaqua!) sau cu 
precizat că până în momentul de faţă, trei personalităţi ale secretariatul partidului, ci să identifici, până la urmă, 

contracte de la Primărie, firmele de casă ale partidului, 
partidului şi-au anunţat intenţia de a intra în bătălia câştigătorul. Probabil că orice social democrat de bună 

abonate de ani bune la bugetul local. Încrengăturile sunt 
pentru locale, acceptând să devină subiecţii respectivului credinţă are în raniţa sa bastonul de general însă e de 

uriaşe şi funcţionează de regulă brici în anii electorali.
sondaj de opinie. E vorba, într-o ordine aleatorie de preferat să dai şi consistenţă unei astfel de competiţii. 
senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv, Câteva filtre interne ar trebui să funcţioneze ceas. Pentru Concret, viitorul candidat al PSD se va bate, în fapt, cu 
deputatul Sorin Vrăjitoru, vicepreşedinte şi surprinzător, că şi calul aleargă dar nu dă şi lapte. PNL-ul nu şi cu Drăgulin!

Nu de candidaţi duce lipsă PSD!

În PNL Călăraşi, actualul primar Dan Drăgulin „şi-a 
securizat” candidatura pentru un nou mandat la 
localele de anul viitor, prevalându-se de o decizie 
a BPN, însă competiţia internă nu e, totuşi, 
încheiată. Senatorul Filipescu a menţionat vineri 
că partidul nu exclude posibilitatea realizării unui 
sondaj intern în urma căruia să fie stabilit cel mai 
bun candidat dacă actualul primar nu ocupă o 
poziţie bună în topul preferinţelor călărăşenilor.
Ideea realizării sondajului a fost îmbrăţişată de la 
bun în ceput de actualul viceprimar, Dragoş 
Coman şi potrivit surselor noastre ar fi susţinută şi 
de preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, interesat 
şi dumnealui se pare de o evaluare a potenţialului 
său în faţa călărăşenilor în perspectiva unei astfel 
de candidaturi. 

„Competiţia e deschisă. Sigur că vom face 
sondajul care va fi plătit de partid” a spus 
Filipescu care a continuat „E o decizie la nivel de 
partid că dacă cei care sunt primari în funcţie şi 
stau bine în sondaje, deci nu neapărat că dacă 
eşti primar dar eşti varză candidezi, au drept de 
preemţiune. Au dreptul să aleagă ei să fie 
candidaţi. La ora actuală, Drăgulin e pe primul loc 
faţă de ceilalţi candidaţi din interiorul partidului. 
Din exteriorul partidului, rămâne să măsurăm. Să 
vedem şi cu cine iese PSD-ul”.
Uşor de „citit”, Filipescu, mai degrabă, mimează 
democraţia în partid decât să o susţină în mod 
real. E limpede că favoritul său rămâne Drăgulin, 
între ei „cimentându-se” de-a lungul timpului o 
„prietenie” care excede intereselor PNL. Oamenii 
ăştia se cunosc prea bine şi nu-şi mai permit luxul 
să-şi mai dea la gioale unul altuia.
Dar, dacă va exista o presiune evidentă în partid, 
cel mai probabil un astfel de sondaj ar putea 
prinde viaţă la începtul anului viitor. Momentul, 
nu doar că ar mai limpezi din tensiunile existente 
în partid, dar ar fi o mană cerească şi pentru 
Opoziţie care ar avea muniţie suficientă ca să 
bombardeze PNL-ul prin prisma eşecului 
Executivului Primăriei.

A început şi Drăgulin să aibă greţuri când „cedeze” locul în favoarea lui Costică Zaharia anunţând că vrei să mai faci şi un sondaj de să-i arăţi uşa, înseamnă c-ai îmbătrânit 
aude de PSD, deşi în urmă cu vreo 3 ani şi şi el fost primar PSD dar basculat în căruţa opinie pe care să-l compari pe acesta cu un degeaba în politică! Domnu' Drăgulin, la 
jumătate negocia la greu cu pesediştii o PNL prin 2007! consilier, asta da, prostie maximă! Borcea, mai bine dă-le mingea şi lasă-i să 
susţinere pentru Primăria Călăraşi dar tot cu joace şi singuri că ştiu ei mai bine ce are de Patru ani mai târziu, acelaşi Cristian Burlacu Dar să „revedem” şi cifrele de la 
ajutorul PSD-ului vrea să rezolve şi problema făcut fiecare în dreptul lui!îşi mai încearcă o dată şansa, tot pe PSD şi tot europarlamentarele din primăvara acestui 
de la Borcea cu primarul Aniel Nedelcu fără succes încheind competiţia electorală pe an. Nu doar la Borcea ci şi la Dor Mărunt, Rezultate candidaţi Paţurcă, suspectat de „colaboraţionism” cu 3 cu 191 de voturi (4,71%). La acele alegeri, unde şi acolo liberalii ar trebui să-şi facă griji 
social – democraţii prin prisma căsătoriei sale Primăria Borceapentru prima oară înscris într-o competiţie prin prisma faptului că primarul Ion Iacomi 
cu senatoarea Roxana Paţurcă, la ultimele pentru Primărie, Aniel Nedelcu, de care vor este chiar fratele preşedintelui PSD Călăraşi, l 2008alegeri europarlamentare. Acolo unde pe 26 să scape acum Dragulin şi Filipescu, a obţinut Iulian Iacomi. Marcel Zăgărin (PC) – 1479 voturi (46,43%)septembrie, foarte probabil în prezenţa sa, se 2703 voturi (66,67%) devenind primarul În ambele situaţii, PSD s-a clasat pe primul Costică Zaharia (PNL) – 1220 voturi (38,30%)va desemna noul Birou Politic Local şi se va comunei Borcea. De atunci, Marcel Zăgărin loc. La Borcea cu 1090 de voturi (PNL a Burlacu Cristian Ion (PSD) – 179 voturi alege un nou preşedinte care potrivit este istorie! obţinut 833 de voturi!) iar la Dor Mărunt cu (5,62%)spuselor lui Drăgulin „nu e exclus să fie 

În 2016, Cristian Burlacu n-a mai candidat şi 817 voturi (PNL a obţinut 699 de voturi!). Va candidatul PNL la Primărie”, anul viitor. În l 2012
bine a făcut! Dar să le aducem aminte celor fi şi Dor Mărunt un caz sau aici nu se pune?discuţie e vorba de consilierul local George Aniel Theodor Nedelcu (PNL) – 2703 voturi „doi buni conducători” că atunci, Aniel Cum rămâne domnu' Drăgulin, doar Aniel Alexandru Burlacu, liberal de puţină vreme (66,67%)Nedelcu şi-a recâştigat mandatul obţinând trebuie să înţeleagă că jocul duplicitar nu pentru că el provine dintr-o familie Marcel Zăgărin (PC) – 1110 voturi (27, 38)2936 de voturi, adică 80,10%! Iar în Consiliul duce la nimic bun?de...pesedişti.

Burlacu Ion Cristian (PSD) – 191 voturi Local cu Aniel pe post de locomotivă, PNL a 
Am mai spus-o şi cu altă ocazie: nu Aniel are Fratele său, Ion Cristian Burlacu a candidat (4,71%)obţinut 13 mandate din cele 15 posibile, unul 
mai mare nevoie de PNL ci invers. Când ai prima oară sub sigla PSD pentru Primărie în dintre ele revenind şi lui...George Burlacu. l 2016
deja în curte un primar care a realizat multe 2008, clasându-se pe 3 cu 179 de voturi 

Aniel Theodor Nedelcu (PNL) – 2936 voturi În plus din 2012 încoace, în Consiliul Local din obiectivele asumate, a câştigat în două (5,62%).  Între 2012 şi 2016, reprezentanţii 
(80,10%)Borcea, PSD n-a avut decât doi consilieri! rânduri la diferenţe de necontestat iar în PSD în Consiliul Local au fost Cristian Burlacu 
Din Crinel (PSD) – 418 voturi (11,40%)În faţa unor astfel de „cifre” năucitoare, „să „piaţă” te izbeşti de o penurie de candidaţi şi tatăl său Vasile Burlacu. Unul dintre ei 
Marcel Zăgărin (ALDE) – 146 voturi (3,98%)îndrăzneşti” să-l mişti din loc pe Aniel, capabili să şi câştige şi tu găseşti de cuviinţă putea deveni chiar viceprimar însă au ales să 

S-a aşternut puţin liniştea peste PNL Călăraşi. Dar din ce 
aud, n-o să ţină mult. Minţi încărunţite au avut grijă să-i 
„îndobitocească” pe cei slabi de înger că planul de 
eliminare a intruşilor din partid va deveni funcţional după 
prezidenţiale, adică prin decembrie. Sigur, până la finele 
anului! Iar lista renegaţilor îi cuprinde, desigur, pe Iliuţă, 
Grama şi mai nou şi pe Aniel Nedelcu Paţurcă, primarul 
de la Borcea. Ultimul doar pentru că este soţul unei 
senatoare PSD. Ion Iacomi, primarul de la Dor Mărunt, 
nu? Nu! Aşa ziceam şi eu dom' Filipescu! Părerea lui 
Drăgulin oricum nu contează!
Cei doi „buni conducători” ai partidului aşa cum se alintau 
ei, înşişi, prin 2012 pe toate panourile electorale din 
Călăraşi le-au dat de... 2 lei speranţe naivilor, cei prinşi cu 
totul în mrejele unor promisiuni pe care nu le-ar crede 
nici copiii de la grădi că PNL Călăraşi se va curăţa, în 
sfârşit, de toţi aceşti indivizi care n-au pedigree-ul lor, în 
realitate, după mintea lor, nişte simpli spioni, aflaţi în 
solda PSD-ului!
Râdem, glumim dar... ce minte sănătoasă ar putea să 
„digere” astfel de bazaconii?! De mai bine de 2 ani şi 
jumătate se chinuie falanga Drăgulin – Filipescu, deşi 
invers era mai corect!, să scape de „pârdalnicul” de Iliuţă 
însă toate încercările au fost sortite eşecului. Şi ce n-au 
reuşit până acum o să le iasă în decembrie? Hai s-o 
vedem şi p-asta! Cei care-şi văd numele pe listele pentru 
Parlament ori în viitorul Executiv al Consiliului Judeţean 
au toate şansele să creadă deja că Moş Crăciun seamănă 
leit fie cu Filipescu, fie cu Drăgulin! Să nu-i deranjăm!

În municipiul reşedinţă de judeţ, PNL aşa cum trebuie!
s-a clasat pe primul loc la Deşi nu pare, Drăgulin e ca o barză 
europarlamentarele din mai, chioară căreia astrele îi sunt cu totul 
obţinând 7203 voturi cu 687 de favorabile. Tandemul Filipescu – 
voturi mai multe decât PSD.  „S-a Dumitrescu trage toate sforile 
muncit” mult pentru asta. Adevăratul posibile şi imposibile să-i asigure 
şef al PNL, Răducu Filipescu şi-a dorit spatele în partid iar inexistenţa unui 
enorm ca „protejatul” său, primarul contracandidat puternic 
Dan Drăgulin să nu se facă de râs în (deocamdată, cel puţin!) din arealul 
faţa partidului, apelând şi el la o Opoziţiei (şi mă refer aici cu 
strategie pe care a criticat-o când a precădere la PSD!) la alegerile din 
fost utilizată de alţii. În zilele 2020 par să contribuie cu succes la 
premergătoare alegerilor, Filipescu ar obţinerea celui de-al 3-lea mandat de 
fi „ordonat” primarilor liberali din primar. Cât noroc să ai!
localităţile învecinate să transporte în 
ziua votului la Călăraşi câte un număr 
rezonabil de cetăţeni care să voteze 
lista de candidaţi propusă de PNL, 
figurând, astfel, într-o proporţie 
semnificativă, printre cei 1.534 de Înscrişi pe liste permante şi speciale: 
votanţi (sursele noastre, inclusiv din 62.283
PNL vorbesc de peste jumătate!) de Votanţi pe liste permanente şi 
pe listele suplimentare. speciale: 25.232
RGF „l-a salvat” astfel pe Drăgulin Votanţi pe liste suplimentare: 1534
(pentru a câta oară?) nu doar de 

Votanţi cu urna mobilă: 9„săpuneala” de la Centru ci şi de 
Total votanţi: 26.775ploaia acidă de miştouri de care ar fi 
Partidul Naţional Liberal: 7.203 voturiavut parte în propriul partid. De ce? 

Pentru că Drăgulin e „unealta” Partidul Social Democrat: 6.616 
perfectă pentru ca totul să decurgă voturi

Rezultate alegeri 
europarlamentare / 
Municipiul Călăraşi

de Centru până la...Sf. Aşteaptă! Drăgulin a 
„înghiţit” ordinul primit de la Orban, semn 
că funcţia de preşedinte pe care o ocupă e 
una, mai degrabă, decorativă! Un 
conducător adevărat ar fi gestionat 
războiul şi altfel sau l-ar fi încheiat de mult 
în interesul partidului. Păcat de fostul 
senator Nedelcu care a rămas cu gustul 
amărui al „trădării” în urma acestui 
demers.

Dar pentru că „speranţa” moare ultima, 
„pufoşilor” din PNL nici prin gând nu le 
trece să înceteze războiul imbecil purtat de 
mai bine de 2 ani şi jumătate cu Iliuţă. În 
acest sens, sursele noastre susţin că la 
Gruiu, într-o tavernă cu ştaif şi-ar fi dat 
întâlnire doi senatori, cărora le este foarte 
drag acest judeţ şi un celebru om de 
afaceri iar la acea masă ar fi fost invitat şi 
un procuror. Cu ajutorul acestuia, 
adevăraţii lideri ai partidului speră ca 
rivalul lor din fruntea CJ să se pricopsească 
rapid cu câteva dosare penale şi să plece, 
urgent, de unde a venit. E drept, au mai 
încercat ceva cu consumul de alcool dar nu Şi ultima tentativă de înlăturare a lui Vasile care de o bună bucată de timp i-a reproşat 

Iliuţă din partid şi-a dat obştescul sfârşit. acestuia calitatea precară a proiectelor de le-a ieşit. Pentru că povestea cu „penalul” 
Tandemul Drăgulin – Filipescu, cu o brumă hotărâri emise de Executivul CJ precum şi care e obligat prin statut, să facă un pas în 
de susţinere de la Centru a apelat de data „apetitul” exagerat pentru cheltuirea spate şi să meargă în justiţie ca să-şi 
asta la o variantă inedită. În schimbul unui nejudicioasă a banului public. dovedească nevinovăţia, a devenit de mult 
noian de promisiuni, „l-ar fi încurajat” pe timp preferata liberalilor care vor să scape Disensiunile s-au inflamat aşa de tare încât 
consilierul judeţean, Vasile Nedelcu, să fiecare a apelat până la urmă la BPJ ca să ia de adversarii incomozi. Săpaţi, băi 
iniţieze un „război” pe faţă cu Iliuţă în în calcul excluderea celuilalt. Primul pas a domnilor, dar cu mare băgare de seamă să 
şedinţele de plen ale Consiliului Judeţean, fost făcut însă cel de-al doilea a fost stopat nu cădeţi în ea!

Pentru PNL, Borcea a devenit un „caz”. Dor Mărunt, nu?

n PNL Călăraşi

R. Filipescu: 
Competiţia 

este deschisă!

n PNL Călăraşi

După prezidenţiale...
Turişti electorali pentru 
„salvarea” lui Drăgulin?

n PNL Călăraşi

Greu de ucis!
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