
ACTUALITATE4 5ACTUALITATE

Liderul PSD Călăraşi, Iulian Iacomi s-a adresat prin intermediul unei 
postări pe contul oficial de Facebook al partidului tuturor călărăşenilor 
care pe 10 noiembrie au votat-o cu inima pe Viorica Dăncilă despre 
care a subliniat că alegerea acesteia în funcţia supremă ar echivala cu 
stoparea intenţiei liberalilor de a tăia din veniturile românilor. 
„Suntem în turul II, aşa cum ne-am propus!
Mulţumesc cu această ocazie atât în numele meu personal, cât şi în 
numele colegilor din conducerea organizaţiei noastre, zecilor de mii 
de călărăşeni care au votat cu inima pentru un candidat care va fi un 
preşedinte muncitor şi dedicat tuturor românilor. Cu Viorica Dăncilă 
preşedinte avem şansa de a stopa intenţia liberalilor de a tăia 
pensiile şi salariile românilor, iar cei care au votat candidatul PSD au 
înţeles care este de fapt miza acestei lupte politice.
Aşa cum ştiţi, intrarea candidatului PSD în turul al doilea al 
alegerilor este doar o victorie de etapă, întrucât bătălia politică 
durează până pe data de 24 Noiembrie, când va avea loc al doilea 
tur al alegerilor prezidenţiale. Ne aşteaptă două săptămâni în care 
avem datoria de a face tot posibilul şi de a ne mobiliza exemplar 
pentru victoria candidatului nostru, iar aici, la Călăraşi, putem obţine 
un rezultat excelent!
Apreciez enorm efortul depus până acum de toţi membrii noştri, de 
voluntari şi de cetăţenii care sprijină organizaţia noastră. Am 
încredere că şi în aceste două săptămâni toţi cei care susţin PSD şi 
toţi călărăşenii care apreciază rezultatele obţinute de PSD la 
guvernare vor face totul pentru a obţine victoria finală.”  se arată în 
mesajul transmis de preşedintele PSD Călăraşi.

Senatoarea PSD Călăraşi, 
Roxana Paţurcă, preşedinte 
executiv al PSD Călăraşi a 
mulţumit călărăşenilor care 
duminică au optat pentru 
Viorica Dăncilă, în primul tur 
al alegerilor prezidenţiale, 
subliniind că pentru 
următoarele două săptămâni 
cuvântul de ordine este 
mobilizarea astfel încât pe 24 
noiembrie candidatul susţinut 
de PSD să câştige competiţia 
pentru Cotroceni. 

„Ţin să mulţumesc tuturor celor care 
ieri au votat Viorica Dăncilă pentru 
funcţia supremă în stat. Cu ajutorul 
voturilor voastre, ale călărăşenilor, 
alături de ale tuturor românilor care 
îşi doresc un preşedinte muncitor şi 
dedicat, candidatul PSD a ajuns în 
turul al doilea al alegerilor. Este o 
performanţă obţinută într-un 
context politic dificil, dar cu atât mai 
frumoasă.
PSD a demonstrat că este un partid 

în următorii 5 ani un preşedinte anumite clase economice în politic mare, care obţine rezultate 
pentru toţi românii, nu numai defavoarea celor mulţi.bune chiar şi în cele mai vitrege 
pentru unii. Avem o singură şansă Am încredere în potenţialul nostru condiţii. Am demonstrat cu toţii că 
de a continua politica de creşteri de de a cîştiga alegerile de pe 24 suntem o forţă la nivel naţional, iar 
pensii şi salarii şi de a aduce în Noiembrie şi în potenţialul PSD de scorul obţinut la nivelul judeţului 
continuare prosperitate românilor: reveni acolo unde îi este locul, spre demonstrează tuturor că organizaţia 
Viorica Dăncilă preşedinte. Orice alt beneficiul tuturor românilor!” este noastră este una puternică.
rezultat va trimite România într-o mesajul transmis pe contul de Mai avem puţine momente în care 
perioadă care va fi caracterizată de Facebook de liderul PSD Călăraşi, trebuie să ne mobilizăm cu toţii la 
austeritate şi de favorizarea unei Roxana Paţurcă.un nivel care să ne permită să avem 

Roxana Paţurcă:

Viorica Dăncilă preşedinte!

 Avem o singură şansă de a 
continua politica de creşteri de pensii şi salarii 

şi de a aduce, în continuare, prosperitate 
românilor: 

n PSD Călăraşi

I. Iacomi: Cu Viorica Dăncilă 
preşedinte, avem şansa de a stopa 

intenţia liberalilor de a tăia 
pensiile şi salariile românilor

BEJ Călăraşi

Viorica Dăncilă, pe 
primul loc în oraşul 

Lehliu Gară
În primul tur al alegerilor prezidenţiale, 
programate duminică, 10 noiembrie, în 
oraşul Lehliu Gară (5 secţii de votare), 
potrivit datelor oficiale de la BEJ Călăraşi, pe 
primul loc s-a situat Viorica Dăncilă, 
candidatul susţinut de PSD obţinând 984 de 
voturi (34,42%). Pe 2 s-a clasat Klaus 
Iohannis (PNL) cu 796 de voturi (27,85%) iar 
pe 3, Mircea Diaconu (Alianţa Un Om) cu 
288 de voturi (10,07%). Numărul voturilor 
valabil exprimate a fost de 2.858.

Oraşul Lehliu Gară / Primul tur 
alegeri prezidenţiale

Nr. total al alegătorilor prevăzuţi în listele 
electorale: 5.309

Nr. total al alegătorilor care s-au prezentat la 
urne: 2910

Numărul total al alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscrişi în lista electorală 
permanentă: 2.363

Numărul total al alegătorilor care au votat 
pe lista suplimentară: 533

Numărul total al alegătorilor care au votat 
utilizând urna mobilă: 14

Numărul total al voturilor valabil exprimate: 
2.858

Numărul voturilor nule: 60

Rezultate candidaţi: Klaus Iohannis – 796 
voturi (27,85%); Theodor Paleologu – 135 
voturi (5,16%); Dan Barna –351 voturi (4,72 
%); Kelemen Hunor – 10 voturi (0,34%); 
Viorica Dăncilă – 984 voturi (34,42%); 
Cătălin Ivan – 15 voturi (0,52%); Ninel Peia – 
31 voturi ((1,08%); Constantin Popescu – 7 
voturi (0,24%); John Ion Banu – 9 voturi 
(0,31%); Mircea Diaconu – 288 voturi 
(10,07%); Bogdan Stanoevici – 7 voturi 
(0,24%); Ramona Ioana Bruynseels – 92 
voturi (3,21%); Viorel Cataramă – 18 voturi 
(0,62%) ; Alexandru Cumpănaşu – 115 voturi 
(4,02%)

Klaus Iohannis, pe 
primul loc în 

municipiul Călăraşi
În primul tur al alegerilor prezidenţiale, 
programate duminică, 10 noiembrie, în 
municipiul Călăraşi, potrivit datelor oficiale 
de la BEJ Călăraşi, pe primul loc s-a situat 
Klaus Iohannis, candidatul susţinut de PNL 
cu 9.411 de voturi (34,46%). Pe locul 2 se 
află Viorică Dăncilă, susţinută de PSD cu 
7.281 de voturi (26,66%) iar pe 3, Dan 
Barna (USR PLUS) cu 3.767 de voturi 
(13,79%).  Numărul voturilor valabil 
exprimate a fost de 27.306.

Municipiul Călăraşi / Primul tur 
alegeri prezidenţiale

Nr. total al alegătorilor prevăzuţi în listele 
electorale: 61.805

Nr. total al alegătorilor care s-au prezentat 
la urne: 27.824

Numărul total al alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscrişi în lista electorală 
permanentă: 26.167

Numărul total al alegătorilor care au votat 
pe lista suplimentară: 1.464

Numărul total al alegătorilor care au votat 
utilizând urna mobilă: 193

Numărul total al voturilor valabil 
exprimate: 27.306 

Numărul voturilor nule: 518 

Rezultate candidaţi: Klaus Iohannis – 9.411 
voturi (34,46%); Theodor Paleologu – 1.446 
voturi (5,29%); Dan Barna – 3.767 voturi 
(13,79%); Kelemen Hunor – 76 de voturi 
(0,27%); Viorica Dăncilă – 7.281 voturi 
(26,66%); Cătălin Ivan – 81 voturi (0,29%); 
Ninel Peia – 110 voturi ((0,40%); Constantin 
Popescu – 99 voturi (0,36%); John Ion Banu 
– 70 voturi (0,25%); Mircea Diaconu – 
3.000 voturi (10,98%); Bogdan Stanoevici – 
177 voturi (0,64%); Ramona Ioana 
Bruynseels – 1.075 voturi (3,93%); Viorel 
Cataramă – 225 voturi (0,82%) ; Alexandru 
Cumpănaşu – 488 voturi (1,78%)

Viorica Dăncilă, pe primul loc în municipiul Olteniţa
În primul tur al alegerilor prezidenţiale, programate Numărul total al alegătorilor care au votat pe lista 
duminică, 10 noiembrie, în municipiul Olteniţa, suplimentară: 609
potrivit datelor oficiale de la BEJ Călăraşi, pe primul Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând 
loc s-a situat candidatul susţinut de PSD, Viorica urna mobilă: 21
Dăncilă cu 3.509 voturi. Clasat pe locul 2, Klaus Numărul total al voturilor valabil exprimate: 9.290
Iohannis, candidatul susţinut de PNL a obţinut 2.243 Numărul voturilor nule:186 
de voturi. Pe 3, s-a situat Mircea Diaconu (Alianţa 

Rezultate candidaţi: Klaus Iohannis – 2.243 voturi Un Om) cu 1.274 de voturi. Numărul voturilor valabil 
(34,46%); Theodor Paleologu – 375 voturi (5,29%); exprimate a fost de 9.290.
Dan Barna – 981 voturi (13,79%); Kelemen Hunor – 

Municipiul Olteniţa / Primul tur alegeri 17 de voturi (0,27%); Viorica Dăncilă – 3.509 voturi 
prezidenţiale (26,66%); Cătălin Ivan – 26 voturi (0,29%); Ninel Peia 

Nr. total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale: – 53 voturi ((0,40%); Constantin Popescu – 50 voturi 
22.780 (0,36%); John Ion Banu – 30 voturi (0,25%); Mircea 
Nr. total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: Diaconu – 1.274 voturi (10,98%); Bogdan Stanoevici 
9.476 – 52 voturi (0,64%); Ramona Ioana Bruynseels – 409 
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la voturi (3,93%); Viorel Cataramă – 74 voturi (0,82%) ; 
urne, înscrişi în lista electorală permanentă: 8.846 Alexandru Cumpănaşu – 197 voturi (1,78%)

Viorica Dăncilă, pe primul 
loc în oraşul Budeşti

În primul tur al alegerilor prezidenţiale, programate 
duminică, 10 noiembrie, în oraşul Budeşti (5 secţii de 
votare), potrivit datelor oficiale de la BEJ Călăraşi, pe primul 
loc s-a situat Viorica Dăncilă, candidatul susţinut de PSD 
obţinând 767 de voturi (32,68%). Pe 2 s-a clasat Klaus 
Iohannis (PNL) cu 690 de voturi (29,39%) iar pe 3, Mircea 
Diaconu (Alianţa Un Om) cu 587 de voturi (25,01%). 
Numărul voturilor valabil exprimate a fost de 2.347.

Oraşul Budeşti / Primul tur alegeri prezidenţiale
Nr. total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale: 5.710
Nr. total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 2.434
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 
înscrişi în lista electorală permanentă: 1.961
Numărul total al alegătorilor care au votat pe lista 
suplimentară:473
Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna 
mobilă: 0
Numărul total al voturilor valabil exprimate: 2.347
Numărul voturilor nule: 87
Rezultate candidaţi: Klaus Iohannis – 690 voturi (29,39%); 
Theodor Paleologu – 46 voturi (1,95%); Dan Barna –75 
voturi (3,19 %); Kelemen Hunor – 8 voturi (0,34%); Viorica 
Dăncilă – 767 voturi (32,68%); Cătălin Ivan – 11 voturi 
(0,46%); Ninel Peia – 8 voturi ((0,34%); Constantin Popescu 
– 12 voturi (0,36%); John Ion Banu – 12 voturi (0,51%); 
Mircea Diaconu – 587 voturi (25,01%); Bogdan Stanoevici – 
3 voturi (0,12%); Ramona Ioana Bruynseels – 64 voturi 
(2,72%); Viorel Cataramă – 12 voturi (0,51%) ; Alexandru 
Cumpănaşu – 52 voturi (2,21%)

Viorica Dăncilă, pe primul loc 
în oraşul Fundulea

În primul tur al alegerilor prezidenţiale, programate 
duminică, 10 noiembrie, în oraşul Fundulea (5 secţii de 
votare), potrivit datelor oficiale de la BEJ Călăraşi, pe primul 
loc s-a situat Viorica Dăncilă, candidatul susţinut de PSD 
obţinând 1.071 de voturi (39,54%). Pe 2 s-a clasat Klaus 
Iohannis (PNL) cu 889 de voturi (32,82%) iar pe 3, Dan Barna  
(USR PLUS) cu 249 de voturi (9,19%). Numărul voturilor 
valabil exprimate a fost de 2.708.

Oraşul Fundulea / Primul tur alegeri prezidenţiale
Nr. total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale: 5.234
Nr. total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 2.768
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 
înscrişi în lista electorală permanentă: 2.178
Numărul total al alegătorilor care au votat pe lista 
suplimentară: 590
Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna 
mobilă: 0
Numărul total al voturilor valabil exprimate: 2.708
Numărul voturilor nule: 60
Rezultate candidaţi: Klaus Iohannis – 889 voturi (32,82%); 
Theodor Paleologu – 140 voturi (5,16%); Dan Barna –249 
voturi (9,19 %); Kelemen Hunor – 7 voturi (0,25%); Viorica 
Dăncilă – 1071 voturi (39,54%); Cătălin Ivan – 8 voturi 
(0,29%); Ninel Peia – 8 voturi ((0,29%); Constantin Popescu 
– 6 voturi (0,22%); John Ion Banu – 6 voturi (0,22%); Mircea 
Diaconu – 185 voturi (6,83%); Bogdan Stanoevici – 8 voturi 
(0,29%); Ramona Ioana Bruynseels – 69 voturi (2,54%); 
Viorel Cataramă – 18 voturi (0,66%) ; Alexandru Cumpănaşu 
– 44 voturi (1,62%)

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, refuză să-şi 
asume oficial, în fața comisiei de muncă a 
Parlamentului, aplicarea prevederilor actuale ale 
legii salarizării şi a pensiilor. Prin urmare majorările 
de salarii şi pensii prevăzute de lege sunt în pericol 
şi este de aşteptat ca imediat după turul 2 al 
prezidențialelor guvernul Orban să dea OUG  care 
să modifice sau să amâne aplicarea acestor legi. 

“Un astfel de scenariu este cu atât mai evident cu 
cât în audierile de la Comisia de Muncă a Camerei 
Deputaților, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, 
n-a fost în stare să dea răspunsurile clare, 
punctuale, solicitate de parlamentari, la întrebări 
simple. Creşte salariul minim? Cu cât şi de când? 
Se respectă legea pensiilor în vigoare ACUM şi se 
majorează de la 1 sept 2020 pensiile? Se respectă 
legea salarizării în vigoare ACUM şi vor continua 
majorările de salarii prevăzute?” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro deputatul PSD de 
Călăraşi, Cristian Sefer, membru al Comisiei pentru 
muncă şi protective socială care a continuat “La 
fiecare din aceste întrebări clare, răspunsul a fost 
evaziv, general... o atitudine menită să ascundă 
atât nepriceperea cât mai ales adevăratele 
intenții. Foarte probabil, imediat după 
prezidențiale vor cădea măştile şi va începe urgia! 
Guvernul lui Iohannis va lua de la cei mulți şi 
săraci pentru a umple buzunarele bogaților. 
Câteva exemple? Cresc contribuțiile la Pilonul 2 
de pensii – câştigă administratorii privaţi, pierd 
oamenii, ori prin micşorarea contribuțiilor la 
Pilonul 1 şi implicit a pensiei de stat, ori prin plata 
unor contribuții mai mari. Se elimină plafonul la 
tarifele la gaze şi energie electrică. Pierd milioane 
de români, consumatorii casnici, câştigă 
corporațiile. Se elimină prevederile care au 
înlocuit ROBOR cu noul indice de referință (IRCC) 
şi care a condus la dobânzi bancare mai mici. 
Pierd românii care vor avea credite mai scumpe, 
câştigă băncile.”

În opinia sa, “singura şansă ca acest tăvălug al 
tăierilor şi al amatorismului guvernamental 
liberal să înceteze este ca Viorica Dăncilă să fie 
preşedinte.”

Sub pretextul că nu se poate încadra în ţinta de deficit de 3%, Guvernului PNL de a se menţine în limita unui deficit bugetar de 
premierul Ludovic Orban anunţă concedieri masive din sectorul 3%.” susţine deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer pentru 
bugetar. Banca Mondială şi Agenţia de rating Fitch au calculat însă www.arenamedia.ro care a continuat “Premierul Orban se află în 
că pe execuţia bugetară lăsată de PSD, România se putea încadra contradicţie cu evaluările profesioniste ale instituţiilor 
în deficitul de maxim 3%. internaţionale, precum Banca Mondială şi agenţia de rating 

Fitch, care susţin că România se poate încadra în ţinta de 3% Într-o emisiune la România TV, Orban a explicat că prin 
deficit în PIB şi se face că uită de acuzele vehemente pe care le restrângerea celor 28 de ministere la 16, prin comasarea unor 
aducea PSD pentru că ar depăşi deficitul bugetului, fapt care nu agenţii şi prin includerea altora în cadrul ministerelor se va 
s-a întâmplat însă, niciodată.”disponibiliza un număr masiv de bugetari. Acestora, Orban le 

recomandă cu cinism „să-şi vadă de drum în viaţă”. Sefer a mai precizat că “Întotdeauna guvernarea PSD a respectat 
angajamentul României asumat în Tratatul încheiat cu UE de a “Guvernul ghilotină a început să toace. Prim-ministrul dă vina pe 
avea un deficit bugetar de max 3% din PIB.”cheltuielile de personal pentru a justifica nepriceperea 

Preşedintele PNL, Ludovic Orban,  vacanţă, gărzi în cazul medicilor). Nici nu 
confirmă oficial că guvernul pe care îl va vorbeşte de gradul de impozitare a 
conduce nu va creşte punctul de pensie la acestor salarii. În programul de guvernare 
1.775 cum e în forma actuală a legii şi nici al PNL se spune clar că salariile 
că va menţine veniturile salariale bugetarilor trebuie „echilibrate” cu cele 
existente. Orban a evitat să spună explicit ale privaţilor (fără a se lua în considerare 
cât va fi punctul de pensie şi de la ce dată că în privat sunt mai mulţi angajaţi 
sau că va menţine neschimbate celelalte necalificaţi, cu salariul minim şi că nu 
venituri salariale şi taxele pe venit, nu doar toate contractele sunt plătite integral pe 
salariul brut. cartea de muncă).” a mai precizat 
„Domnul Orban a confirmat oficial azi că parlamentarul călărăşean.
guvernul pe care îl conduce nu va majora 

În altă ordine de idei, Orban anunţă punctul de pensie la 1.775 de lei cum 
construirea a 3 spitale regionale, acţiune prevede forma actuală a Legii pensiilor 
începută de guvernul PSD, dar păstrează adoptată de PSD. Dacă ar fi intenţionat 
angajamentul din programul de guvernare acest lucru, premierul ar fi spus în clar cu 
potrivit căruia vor comasa, deci vor închide cât va creşte punctul de pensie şi de la ce 
spitalele fără performanţe economice.dată! Era în avantajul PNL să enunţe clar poate fi schimbată în orice moment după 
“Minte cu neruşinare când acuză PSD că cu cât va creşte punctul, dacă asta era alegeri.”
ar fi dezinformat cetăţenii că liberalii vor intenţia lor.” a declarat pentru 

Sefer consideră că premierul Ludovic să comaseze spitalele. Termenul de www.arenamedia.ro deputatul PSD de 
Orban a confirmat şi faptul că veniturile „comasare” e scris negru pe alb în Călăraşi, Cristian Sefer, membru al Comisiei 
salariale ale bugetarilor vor scădea. “El s-a programul lor de guvernare, la pagina 51, pentru muncă şi protective socială care a 
rezumat la a spune că „NU VOR SCĂDEA referindu-se la spitalele care „nu sunt mai adăugat “Faptul că dl Orban a evitat 
SALARIILE”, ADICĂ SALARIUL BRUT DE nesustenabile financiar”, ca şi cum să spună acest lucru arată clar că nu 
BAZĂ! Dar nu a precizat că vor fi spitalul în care se salvează vieţi ar putea fi intenţionează să realizeze această 
menţinute şi celelalte venituri salariale cântărit în termeni de „rentabilitate creştere. Expresia că va respecta „Legea 
(precum sporuri, prime, vouchere de financiară”.” a conchis Cristian Sefer.pensiilor” nu e relevantă pentru că legea 

Preşedintele Klaus Iohannis pare că nu dă doi bani pe 
milioanele de români care trăiesc din salariul pe care-l 
câştigă. Nu-l interesează viaţa lor, nu-i pasă de nevoile lor. 

Sunt realităţi şocante demonstrate de faptul că Iohannis A 
REFUZAT să promulge legea adoptată de Parlament  care 
stabilea coşul lunar pentru un trai minim decent ca 
principal element de fundamentare a salariului minim pe 
economie şi a politicilor salariale.

“Klaus Iohannis a retrimis această lege vitală în Parlament 
şi astfel împiedică ori amână intrarea în vigoare a unor 
prevederi esenţiale pentru predictibilitatea politicilor 
salariale şi pentru asigurarea unui nivel de trai decent 
lucrătorilor.” susţine pentru www.arenamedia.ro 
vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Sorin Vrăjitoru 
care a continuat “Era foarte important ca noua lege să 
intre în vigoare în aceste zile astfel încât bugetul pe anul 
viitor să poată lua în calcul creşterea coşului minim. 
Amânarea intrării în vigoare, prin retrimitere la 
Parlament, va împiedica aplicarea acestei legi de anul 
viitor. În plus, dimensiunea socială a aceastei legi 
răspundea recomandărilor Comisiei Europene de a defini 
un mecanism transparent de stabilire a salariului minim.”

Gestul lui Iohannis, candidatul susţinut de PNL în turul 2 al 
prezidenţialelor, este profund ostil, contrar intereselor 
celor peste 6,5 milioane de salariaţi din România şi în 
special celor peste 1,4 milioane de oameni plătiţi cu 
salariul minin. Pur şi simplu lipseşte de un temei legal, 
acceptat şi solicitat de UE, măsura ncesară de creştere a 
salariului minim. 

“Şi  nu este un exemplu singular anti muncitori români. 
Acum câteva săptămâni, Iohannis a refuzat să promulge 
legea care mărea amenzile pentru angajatorii care-şi 
silesc angajaţii să muncească suplimentar, peste limita 
legală. Atât Iohannis cât şi guwernerul său sabotează 
sistematic tot ce i-ar ajuta pe oameni, le-ar creşte 
veniturile, precum majorarea salariului minim. În schimb 
fac tot ce pot în favoarea corporaţiilor. Altfel spus, 
Iohannis şi guvernul său iau de la săraci pentru a da la 
bogaţi. Specific liberalismului sălbatic!” a conchis Sorin 
Vrăjitoru.

Şi vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Sorin Vrăjitoru a 
mulţumit prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook 
călărăşenilor care duminică au votat cu INIMA, susţinând că 
bătălia continuă. 
„Mulţumesc tuturor celor care au votat, ca mine, cu INIMA şi 
cu gândul la România prosperă! Rezultatul alegerilor, chiar 
dacă nu este cel mai bun al partidului nostru, ne motivează să 
demonstrăm şi să convingem, în aceste două săptămâni până 
la alegerile din turul 2, că PSD poate da preşedintele ţării! 
Lupta continuă!” a scris Sorin Vrăjitoru pe pagina personală de 
Facebook.

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, inclusiv cele privind 
deputatul Sorin Vrăjitoru susţină că înfiinţarea/organizarea noilor 
Guvernul liberal condus de Ludovic ministere, comasările, transferul de 
Orban s-a blocat, pur şi simplu, în patrimonii de la un minister la altul, 
propria-i incompetenţă. Astfel, în loc să trebuie să stea în transparenţă, 
facă întâi rectificarea şi apoi perioadă în care actualii guvernanţi 
reorganizarea, Orban a făcut mai întâi stau şi aşteaptă... La multe dintre noile 
reorganizarea iar acum nu mai poate ministere nu s-a redactat încă nici 
face rectificarea. Aşa se face că măcar proiectul de hotărâre de guvern 
domeniile sensibile rămân fără bani privind înfiinţarea/organizarea.” a 
(Sănătate, Educaţie, Energie) în timp ce declarat pentru www.arenamedia.ro, 
banii zac necheltuiţi la alte ministere.

liderul PSD Călăraşi care a conchis 
“Guvernul Orban se afundă-n  “Până la finalizarea acestui proces 
propriile prostii şi oamenii suferă. legislativ obligatoriu, care va dura 
Incompetenţa arogantă şi lipsa de 

până pe la mijlocul lunii decembrie, nu 
experienţă l-au făcut pe premierul lui 

se poate face rectificarea bugetară. Iohannis să dispună prin HG 
Asta înseamnă că nu se pot lua/aloca reorganizarea ministerelor înainte să 
resurse financiare între ministere, şi facă rectificarea bugetară, deşi fusese 
cheltuieli curente, inclusiv salariile avertizat ( inclusiv de secretarul 
riscă să rămână neplătite. Astfel, în general al guvernului Dăncilă, 
momentul de faţă, dintr-o gafă judecătorul Toni Greblă) că este o 
incredibilă, mai multe domenii critice greşeală. Consecinţa este că timp de 
nu pot dispune de fondurile care zac 30 de zile, potrivit legii, actele 
necheltuite la celelalte ministere.” normative privind restructurarea, 

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu şi 
preşedintele Consiliului Concurenței, Bogdan 
Chiriţoiu, demolează criticile la adresa 
guvernării PSD şi scot în evidenţă realizările 
incontestabile din perioada Grindeanu - Dăncilă. 

“Domnul Isărescu a recunoscut că, în 
guvernarea PSD, România a avut cel mai 
puternic avans dintre ţările din regiune.” a 
declarat vicepreşedintele PSD Călăraşi, Sorin 
Vrăjitoru.

Deputatul social – democrat a mai susţinut că 
“Demagogia cuplului Iohannis – Orban a ajuns 
subiect de îngrijorare şi pentru Consiliul 
Concurenţei care cere actualilor guvernanţi să 
păstreze direcţia bună pe care guvernele PSD 
au impus-o economiei. Ce a spus recent 
domnul Bogdan Chiriţoiu? În esenţă că: 
Lucrurile în macroenenomie merg bine. 
România este campioana creşterii economice 
în Uniunea Europeană şi a reuşit să aibă cel 
mai rapid ritm de apropiere de media puterii 
de cumpărare şi a nivelului de trai din Uniunea 
Europene. Şi cel mai important că actualul 
guvern trebuie să facă în aşa fel încât lucrurile 
să continue aşa, sau să meargă şi mai bine.”

Cr. Sefer: Era în avantajul PNL să enunţe clar cu 
cât va creşte punctul, dacă asta era intenţia lor

Cristian Sefer: Guvernul ghilotină a început să toace!

Cr. Sefer: PNL nu vrea 
să-şi asume majorările 

de pensii şi salarii 

Sorin Vrăjitoru: Iohannis 
refuză să promulge 

creşterea coşului minim

n PSD Călăraşi

Sorin Vrăjitoru: Mulţumesc tuturor celor care 
au votat, ca mine, cu INIMA. Lupta continuă!

Sorin Vrăjitoru: Guvernul 
Orban se afundă-n  propriile 

prostii şi oamenii suferă

Sorin Vrăjitoru: „Greaua 
moștenire”, infirmată şi de 

BNR și de Consiliul Concurenței
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Liderul PSD Călăraşi, Iulian Iacomi s-a adresat prin intermediul unei 
postări pe contul oficial de Facebook al partidului tuturor călărăşenilor 
care pe 10 noiembrie au votat-o cu inima pe Viorica Dăncilă despre 
care a subliniat că alegerea acesteia în funcţia supremă ar echivala cu 
stoparea intenţiei liberalilor de a tăia din veniturile românilor. 
„Suntem în turul II, aşa cum ne-am propus!
Mulţumesc cu această ocazie atât în numele meu personal, cât şi în 
numele colegilor din conducerea organizaţiei noastre, zecilor de mii 
de călărăşeni care au votat cu inima pentru un candidat care va fi un 
preşedinte muncitor şi dedicat tuturor românilor. Cu Viorica Dăncilă 
preşedinte avem şansa de a stopa intenţia liberalilor de a tăia 
pensiile şi salariile românilor, iar cei care au votat candidatul PSD au 
înţeles care este de fapt miza acestei lupte politice.
Aşa cum ştiţi, intrarea candidatului PSD în turul al doilea al 
alegerilor este doar o victorie de etapă, întrucât bătălia politică 
durează până pe data de 24 Noiembrie, când va avea loc al doilea 
tur al alegerilor prezidenţiale. Ne aşteaptă două săptămâni în care 
avem datoria de a face tot posibilul şi de a ne mobiliza exemplar 
pentru victoria candidatului nostru, iar aici, la Călăraşi, putem obţine 
un rezultat excelent!
Apreciez enorm efortul depus până acum de toţi membrii noştri, de 
voluntari şi de cetăţenii care sprijină organizaţia noastră. Am 
încredere că şi în aceste două săptămâni toţi cei care susţin PSD şi 
toţi călărăşenii care apreciază rezultatele obţinute de PSD la 
guvernare vor face totul pentru a obţine victoria finală.”  se arată în 
mesajul transmis de preşedintele PSD Călăraşi.

Senatoarea PSD Călăraşi, 
Roxana Paţurcă, preşedinte 
executiv al PSD Călăraşi a 
mulţumit călărăşenilor care 
duminică au optat pentru 
Viorica Dăncilă, în primul tur 
al alegerilor prezidenţiale, 
subliniind că pentru 
următoarele două săptămâni 
cuvântul de ordine este 
mobilizarea astfel încât pe 24 
noiembrie candidatul susţinut 
de PSD să câştige competiţia 
pentru Cotroceni. 

„Ţin să mulţumesc tuturor celor care 
ieri au votat Viorica Dăncilă pentru 
funcţia supremă în stat. Cu ajutorul 
voturilor voastre, ale călărăşenilor, 
alături de ale tuturor românilor care 
îşi doresc un preşedinte muncitor şi 
dedicat, candidatul PSD a ajuns în 
turul al doilea al alegerilor. Este o 
performanţă obţinută într-un 
context politic dificil, dar cu atât mai 
frumoasă.
PSD a demonstrat că este un partid 

în următorii 5 ani un preşedinte anumite clase economice în politic mare, care obţine rezultate 
pentru toţi românii, nu numai defavoarea celor mulţi.bune chiar şi în cele mai vitrege 
pentru unii. Avem o singură şansă Am încredere în potenţialul nostru condiţii. Am demonstrat cu toţii că 
de a continua politica de creşteri de de a cîştiga alegerile de pe 24 suntem o forţă la nivel naţional, iar 
pensii şi salarii şi de a aduce în Noiembrie şi în potenţialul PSD de scorul obţinut la nivelul judeţului 
continuare prosperitate românilor: reveni acolo unde îi este locul, spre demonstrează tuturor că organizaţia 
Viorica Dăncilă preşedinte. Orice alt beneficiul tuturor românilor!” este noastră este una puternică.
rezultat va trimite România într-o mesajul transmis pe contul de Mai avem puţine momente în care 
perioadă care va fi caracterizată de Facebook de liderul PSD Călăraşi, trebuie să ne mobilizăm cu toţii la 
austeritate şi de favorizarea unei Roxana Paţurcă.un nivel care să ne permită să avem 

Roxana Paţurcă:

Viorica Dăncilă preşedinte!

 Avem o singură şansă de a 
continua politica de creşteri de pensii şi salarii 

şi de a aduce, în continuare, prosperitate 
românilor: 

n PSD Călăraşi

I. Iacomi: Cu Viorica Dăncilă 
preşedinte, avem şansa de a stopa 

intenţia liberalilor de a tăia 
pensiile şi salariile românilor

BEJ Călăraşi

Viorica Dăncilă, pe 
primul loc în oraşul 

Lehliu Gară
În primul tur al alegerilor prezidenţiale, 
programate duminică, 10 noiembrie, în 
oraşul Lehliu Gară (5 secţii de votare), 
potrivit datelor oficiale de la BEJ Călăraşi, pe 
primul loc s-a situat Viorica Dăncilă, 
candidatul susţinut de PSD obţinând 984 de 
voturi (34,42%). Pe 2 s-a clasat Klaus 
Iohannis (PNL) cu 796 de voturi (27,85%) iar 
pe 3, Mircea Diaconu (Alianţa Un Om) cu 
288 de voturi (10,07%). Numărul voturilor 
valabil exprimate a fost de 2.858.

Oraşul Lehliu Gară / Primul tur 
alegeri prezidenţiale

Nr. total al alegătorilor prevăzuţi în listele 
electorale: 5.309

Nr. total al alegătorilor care s-au prezentat la 
urne: 2910

Numărul total al alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscrişi în lista electorală 
permanentă: 2.363

Numărul total al alegătorilor care au votat 
pe lista suplimentară: 533

Numărul total al alegătorilor care au votat 
utilizând urna mobilă: 14

Numărul total al voturilor valabil exprimate: 
2.858

Numărul voturilor nule: 60

Rezultate candidaţi: Klaus Iohannis – 796 
voturi (27,85%); Theodor Paleologu – 135 
voturi (5,16%); Dan Barna –351 voturi (4,72 
%); Kelemen Hunor – 10 voturi (0,34%); 
Viorica Dăncilă – 984 voturi (34,42%); 
Cătălin Ivan – 15 voturi (0,52%); Ninel Peia – 
31 voturi ((1,08%); Constantin Popescu – 7 
voturi (0,24%); John Ion Banu – 9 voturi 
(0,31%); Mircea Diaconu – 288 voturi 
(10,07%); Bogdan Stanoevici – 7 voturi 
(0,24%); Ramona Ioana Bruynseels – 92 
voturi (3,21%); Viorel Cataramă – 18 voturi 
(0,62%) ; Alexandru Cumpănaşu – 115 voturi 
(4,02%)

Klaus Iohannis, pe 
primul loc în 

municipiul Călăraşi
În primul tur al alegerilor prezidenţiale, 
programate duminică, 10 noiembrie, în 
municipiul Călăraşi, potrivit datelor oficiale 
de la BEJ Călăraşi, pe primul loc s-a situat 
Klaus Iohannis, candidatul susţinut de PNL 
cu 9.411 de voturi (34,46%). Pe locul 2 se 
află Viorică Dăncilă, susţinută de PSD cu 
7.281 de voturi (26,66%) iar pe 3, Dan 
Barna (USR PLUS) cu 3.767 de voturi 
(13,79%).  Numărul voturilor valabil 
exprimate a fost de 27.306.

Municipiul Călăraşi / Primul tur 
alegeri prezidenţiale

Nr. total al alegătorilor prevăzuţi în listele 
electorale: 61.805

Nr. total al alegătorilor care s-au prezentat 
la urne: 27.824

Numărul total al alegătorilor care s-au 
prezentat la urne, înscrişi în lista electorală 
permanentă: 26.167

Numărul total al alegătorilor care au votat 
pe lista suplimentară: 1.464

Numărul total al alegătorilor care au votat 
utilizând urna mobilă: 193

Numărul total al voturilor valabil 
exprimate: 27.306 

Numărul voturilor nule: 518 

Rezultate candidaţi: Klaus Iohannis – 9.411 
voturi (34,46%); Theodor Paleologu – 1.446 
voturi (5,29%); Dan Barna – 3.767 voturi 
(13,79%); Kelemen Hunor – 76 de voturi 
(0,27%); Viorica Dăncilă – 7.281 voturi 
(26,66%); Cătălin Ivan – 81 voturi (0,29%); 
Ninel Peia – 110 voturi ((0,40%); Constantin 
Popescu – 99 voturi (0,36%); John Ion Banu 
– 70 voturi (0,25%); Mircea Diaconu – 
3.000 voturi (10,98%); Bogdan Stanoevici – 
177 voturi (0,64%); Ramona Ioana 
Bruynseels – 1.075 voturi (3,93%); Viorel 
Cataramă – 225 voturi (0,82%) ; Alexandru 
Cumpănaşu – 488 voturi (1,78%)

Viorica Dăncilă, pe primul loc în municipiul Olteniţa
În primul tur al alegerilor prezidenţiale, programate Numărul total al alegătorilor care au votat pe lista 
duminică, 10 noiembrie, în municipiul Olteniţa, suplimentară: 609
potrivit datelor oficiale de la BEJ Călăraşi, pe primul Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând 
loc s-a situat candidatul susţinut de PSD, Viorica urna mobilă: 21
Dăncilă cu 3.509 voturi. Clasat pe locul 2, Klaus Numărul total al voturilor valabil exprimate: 9.290
Iohannis, candidatul susţinut de PNL a obţinut 2.243 Numărul voturilor nule:186 
de voturi. Pe 3, s-a situat Mircea Diaconu (Alianţa 

Rezultate candidaţi: Klaus Iohannis – 2.243 voturi Un Om) cu 1.274 de voturi. Numărul voturilor valabil 
(34,46%); Theodor Paleologu – 375 voturi (5,29%); exprimate a fost de 9.290.
Dan Barna – 981 voturi (13,79%); Kelemen Hunor – 

Municipiul Olteniţa / Primul tur alegeri 17 de voturi (0,27%); Viorica Dăncilă – 3.509 voturi 
prezidenţiale (26,66%); Cătălin Ivan – 26 voturi (0,29%); Ninel Peia 

Nr. total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale: – 53 voturi ((0,40%); Constantin Popescu – 50 voturi 
22.780 (0,36%); John Ion Banu – 30 voturi (0,25%); Mircea 
Nr. total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: Diaconu – 1.274 voturi (10,98%); Bogdan Stanoevici 
9.476 – 52 voturi (0,64%); Ramona Ioana Bruynseels – 409 
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la voturi (3,93%); Viorel Cataramă – 74 voturi (0,82%) ; 
urne, înscrişi în lista electorală permanentă: 8.846 Alexandru Cumpănaşu – 197 voturi (1,78%)

Viorica Dăncilă, pe primul 
loc în oraşul Budeşti

În primul tur al alegerilor prezidenţiale, programate 
duminică, 10 noiembrie, în oraşul Budeşti (5 secţii de 
votare), potrivit datelor oficiale de la BEJ Călăraşi, pe primul 
loc s-a situat Viorica Dăncilă, candidatul susţinut de PSD 
obţinând 767 de voturi (32,68%). Pe 2 s-a clasat Klaus 
Iohannis (PNL) cu 690 de voturi (29,39%) iar pe 3, Mircea 
Diaconu (Alianţa Un Om) cu 587 de voturi (25,01%). 
Numărul voturilor valabil exprimate a fost de 2.347.

Oraşul Budeşti / Primul tur alegeri prezidenţiale
Nr. total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale: 5.710
Nr. total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 2.434
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 
înscrişi în lista electorală permanentă: 1.961
Numărul total al alegătorilor care au votat pe lista 
suplimentară:473
Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna 
mobilă: 0
Numărul total al voturilor valabil exprimate: 2.347
Numărul voturilor nule: 87
Rezultate candidaţi: Klaus Iohannis – 690 voturi (29,39%); 
Theodor Paleologu – 46 voturi (1,95%); Dan Barna –75 
voturi (3,19 %); Kelemen Hunor – 8 voturi (0,34%); Viorica 
Dăncilă – 767 voturi (32,68%); Cătălin Ivan – 11 voturi 
(0,46%); Ninel Peia – 8 voturi ((0,34%); Constantin Popescu 
– 12 voturi (0,36%); John Ion Banu – 12 voturi (0,51%); 
Mircea Diaconu – 587 voturi (25,01%); Bogdan Stanoevici – 
3 voturi (0,12%); Ramona Ioana Bruynseels – 64 voturi 
(2,72%); Viorel Cataramă – 12 voturi (0,51%) ; Alexandru 
Cumpănaşu – 52 voturi (2,21%)

Viorica Dăncilă, pe primul loc 
în oraşul Fundulea

În primul tur al alegerilor prezidenţiale, programate 
duminică, 10 noiembrie, în oraşul Fundulea (5 secţii de 
votare), potrivit datelor oficiale de la BEJ Călăraşi, pe primul 
loc s-a situat Viorica Dăncilă, candidatul susţinut de PSD 
obţinând 1.071 de voturi (39,54%). Pe 2 s-a clasat Klaus 
Iohannis (PNL) cu 889 de voturi (32,82%) iar pe 3, Dan Barna  
(USR PLUS) cu 249 de voturi (9,19%). Numărul voturilor 
valabil exprimate a fost de 2.708.

Oraşul Fundulea / Primul tur alegeri prezidenţiale
Nr. total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale: 5.234
Nr. total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 2.768
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 
înscrişi în lista electorală permanentă: 2.178
Numărul total al alegătorilor care au votat pe lista 
suplimentară: 590
Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna 
mobilă: 0
Numărul total al voturilor valabil exprimate: 2.708
Numărul voturilor nule: 60
Rezultate candidaţi: Klaus Iohannis – 889 voturi (32,82%); 
Theodor Paleologu – 140 voturi (5,16%); Dan Barna –249 
voturi (9,19 %); Kelemen Hunor – 7 voturi (0,25%); Viorica 
Dăncilă – 1071 voturi (39,54%); Cătălin Ivan – 8 voturi 
(0,29%); Ninel Peia – 8 voturi ((0,29%); Constantin Popescu 
– 6 voturi (0,22%); John Ion Banu – 6 voturi (0,22%); Mircea 
Diaconu – 185 voturi (6,83%); Bogdan Stanoevici – 8 voturi 
(0,29%); Ramona Ioana Bruynseels – 69 voturi (2,54%); 
Viorel Cataramă – 18 voturi (0,66%) ; Alexandru Cumpănaşu 
– 44 voturi (1,62%)

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, refuză să-şi 
asume oficial, în fața comisiei de muncă a 
Parlamentului, aplicarea prevederilor actuale ale 
legii salarizării şi a pensiilor. Prin urmare majorările 
de salarii şi pensii prevăzute de lege sunt în pericol 
şi este de aşteptat ca imediat după turul 2 al 
prezidențialelor guvernul Orban să dea OUG  care 
să modifice sau să amâne aplicarea acestor legi. 

“Un astfel de scenariu este cu atât mai evident cu 
cât în audierile de la Comisia de Muncă a Camerei 
Deputaților, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, 
n-a fost în stare să dea răspunsurile clare, 
punctuale, solicitate de parlamentari, la întrebări 
simple. Creşte salariul minim? Cu cât şi de când? 
Se respectă legea pensiilor în vigoare ACUM şi se 
majorează de la 1 sept 2020 pensiile? Se respectă 
legea salarizării în vigoare ACUM şi vor continua 
majorările de salarii prevăzute?” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro deputatul PSD de 
Călăraşi, Cristian Sefer, membru al Comisiei pentru 
muncă şi protective socială care a continuat “La 
fiecare din aceste întrebări clare, răspunsul a fost 
evaziv, general... o atitudine menită să ascundă 
atât nepriceperea cât mai ales adevăratele 
intenții. Foarte probabil, imediat după 
prezidențiale vor cădea măştile şi va începe urgia! 
Guvernul lui Iohannis va lua de la cei mulți şi 
săraci pentru a umple buzunarele bogaților. 
Câteva exemple? Cresc contribuțiile la Pilonul 2 
de pensii – câştigă administratorii privaţi, pierd 
oamenii, ori prin micşorarea contribuțiilor la 
Pilonul 1 şi implicit a pensiei de stat, ori prin plata 
unor contribuții mai mari. Se elimină plafonul la 
tarifele la gaze şi energie electrică. Pierd milioane 
de români, consumatorii casnici, câştigă 
corporațiile. Se elimină prevederile care au 
înlocuit ROBOR cu noul indice de referință (IRCC) 
şi care a condus la dobânzi bancare mai mici. 
Pierd românii care vor avea credite mai scumpe, 
câştigă băncile.”

În opinia sa, “singura şansă ca acest tăvălug al 
tăierilor şi al amatorismului guvernamental 
liberal să înceteze este ca Viorica Dăncilă să fie 
preşedinte.”

Sub pretextul că nu se poate încadra în ţinta de deficit de 3%, Guvernului PNL de a se menţine în limita unui deficit bugetar de 
premierul Ludovic Orban anunţă concedieri masive din sectorul 3%.” susţine deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer pentru 
bugetar. Banca Mondială şi Agenţia de rating Fitch au calculat însă www.arenamedia.ro care a continuat “Premierul Orban se află în 
că pe execuţia bugetară lăsată de PSD, România se putea încadra contradicţie cu evaluările profesioniste ale instituţiilor 
în deficitul de maxim 3%. internaţionale, precum Banca Mondială şi agenţia de rating 

Fitch, care susţin că România se poate încadra în ţinta de 3% Într-o emisiune la România TV, Orban a explicat că prin 
deficit în PIB şi se face că uită de acuzele vehemente pe care le restrângerea celor 28 de ministere la 16, prin comasarea unor 
aducea PSD pentru că ar depăşi deficitul bugetului, fapt care nu agenţii şi prin includerea altora în cadrul ministerelor se va 
s-a întâmplat însă, niciodată.”disponibiliza un număr masiv de bugetari. Acestora, Orban le 

recomandă cu cinism „să-şi vadă de drum în viaţă”. Sefer a mai precizat că “Întotdeauna guvernarea PSD a respectat 
angajamentul României asumat în Tratatul încheiat cu UE de a “Guvernul ghilotină a început să toace. Prim-ministrul dă vina pe 
avea un deficit bugetar de max 3% din PIB.”cheltuielile de personal pentru a justifica nepriceperea 

Preşedintele PNL, Ludovic Orban,  vacanţă, gărzi în cazul medicilor). Nici nu 
confirmă oficial că guvernul pe care îl va vorbeşte de gradul de impozitare a 
conduce nu va creşte punctul de pensie la acestor salarii. În programul de guvernare 
1.775 cum e în forma actuală a legii şi nici al PNL se spune clar că salariile 
că va menţine veniturile salariale bugetarilor trebuie „echilibrate” cu cele 
existente. Orban a evitat să spună explicit ale privaţilor (fără a se lua în considerare 
cât va fi punctul de pensie şi de la ce dată că în privat sunt mai mulţi angajaţi 
sau că va menţine neschimbate celelalte necalificaţi, cu salariul minim şi că nu 
venituri salariale şi taxele pe venit, nu doar toate contractele sunt plătite integral pe 
salariul brut. cartea de muncă).” a mai precizat 
„Domnul Orban a confirmat oficial azi că parlamentarul călărăşean.
guvernul pe care îl conduce nu va majora 

În altă ordine de idei, Orban anunţă punctul de pensie la 1.775 de lei cum 
construirea a 3 spitale regionale, acţiune prevede forma actuală a Legii pensiilor 
începută de guvernul PSD, dar păstrează adoptată de PSD. Dacă ar fi intenţionat 
angajamentul din programul de guvernare acest lucru, premierul ar fi spus în clar cu 
potrivit căruia vor comasa, deci vor închide cât va creşte punctul de pensie şi de la ce 
spitalele fără performanţe economice.dată! Era în avantajul PNL să enunţe clar poate fi schimbată în orice moment după 
“Minte cu neruşinare când acuză PSD că cu cât va creşte punctul, dacă asta era alegeri.”
ar fi dezinformat cetăţenii că liberalii vor intenţia lor.” a declarat pentru 

Sefer consideră că premierul Ludovic să comaseze spitalele. Termenul de www.arenamedia.ro deputatul PSD de 
Orban a confirmat şi faptul că veniturile „comasare” e scris negru pe alb în Călăraşi, Cristian Sefer, membru al Comisiei 
salariale ale bugetarilor vor scădea. “El s-a programul lor de guvernare, la pagina 51, pentru muncă şi protective socială care a 
rezumat la a spune că „NU VOR SCĂDEA referindu-se la spitalele care „nu sunt mai adăugat “Faptul că dl Orban a evitat 
SALARIILE”, ADICĂ SALARIUL BRUT DE nesustenabile financiar”, ca şi cum să spună acest lucru arată clar că nu 
BAZĂ! Dar nu a precizat că vor fi spitalul în care se salvează vieţi ar putea fi intenţionează să realizeze această 
menţinute şi celelalte venituri salariale cântărit în termeni de „rentabilitate creştere. Expresia că va respecta „Legea 
(precum sporuri, prime, vouchere de financiară”.” a conchis Cristian Sefer.pensiilor” nu e relevantă pentru că legea 

Preşedintele Klaus Iohannis pare că nu dă doi bani pe 
milioanele de români care trăiesc din salariul pe care-l 
câştigă. Nu-l interesează viaţa lor, nu-i pasă de nevoile lor. 

Sunt realităţi şocante demonstrate de faptul că Iohannis A 
REFUZAT să promulge legea adoptată de Parlament  care 
stabilea coşul lunar pentru un trai minim decent ca 
principal element de fundamentare a salariului minim pe 
economie şi a politicilor salariale.

“Klaus Iohannis a retrimis această lege vitală în Parlament 
şi astfel împiedică ori amână intrarea în vigoare a unor 
prevederi esenţiale pentru predictibilitatea politicilor 
salariale şi pentru asigurarea unui nivel de trai decent 
lucrătorilor.” susţine pentru www.arenamedia.ro 
vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Sorin Vrăjitoru 
care a continuat “Era foarte important ca noua lege să 
intre în vigoare în aceste zile astfel încât bugetul pe anul 
viitor să poată lua în calcul creşterea coşului minim. 
Amânarea intrării în vigoare, prin retrimitere la 
Parlament, va împiedica aplicarea acestei legi de anul 
viitor. În plus, dimensiunea socială a aceastei legi 
răspundea recomandărilor Comisiei Europene de a defini 
un mecanism transparent de stabilire a salariului minim.”

Gestul lui Iohannis, candidatul susţinut de PNL în turul 2 al 
prezidenţialelor, este profund ostil, contrar intereselor 
celor peste 6,5 milioane de salariaţi din România şi în 
special celor peste 1,4 milioane de oameni plătiţi cu 
salariul minin. Pur şi simplu lipseşte de un temei legal, 
acceptat şi solicitat de UE, măsura ncesară de creştere a 
salariului minim. 

“Şi  nu este un exemplu singular anti muncitori români. 
Acum câteva săptămâni, Iohannis a refuzat să promulge 
legea care mărea amenzile pentru angajatorii care-şi 
silesc angajaţii să muncească suplimentar, peste limita 
legală. Atât Iohannis cât şi guwernerul său sabotează 
sistematic tot ce i-ar ajuta pe oameni, le-ar creşte 
veniturile, precum majorarea salariului minim. În schimb 
fac tot ce pot în favoarea corporaţiilor. Altfel spus, 
Iohannis şi guvernul său iau de la săraci pentru a da la 
bogaţi. Specific liberalismului sălbatic!” a conchis Sorin 
Vrăjitoru.

Şi vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Sorin Vrăjitoru a 
mulţumit prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook 
călărăşenilor care duminică au votat cu INIMA, susţinând că 
bătălia continuă. 
„Mulţumesc tuturor celor care au votat, ca mine, cu INIMA şi 
cu gândul la România prosperă! Rezultatul alegerilor, chiar 
dacă nu este cel mai bun al partidului nostru, ne motivează să 
demonstrăm şi să convingem, în aceste două săptămâni până 
la alegerile din turul 2, că PSD poate da preşedintele ţării! 
Lupta continuă!” a scris Sorin Vrăjitoru pe pagina personală de 
Facebook.

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, inclusiv cele privind 
deputatul Sorin Vrăjitoru susţină că înfiinţarea/organizarea noilor 
Guvernul liberal condus de Ludovic ministere, comasările, transferul de 
Orban s-a blocat, pur şi simplu, în patrimonii de la un minister la altul, 
propria-i incompetenţă. Astfel, în loc să trebuie să stea în transparenţă, 
facă întâi rectificarea şi apoi perioadă în care actualii guvernanţi 
reorganizarea, Orban a făcut mai întâi stau şi aşteaptă... La multe dintre noile 
reorganizarea iar acum nu mai poate ministere nu s-a redactat încă nici 
face rectificarea. Aşa se face că măcar proiectul de hotărâre de guvern 
domeniile sensibile rămân fără bani privind înfiinţarea/organizarea.” a 
(Sănătate, Educaţie, Energie) în timp ce declarat pentru www.arenamedia.ro, 
banii zac necheltuiţi la alte ministere.

liderul PSD Călăraşi care a conchis 
“Guvernul Orban se afundă-n  “Până la finalizarea acestui proces 
propriile prostii şi oamenii suferă. legislativ obligatoriu, care va dura 
Incompetenţa arogantă şi lipsa de 

până pe la mijlocul lunii decembrie, nu 
experienţă l-au făcut pe premierul lui 

se poate face rectificarea bugetară. Iohannis să dispună prin HG 
Asta înseamnă că nu se pot lua/aloca reorganizarea ministerelor înainte să 
resurse financiare între ministere, şi facă rectificarea bugetară, deşi fusese 
cheltuieli curente, inclusiv salariile avertizat ( inclusiv de secretarul 
riscă să rămână neplătite. Astfel, în general al guvernului Dăncilă, 
momentul de faţă, dintr-o gafă judecătorul Toni Greblă) că este o 
incredibilă, mai multe domenii critice greşeală. Consecinţa este că timp de 
nu pot dispune de fondurile care zac 30 de zile, potrivit legii, actele 
necheltuite la celelalte ministere.” normative privind restructurarea, 

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu şi 
preşedintele Consiliului Concurenței, Bogdan 
Chiriţoiu, demolează criticile la adresa 
guvernării PSD şi scot în evidenţă realizările 
incontestabile din perioada Grindeanu - Dăncilă. 

“Domnul Isărescu a recunoscut că, în 
guvernarea PSD, România a avut cel mai 
puternic avans dintre ţările din regiune.” a 
declarat vicepreşedintele PSD Călăraşi, Sorin 
Vrăjitoru.

Deputatul social – democrat a mai susţinut că 
“Demagogia cuplului Iohannis – Orban a ajuns 
subiect de îngrijorare şi pentru Consiliul 
Concurenţei care cere actualilor guvernanţi să 
păstreze direcţia bună pe care guvernele PSD 
au impus-o economiei. Ce a spus recent 
domnul Bogdan Chiriţoiu? În esenţă că: 
Lucrurile în macroenenomie merg bine. 
România este campioana creşterii economice 
în Uniunea Europeană şi a reuşit să aibă cel 
mai rapid ritm de apropiere de media puterii 
de cumpărare şi a nivelului de trai din Uniunea 
Europene. Şi cel mai important că actualul 
guvern trebuie să facă în aşa fel încât lucrurile 
să continue aşa, sau să meargă şi mai bine.”

Cr. Sefer: Era în avantajul PNL să enunţe clar cu 
cât va creşte punctul, dacă asta era intenţia lor

Cristian Sefer: Guvernul ghilotină a început să toace!

Cr. Sefer: PNL nu vrea 
să-şi asume majorările 

de pensii şi salarii 

Sorin Vrăjitoru: Iohannis 
refuză să promulge 

creşterea coşului minim

n PSD Călăraşi

Sorin Vrăjitoru: Mulţumesc tuturor celor care 
au votat, ca mine, cu INIMA. Lupta continuă!

Sorin Vrăjitoru: Guvernul 
Orban se afundă-n  propriile 

prostii şi oamenii suferă

Sorin Vrăjitoru: „Greaua 
moștenire”, infirmată şi de 
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