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Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Cristian Sefer 
susţine că liberalii şi-ar fi asumat răspunderea în 
Parlament pe un buget care conţine date false, spunând 
despe premierul Ludovic Orba dar şi despre ministrul 
finanţelor, Florin Cîţu că după ce au susţinut că au prins 
în buget cheltuielile privind pensile, acestea nu se 
regăsesc în buget şi în consecinţă, prin declaraţiile 
făcute încalcă prevederile Codului penal. “

“Guvernul recunoaste ca a prezentat şi şi-a angajat 
răspunderea în Parlament pe un buget falsificat. 
Domnii Cîțu şi Orban au falsificat datele din buget 
prezentand venituri false. Acum recunosc  ca nu au 
bani pentru sustinerea cheltuielilor privind pensiile, 
potrivit legilor in vigoare. Asta dupa ce au sustinut 
peste tot că au prins în buget aceste cheltuilei.” a 
declarat Sefer care a continuat “Cei doi amintiţi mai sus 
au semnat o declaratie prin care au declarat pe 
propria raspundere ca datele din buget sunt reale. 
Declaraţiile lor arată că au săvârşit infracţiunile de fals 
şi uz de fals. Deci, potrivit propriilor afirmatii, ei sunt 
penali. Infractorii Orban si Cîțu.”

Sefer a mai adăugat că legile sunt făcute pentru a fi 
respectate de toţi, inclusiv de cei care conduc vremelnic 
ţara. “Evoluția încasărilor şi a economiei depinde de 
competența Guvernului. Dar nu sacrifici legi şi oameni. 
Nu faci anticipate ca să-i păcăleşti că vei respecta 
legile după. Românii trebuie să ştie că 
Anticipate=Austeritate!” a conchis parlamentarul social 
– democrat.

Premierul Ludovic Orban a declarat că sunt prevăzuţi 
bani la buget pentru majorarea pensiilor cu 40% din 
luna septembrie, dar nu este "100%" aplicarea acestei 
măsuri, deoarece "totul depinde de cum evoluează 
economia".

"Nu e 100% asta. Repet, banii sunt prevăzuţi, dar totul 
depinde de cum evoluează economia, dacă reuşim să 
asigurăm un trend economic solid, o creştere 
economică consolidată, să relansăm investiţiile, să 
îmbunătăţim colectarea.” a explicat Orban, duminică, la 
Hotnews.

Guvernul a adoptat în prima şedinţă consilii judeţene", a precizat premierul pronunţat anterior în sensul încălcării 
Ludovic Orban. Constituţiei. Dacă această prevedere din acest an, un act normativ care a 

intră în vigoare, peste 100.000 de copii modificat prevederile OUG 
riscă să rămână fără dascăli (care 114/2018, şi anume o serie de 
predau, pensionari fiind); iar în mediul măsuri pe care le-a considerat 
rural sute sau mii de comunităţi riscă să necesare pentru construcţia Legii 
rămână fără medic de familie sau fără bugetului de stat şi a celui al 
personal medical.”

asigurărilor sociale de stat, cum ar fi 
În ceea ce priveşte pensiile aleşilor locali, îngheţarea indemnizaţiei 
acestea intră în vigoare după un calendar 

demnitarilor, încetarea detaşărilor care nu are nicio legătură cu bugetul pe 
din mediul privat în zona publică, anul 2021. “Până în luna martie 2020 se 
interzicerea cumulului pensiei cu depun cererile de pensie, după o 
salariul în sectorul public sau metodologie elaborată de Ministerul 
plafonarea punctului de amendă la Dezvoltării. Plata lor se realizează 
nivelul anului 2019. începând cu 1 ianuarie 2021.” a mai 

adăugat parlamentarul social – democrat 
"Mi-am informat colegii şi am cerut 

care a conchis “Îngheţarea salariilor 
susţinere, o situaţie creată de colegii de 

demnitarilor la care se referă PNL este 
la PSD. Din cauza modului în care a fost 

de fapt o îngheţare a peste 100.000 de 
construită OUG 114 a trebuit să 

angajaţi din sectorul public, respectiv includem în legea de corectare a OUG 
“PNL încearcă să manipuleze opinia toţi funcţionarii din administraţia 114 o serie de măsuri pe care le-am 
publică acuzând PSD că vrea să blocheze publică locală al căror salariu se considerat necesare pentru construcţia 
anumite modificări populiste cum ar fi raportează la salariile demnitarilor. legii bugetului de stat şi legii bugetului 
îngheţarea indemnizaţiilor Invocarea acestui argument este însă asigurărilor de stat. E vorba de 
parlamentarilor şi aleşilor locali sau falsă pentru că impactul său bugetar se îngheţarea indemnizaţiei demnitarilor, 
amânarea creşterii pensiilor aleşilor compensează cu taxele aplicate încetarea detaşărilor din mediul privat în 
locali.” a precizat pentru companiilor din sectoarele bancar, zona publică, interzicerea cumulului 
www.arenamedia.ro vicepreşedintele energie şi telecom, care nu sunt pensiei cu salariul în sectorul public, 
PSD Călăraşi, deputatul Sorin Vrăjitoru eliminate dacă nu intră în vigoare OUG plafonarea punctului de amendă - 
care a continuat “PSD însă nu a atacat la 114 şi de unde vin peste 2 miliarde lei. practic, toate aceste măsuri, prorogarea 
CCR aceste modificări, ci doar interdicţia Deci creşterea salariilor celor care termenului de intrare în vigoare a 
cumulului pensiei cu salariul care lucrează în administraţie poate fi articolului 200 din Codul administrativ 
afectează grav Sectorul educaţiei şi pe susţinută din aceste taxe pe care PNL privitor la pensiile speciale pentru 
cel al Sănătăţii şi pe care CCR s-a mai voia să le elimine.”primari, viceprimari, vicepreşedinţi de 

Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi a declarat pentru www.arenamedia.ro că 
pentru acest an, PNL a tăiat pur şi simplu salariile din 
educaţie. „Este un fapt dovedit! În bugetul guvernării 
PNL nu sunt bani pentru creşterile prevăzute de lege 
pentru educaţie. Suma totală necesară în acest an 
pentru aplicarea creşterilor de salarii dascălilor ar fi 
trebui să fie 8,4 miliarde de lei. În buget nu sunt decât 
1,3 miliarde de lei în plus faţă de anul trecut. Lipsesc 
7,3 miliarde!” a spus parlamentariul social – democrat. 
Astfel pentru anul 2018, cheltuielile de personal au fost 
în cuantum de 15,74 miliarde lei. În 2019, aceste 
cheltuieli s-au cifrat la 19,95 miliarde lei. Pentru 
creşterea cu 25% din diferenţa faţă de grila din 2022 a 
fost alocată suma de 4,2 miliarde lei.
În acest an, cheltielile de personal sunt estimate la 
21,25 miliarde lei, fiind alocată suma de doar 1,3 
miliarde lei pentru majorarea de la 1 ianuarie. Rezultă 
aşadar un minus de 7,1 miliarde lei care ar fi trebuit să 
acopere majoarea salarială de la 1 septembrie 2020. 
“Degeaba minte ministrul Educaţiei că sunt bani! 
Degeaba dau asigurări Orban şi ai săi că nu taie 
salariile. Vorbele nu pot masca realitatea. Cifrele sunt 
clare!” a conchis Roxana Paţurcă.

conduse de liberali au primit 77% 
din suma alocată judeţului iar 
primăriile conduse de PSD, 23%. Era 
un guvern atunci condus de PSD! Ca 
să vă faceţi o imagine, Primăria 

Primarul municipiului Olteniţa, Petre Călăraşi a primit 160 de miliarde de pe acest segment. Vreau să vă spun 
Ţone, a dezvăluit duminică în cadrul lei vechi. Pe 20 decembrie şi că nouă primarilor PSD nu ni s-a dat 
unei întâlniri de partid că e decis să domnul Orban le-a mai dat 50 de mai nimic acum în noiembrie şi 
dea în judecată Consiliul Judeţean miliarde de lei vechi. (...) Au venit decembrie şi nu e normal” a spus 
dacă instituţia condusă de liberalul domnii de la PNL la putere. Au Ţone care a criticat nu doar 
Vasile Iliuţă va mai proceda şi în promis foarte multe. Doar că la Guvernul Orban ci şi pe fostul 
acest an la împărţirea, „în mod primele două rectificări, nouă, celor ministru al finanţelor, social – 
discreţionar”, a sumelor rezultate de la PSD nu ne-au dat aproape democratul Eugen Teodorovici 
din impozitul pe venit aşa cum s-a nimic. Pe 20 decembrie au vrut să pentru modul în care au alocat 
întâmplat în 2019. facă un act de caritate faţă de resursele financiare pentru 

primarii din ţara asta care aveau acoperirea unor cheltuieli curente, „Profit şi de prezenţa televiziunilor 
probleme cu plata utilităţilor şi a cu preponderenţă primarilor PNL. şi anunţ că dacă acum când se va 
salariilor. Şi s-au gândit ei că cele „Toată lumea face apel la primari, împărţi impozitul pe venit de către 
mai amărâte primării din ţară sunt să câştigăm, să facem, să muncim. CJ Călăraşi se va proceda ca anul 
Oradea, Timişoara, Cluj Napoca şi Dar la primarii ăştia se gândeşte trecut, adică discreţionar, voi 
desigur şi Călăraşi cărora le-au dat cineva? S-a „gândit” la noi foarte acţiona în judecată Consiliul 
foarte mulţi bani. E o sfidare la mult domnul Teodorovici şi în Judeţean! Impozitul pe venit este 
adresa noastră” a mai susţinut Petre octombrie când în urma acelei generat de UAT-uri. Ori un 
Ţone, vicepreşedinte al PSD Călăraşi.rectificări bugetare, primăriile municipiu generează multe venituri 

Chiar la începutul anului, pe 6 ianuarie, în regim de 
viteză maximă Guvernul condus de Ludovic Orban a 
adoptat OUG 1 despre care deputatul PSD Călăraşi 
Cristian Sefer susţine că nu are avizul Consiliului 
Economic şi Social încăcându-se astfel prevederile 
legale în vigoare. 
“Guvernul PNL nu 
încetează să încalce 
legea!  Pe 6 ianuarie, 
Guvernul a adoptat 
OUG 1 prin care se 
modifică, printre 
altele, unele 
prevederi din OUG 
114, fără a avea însă 
avizul Consiliului 
Economic şi Social.  
În mod normal, 
Secretariatul General 
al Guvernului are 
obligaţia ca 
proiectele iniţiale să fie trimise la CES cu cel puţin 5 
zile înainte de adoptare. Guvernul Orban face însă 
taman invers: adoptă OUG şi după cere avizul CES, 
încercând astfel să acopere retroactiv încălcarea legii.” 
a declarat pentru www.arenamedia.ro deputatul social 
– democrat care a continuat “PNL nu este însă la prima 
abatere! La fel s-a întâmplat şi cu Legea bugetului pe 
care au promovat-o prin angajarea răspunderii.”
Sefer precizează că şi creşterea accizei la carburanţi s-a 
produs cu încălcarea legii. “Un alt exemplu este 
creşterea accizei la carburanţi la 31 decembrie 2019. 
Guvernul Orban îşi arată astfel dispreţul faţă de 
prevederile legale prin care nivelul accizelor se 
stabileşte şi se comunică la 31 octombrie. Pentru a 
acoperi acest derapaj legislativ, Guvernul Orban 
modifică ulterior legea şi prelungeşte termenul pentru 
stabilirea accizelor până la 31 decembrie.” a conchis 
deputatul călărăşean.

PNL se contrazice pe tema cumulării pensiilor cu salariul la stat. 
În timp ce premierul Ludovic Orban clamează principiul 
interdicţiei pensiei cu salariul la stat, ministrul său de interne, 
Marcel Vela, promovează exact contrariul şi anunţă public 
revenirea în sistem ca salariaţi şi angajarea/plata lor a unor 
pensionari din aviaţie, pentru a acoperi necesarul de piloţi 
pentru serviciul de urgenţă SMURD. “Odată-n plus se vede 
ipocrizia şi diletantismul guvernării PNL! Pe de o parte invocă 
principii şi-şi umflă propagandistic obrajii, dar fac fix invers, 
forţaţi de realitate, care arată blocajele grave pe care le-ar 
genera o astfel de măsură.” e de părere deputatul Sorin 
Vrăjitoru, vicepreşedinte PSD Călăraşi care a continuat 
“România nu poate fi guvernată doar prin sloganuri 
electorale. Acest lucru de bun simţ PNL încă nu l-a înţeles şi 
prin urmare continuă să se manifeste iresponsabil în actul 
guvernării. Este evident că sunt domenii vitale – precum 
SMURD, Sănătate, Educaţiei – unde nu se poate aplica „in 
integrum” principiul interdicţiei pensiei cu salariul pentru că 
ar provoca mari probleme sociale.”

Miercuri, PSD a hotărât să convoace o sesiune parlamentară 
extraordinară, pentru eliminarea pensiilor speciale, în ultima 
săptămână din luna ianuarie, a anunţat preşedintele interimar 
al partidului, Marcel Ciolacu. În acest sens, pe ordinea de zi a 
şedinţei extraordinare se va afla proiectul de lege pentru 
eliminarea pensiilor speciale care a fost dezbătut în luna 
decembrie în comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor. 
"Vom excepta pensiile de serviciu ale militarilor, pe care este 
exclus să le considerăm pensii speciale", a menţionat 
Ciolacu.
Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul, Sorin Vrăjitoru, a 
preciat prin intermediul unei postări pe contul de Facebook că 
va vota pentru „eliminarea acestor privilegii”. „Preşedintele 
PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat convocarea unei sesiuni 
extraordinare pentru eliminarea pensiilor speciale! Voi fi 
prezent si voi vota eliminarea acestor privilegii. În acest 
moment, peste 9.000 de români primesc pensii de serviciu. 
La sfârşitul anului trecut, 9.359 de romani aveau pensii 
speciale, cu 1,9 % mai mult decat in 2018.” a scris Vrăjitoru 
pe Facebook.

Liderul PSD Călăraşi, Iulian Iacomi a taxat sunt bani la buget. şi Orban au semnat o declaratie prin 
din nou “derapajele” guvernării PNL care au declarat pe propria raspundere Teatrul pe care cei de la PNL, alături de 
subliniind prin intermediul unei postări că datele din bugetul pe care şi l-au preşedintele Iohannis, l-au jucat în faţa 
pe contul official de Facebook al asumat în Parlament sunt reale. Faptul românilor în timpul campaniilor 
partidului că Orban&Co nu şi-au propus că ulterior au ieşit public, spunând că nu electorale de anul trecut continuă din 
în realitate nici creşterea alocaţiilor sunt bani pentru aceste cheltuieli, păcate şi anul acesta. Pe de o parte 
pentru copii şi nici majorarea pensiilor, în reprezintă recunoaşterea infracţiunilor avem un preşedinte care joacă rolul 
ciuda faptului că există bani în buget. În de fals şi uz de fals pe care cei doi le-au personajului pozitiv, el promulgând 
opinia sa “guvernul PNL este prea comis în Parlament în momentul legile iniţiate de PSD, aşa cum este cea 
incompetent pentru a exercita actul de asumării răspunderii pe buget.privind majorarea alocaţiilor pentru 
guvernare aşa cum ar trebui, sau este copii. Pe de altă parte avem personajul Adevărul este că bani la buget sunt, însă 
prea rău intenţionat şi atunci pune negativ, Ludovic Orban, care anunţă că guvernul PNL este prea incompetent 
interesele companiilor străine în faţa bugetul ţării nu permite majorarea pentru a exercita actul de guvernare aşa 
intereselor tuturor românilor.” alocaţiilor, nici a pensiilor. cum ar trebui, sau este prea rău 
“Suntem deja în faţa faptului împlinit: intenţionat şi atunci pune interesele În acest moment, cei de la PNL, în frunte 
PNL, partid de la care românii care au companiilor străine în faţa intereselor cu premierul Orban şi cu ministrul de 
crezut promisiunile liberalilor aşteptau tuturor românilor.Finanţe, Florin Cîţu, recunosc de fapt că 
foarte multe, a anunţat ceea ce PSD au încălcat legea penală. Practic, dacă Să sperăm că guvernarea PNL se va 
avertizase de mult timp - nu doreşte acum spun că nu sunt bani de pensii, cei sfârşi cât mai curând, spre binele 
creşterea alocaţiilor pentru copii, nici doi au falsificat datele din buget României.” a scris Iacomi pe contul 
majorarea pensiilor, pretextând că nu prezentând venituri false. Atât Cîţu, cât oficial al PSD Călăraşi.

Iulian Iacomi a declarat duminică, imediat 
după conferinţa judeţeană în cadrul căreia au 
fost desemnaţi delegaţii PSD Călăraşi pentru 
Congresul din 29 februarie că până la 
jumătatea lunii februarie va trebui înaintată 
la Centru lista cu propunerile partidului 
pentru funcţiile de primar, respectiv de 
preşedinte al Consiliului Judeţean în 
perspectiva localelor din vară. “Până pe 15 
februarie, trebuie să înaintăm lista cu 
candidaţii pentru funcţiile de primar şi la Consiliul Judeţean” a spus 
Iacomi care a mai adăugat că dacă “în mare parte din judeţ stăm 
foarte bine” în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor, în 
municipiul reşedinţă de judeţ e în desfăşurare un sondaj de opinie 
care va stabili, finalmente, reprezentantul partidului pentru prima 
funcţie din Executiv. Întrebat care sunt “subiecţii” sondajului, Iacomi a 
evitat să ofere măcar un nume.
Obiectivul PSD, aşa cum a fost exprimat şi de preşedintele Iacomi, este 
câştigarea Primăriei Călăraşi, a Consiliului Judeţean şi desigur 
obţinerea unui număr cât mai mare de mandate de primar.

Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD Călăraşi 
a declarat duminică în plenul conferinţei de desemnare a 
delegaţilor judeţeni la Congresul naţional al partidului din 29 
februarie că organizaţia judeţeană are capacitatea să câştige 
localele din vară având în vedere existenţa în rândurile 
partidului a nu mai puţin de 4 parlamentari precum şi 
experienţa preşedintelui Iacomi care în calitate de primar a 
câştigat toate bătăliile electorale. 

”Principiul primordial de la care am pornit construcţia politică 
a organizaţiei judeţene a fost unitatea. Suntem la nivel de 
conducere oameni cu experienţă, uniţi în jurul preşedintelui 
Iulian Iacomi, şi împreună am reuşit obţinerea unor rezultate 
excelente, remarcate şi de domnul preşedinte Marcel Ciolacu. 
Faptul că Iulian Iacomi este un primar care a câştigat mereu 
alegerile la care a candidat ne face să avem încredere că la 
alegerile locale de anul acesta vom identifica împreună nu 
numai cei mai potriviţi candidaţi, ci câştigătorii din partea 
PSD. Mai mult, faptul că suntem patru parlamentari la nivelul 
judeţului ne va oferi un plus în faţa PNL la momentul 
alegerilor parlamentare, iar experienţa noastră în acest sens 
va fi determinantă pentru ca PSD să câştige ambele alegeri 
din acest an”, a spus parlamentarul social - democrat care a 
evidenţiat şi susţinerea pe care e gata s-o ofere viitoarea 
conducere centrală a partidului filialei de la Călăraşi. 

”Am simţit astăzi din partea preşedintelui PSD o mulţumire conducere, toată susţinerea domnului preşedinte Marcel 
pentru munca pe care o depunem aici, la Călăraşi, o admiraţie Ciolacu şi la rândul nostru l-am asigurat de întregul nostru 
chiar, dar am obţinut şi suportul moral atât de necesar în sprijin”, a concluzionat senatorul Roxana Paţurcă la finalul 
lupta politică locală împotriva PNL. Avem, la nivel de Conferinţei Judeţene.

PNL vrea să privatizeze Sănătatea. Consilierul 
premierului Ludovic Orban, Cristian Păun a postat la 
finele anului pe contul personal de Facebook următorul 
mesaj “Statul român vede că eşti pe moarte şi îţi dă 
lovitura fatală cu un cinism execrabil. Fură maică, fură, 
dar mai şi fac ceva pentru noi. Între timp, serviciile 
medicale pot fi doar în grija statului populat de 
adevărate caste de lorzi angajaţi politic. Privatul e mereu 
ticălos şi lipsit de atenţie. Şi piaţa mereu imperfectă.
Omul nou nu e soluţia! Sistemul e defect.
Soluţia: să privatizăm fondul de “asigurări” de sănătate 
public. Fonduri mutuale private. Care pot cumpăra 
servicii medicale de la stat sau de la privat. Sistemul de 
asigurări actual numai asigurare de sănătate nu este. Să 
introducem competiţia reală în sistem. Să fim liberi să 
cotizăm la ce sistem dorim. E timpul să lăsăm operatorii 
privaţi să aibă grijă de pensia şi sănătatea noastră!
Şi beuranii vor fi pa!
Ei pot fi cinici cu noi pentru că noi le permitem asta! 
Suntem miopi şi refuzăm sistematic soluţia reală! 
Suntem mereu la mâna beuranilor... Şi arafaţilor!” a scris 
pe contul personal de Facebook Cristian Păun, consilierul 
lui Orban.
“PNL vrea să facă cadou unor firme private bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate, exact la fel cum a 
procedat şi cu fondurile de pensii.”, susţine senatoarea 
Roxana Paţurcă, preşedinte executive al PSD Călăraşi 
care a continuat “PNL propune practic retragerea 
statului din asigurările sociale de sănătate, urmând ca 
românii să fie obligaţi să contribuie la firme private. În 
acest caz, dispare caracterul social al asigurărilor de 
sănătate, ceea ce înseamnă că cetăţenii vor avea acces 
la Sănătate doar în funcţie de grosimea portofelului.”

ştiute sau negociate la acele timpuri. În 
acest moment, nu mai există acele 
negocieri. Categoric, n-o să mai avem 
negocieri cu PNL o perioadă lungă de 
timp”. a spus liderul interimar al PSD.

Ciolacu a mai dat asigurări că viitoarea 
conducere nu va mai interveni în „viaţa” 
organizaţiei judeţene de la Călăraşi prin 
impunera unor reprezentanţi de la 
Centru ca o reparaţie morală pentru 
imixtiunile repetate din ultimii 8-9 ani. 
„Cred că organizaţia centrală e datoare 
organizaţiei Călăraşi să pună umărul să 
încerce să acopere prin anumite 
reparaţii morale pe care Centrul le 
datorează Călăraşiului. Eu n-am 
acceptat la Buzău unde sunt preşedinte 
de organizaţie judeţeană să mi se 
impună cineva pe listă. Cred că acea 

Prezent duminică la Călăraşi la lucrările rezultat pentru mine de-a dreptul etapă a vieţii de partid este depăşită. 
conferinţei de desemnare a delegaţilor la surprinztor. Cred că a fost obţinut prin Cel puţin din partea mea este exclus aşa 
Congresul naţional de la finele lunii muncă, organizare. E normal să vă 

ceva. Este exclus ca noi să hotărâm în 
februarie, preşedintele interimar Marcel felicit. Aţi muncit, în primul tur aţi scos 

numele dumneavoastră. În schimb, 
Ciolacu a lăudat organizaţia de la 42%, la prezidenţiale, într-un judeţ care 

avem o datorie morală să vă ajutăm cu Călăraşi, condusă de Iulian Iacomi, a fost lovit, să zic aşa, de anumite 
tot ceea ce putem.” a mai precizat pentru rezultatul „de-a dreptul negocieri” a spus Ciolacu care a 
Ciolacu cărora le-a făcut şi o surprinzător” obţinut la alegerile continuat „Nicio construcţie politică din 
recomandare colegilor săi de la Călăraşi. prezidenţiale în condiţiile în care filiala a mai multe partide nu e perfectă. Există 
„Încercaţi să deschideţi uşile oamenilor devenit victimă a negocierilor din cadrul întotdeauna şi imperfecţiuni. Una din 
care au avut un istoric cu acest partid. USL, din urmă cu 7 ani care au avantajat imperfecţiunile USL-ului se pare că a 
Oamenii care vin atunci când eşti în făţiş organizaţia rivală PNL Călăraşi. fost Călăraşiul care a fost abandonat 
opoziţie sunt oamenii cei mai valoroşi.”„Dumneavoastră aţi reuşit aici un Partidului Naţional Liberal. Din motivele 

Cr. Sefer: Guvernul 
recunoaşte că şi-a angajat 
răspunderea în Parlament 

pe un buget falsificat

Cr. Sefer: Guvernul a 
încălcat legea când a 
modificat OUG 114

Sorin Vrăjitoru: PNL încearcă 
doar să manipuleze opinia publică

Sorin Vrăjitoru: Odată-n plus 
se vede ipocrizia şi 

diletantismul guvernării PNL!

Sorin Vrăjitoru: Voi 
vota pentru eliminarea 

pensiilor speciale

I. Iacomi: Adevărul este că bani la buget 
sunt, însă guvernul PNL este prea incompetent

Roxana Paţurcă: În bugetul 
guvernării PNL, nu sunt bani 
pentru creşterile prevăzute 

de lege pentru educaţie

Roxana Paţurcă: PNL vrea să 
facă cadou unor firme 

private bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate

Marcel Ciolacu: Aţi reuşit aici un 
rezultat de-a dreptul surprinzător!

Roxana Paţurcă: Principiul primordial de la care am pornit 
construcţia politică a organizaţiei judeţene a fost unitatea

Ţone, decis să acţioneze în 
instanţă Consiliul Judeţean!

I. Iacomi: Până pe 15 februarie 
trebuie să înaintăm lista cu candidaţii
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Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Cristian Sefer 
susţine că liberalii şi-ar fi asumat răspunderea în 
Parlament pe un buget care conţine date false, spunând 
despe premierul Ludovic Orba dar şi despre ministrul 
finanţelor, Florin Cîţu că după ce au susţinut că au prins 
în buget cheltuielile privind pensile, acestea nu se 
regăsesc în buget şi în consecinţă, prin declaraţiile 
făcute încalcă prevederile Codului penal. “

“Guvernul recunoaste ca a prezentat şi şi-a angajat 
răspunderea în Parlament pe un buget falsificat. 
Domnii Cîțu şi Orban au falsificat datele din buget 
prezentand venituri false. Acum recunosc  ca nu au 
bani pentru sustinerea cheltuielilor privind pensiile, 
potrivit legilor in vigoare. Asta dupa ce au sustinut 
peste tot că au prins în buget aceste cheltuilei.” a 
declarat Sefer care a continuat “Cei doi amintiţi mai sus 
au semnat o declaratie prin care au declarat pe 
propria raspundere ca datele din buget sunt reale. 
Declaraţiile lor arată că au săvârşit infracţiunile de fals 
şi uz de fals. Deci, potrivit propriilor afirmatii, ei sunt 
penali. Infractorii Orban si Cîțu.”

Sefer a mai adăugat că legile sunt făcute pentru a fi 
respectate de toţi, inclusiv de cei care conduc vremelnic 
ţara. “Evoluția încasărilor şi a economiei depinde de 
competența Guvernului. Dar nu sacrifici legi şi oameni. 
Nu faci anticipate ca să-i păcăleşti că vei respecta 
legile după. Românii trebuie să ştie că 
Anticipate=Austeritate!” a conchis parlamentarul social 
– democrat.

Premierul Ludovic Orban a declarat că sunt prevăzuţi 
bani la buget pentru majorarea pensiilor cu 40% din 
luna septembrie, dar nu este "100%" aplicarea acestei 
măsuri, deoarece "totul depinde de cum evoluează 
economia".

"Nu e 100% asta. Repet, banii sunt prevăzuţi, dar totul 
depinde de cum evoluează economia, dacă reuşim să 
asigurăm un trend economic solid, o creştere 
economică consolidată, să relansăm investiţiile, să 
îmbunătăţim colectarea.” a explicat Orban, duminică, la 
Hotnews.

Guvernul a adoptat în prima şedinţă consilii judeţene", a precizat premierul pronunţat anterior în sensul încălcării 
Ludovic Orban. Constituţiei. Dacă această prevedere din acest an, un act normativ care a 

intră în vigoare, peste 100.000 de copii modificat prevederile OUG 
riscă să rămână fără dascăli (care 114/2018, şi anume o serie de 
predau, pensionari fiind); iar în mediul măsuri pe care le-a considerat 
rural sute sau mii de comunităţi riscă să necesare pentru construcţia Legii 
rămână fără medic de familie sau fără bugetului de stat şi a celui al 
personal medical.”

asigurărilor sociale de stat, cum ar fi 
În ceea ce priveşte pensiile aleşilor locali, îngheţarea indemnizaţiei 
acestea intră în vigoare după un calendar 

demnitarilor, încetarea detaşărilor care nu are nicio legătură cu bugetul pe 
din mediul privat în zona publică, anul 2021. “Până în luna martie 2020 se 
interzicerea cumulului pensiei cu depun cererile de pensie, după o 
salariul în sectorul public sau metodologie elaborată de Ministerul 
plafonarea punctului de amendă la Dezvoltării. Plata lor se realizează 
nivelul anului 2019. începând cu 1 ianuarie 2021.” a mai 

adăugat parlamentarul social – democrat 
"Mi-am informat colegii şi am cerut 

care a conchis “Îngheţarea salariilor 
susţinere, o situaţie creată de colegii de 

demnitarilor la care se referă PNL este 
la PSD. Din cauza modului în care a fost 

de fapt o îngheţare a peste 100.000 de 
construită OUG 114 a trebuit să 

angajaţi din sectorul public, respectiv includem în legea de corectare a OUG 
“PNL încearcă să manipuleze opinia toţi funcţionarii din administraţia 114 o serie de măsuri pe care le-am 
publică acuzând PSD că vrea să blocheze publică locală al căror salariu se considerat necesare pentru construcţia 
anumite modificări populiste cum ar fi raportează la salariile demnitarilor. legii bugetului de stat şi legii bugetului 
îngheţarea indemnizaţiilor Invocarea acestui argument este însă asigurărilor de stat. E vorba de 
parlamentarilor şi aleşilor locali sau falsă pentru că impactul său bugetar se îngheţarea indemnizaţiei demnitarilor, 
amânarea creşterii pensiilor aleşilor compensează cu taxele aplicate încetarea detaşărilor din mediul privat în 
locali.” a precizat pentru companiilor din sectoarele bancar, zona publică, interzicerea cumulului 
www.arenamedia.ro vicepreşedintele energie şi telecom, care nu sunt pensiei cu salariul în sectorul public, 
PSD Călăraşi, deputatul Sorin Vrăjitoru eliminate dacă nu intră în vigoare OUG plafonarea punctului de amendă - 
care a continuat “PSD însă nu a atacat la 114 şi de unde vin peste 2 miliarde lei. practic, toate aceste măsuri, prorogarea 
CCR aceste modificări, ci doar interdicţia Deci creşterea salariilor celor care termenului de intrare în vigoare a 
cumulului pensiei cu salariul care lucrează în administraţie poate fi articolului 200 din Codul administrativ 
afectează grav Sectorul educaţiei şi pe susţinută din aceste taxe pe care PNL privitor la pensiile speciale pentru 
cel al Sănătăţii şi pe care CCR s-a mai voia să le elimine.”primari, viceprimari, vicepreşedinţi de 

Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi a declarat pentru www.arenamedia.ro că 
pentru acest an, PNL a tăiat pur şi simplu salariile din 
educaţie. „Este un fapt dovedit! În bugetul guvernării 
PNL nu sunt bani pentru creşterile prevăzute de lege 
pentru educaţie. Suma totală necesară în acest an 
pentru aplicarea creşterilor de salarii dascălilor ar fi 
trebui să fie 8,4 miliarde de lei. În buget nu sunt decât 
1,3 miliarde de lei în plus faţă de anul trecut. Lipsesc 
7,3 miliarde!” a spus parlamentariul social – democrat. 
Astfel pentru anul 2018, cheltuielile de personal au fost 
în cuantum de 15,74 miliarde lei. În 2019, aceste 
cheltuieli s-au cifrat la 19,95 miliarde lei. Pentru 
creşterea cu 25% din diferenţa faţă de grila din 2022 a 
fost alocată suma de 4,2 miliarde lei.
În acest an, cheltielile de personal sunt estimate la 
21,25 miliarde lei, fiind alocată suma de doar 1,3 
miliarde lei pentru majorarea de la 1 ianuarie. Rezultă 
aşadar un minus de 7,1 miliarde lei care ar fi trebuit să 
acopere majoarea salarială de la 1 septembrie 2020. 
“Degeaba minte ministrul Educaţiei că sunt bani! 
Degeaba dau asigurări Orban şi ai săi că nu taie 
salariile. Vorbele nu pot masca realitatea. Cifrele sunt 
clare!” a conchis Roxana Paţurcă.

conduse de liberali au primit 77% 
din suma alocată judeţului iar 
primăriile conduse de PSD, 23%. Era 
un guvern atunci condus de PSD! Ca 
să vă faceţi o imagine, Primăria 

Primarul municipiului Olteniţa, Petre Călăraşi a primit 160 de miliarde de pe acest segment. Vreau să vă spun 
Ţone, a dezvăluit duminică în cadrul lei vechi. Pe 20 decembrie şi că nouă primarilor PSD nu ni s-a dat 
unei întâlniri de partid că e decis să domnul Orban le-a mai dat 50 de mai nimic acum în noiembrie şi 
dea în judecată Consiliul Judeţean miliarde de lei vechi. (...) Au venit decembrie şi nu e normal” a spus 
dacă instituţia condusă de liberalul domnii de la PNL la putere. Au Ţone care a criticat nu doar 
Vasile Iliuţă va mai proceda şi în promis foarte multe. Doar că la Guvernul Orban ci şi pe fostul 
acest an la împărţirea, „în mod primele două rectificări, nouă, celor ministru al finanţelor, social – 
discreţionar”, a sumelor rezultate de la PSD nu ne-au dat aproape democratul Eugen Teodorovici 
din impozitul pe venit aşa cum s-a nimic. Pe 20 decembrie au vrut să pentru modul în care au alocat 
întâmplat în 2019. facă un act de caritate faţă de resursele financiare pentru 

primarii din ţara asta care aveau acoperirea unor cheltuieli curente, „Profit şi de prezenţa televiziunilor 
probleme cu plata utilităţilor şi a cu preponderenţă primarilor PNL. şi anunţ că dacă acum când se va 
salariilor. Şi s-au gândit ei că cele „Toată lumea face apel la primari, împărţi impozitul pe venit de către 
mai amărâte primării din ţară sunt să câştigăm, să facem, să muncim. CJ Călăraşi se va proceda ca anul 
Oradea, Timişoara, Cluj Napoca şi Dar la primarii ăştia se gândeşte trecut, adică discreţionar, voi 
desigur şi Călăraşi cărora le-au dat cineva? S-a „gândit” la noi foarte acţiona în judecată Consiliul 
foarte mulţi bani. E o sfidare la mult domnul Teodorovici şi în Judeţean! Impozitul pe venit este 
adresa noastră” a mai susţinut Petre octombrie când în urma acelei generat de UAT-uri. Ori un 
Ţone, vicepreşedinte al PSD Călăraşi.rectificări bugetare, primăriile municipiu generează multe venituri 

Chiar la începutul anului, pe 6 ianuarie, în regim de 
viteză maximă Guvernul condus de Ludovic Orban a 
adoptat OUG 1 despre care deputatul PSD Călăraşi 
Cristian Sefer susţine că nu are avizul Consiliului 
Economic şi Social încăcându-se astfel prevederile 
legale în vigoare. 
“Guvernul PNL nu 
încetează să încalce 
legea!  Pe 6 ianuarie, 
Guvernul a adoptat 
OUG 1 prin care se 
modifică, printre 
altele, unele 
prevederi din OUG 
114, fără a avea însă 
avizul Consiliului 
Economic şi Social.  
În mod normal, 
Secretariatul General 
al Guvernului are 
obligaţia ca 
proiectele iniţiale să fie trimise la CES cu cel puţin 5 
zile înainte de adoptare. Guvernul Orban face însă 
taman invers: adoptă OUG şi după cere avizul CES, 
încercând astfel să acopere retroactiv încălcarea legii.” 
a declarat pentru www.arenamedia.ro deputatul social 
– democrat care a continuat “PNL nu este însă la prima 
abatere! La fel s-a întâmplat şi cu Legea bugetului pe 
care au promovat-o prin angajarea răspunderii.”
Sefer precizează că şi creşterea accizei la carburanţi s-a 
produs cu încălcarea legii. “Un alt exemplu este 
creşterea accizei la carburanţi la 31 decembrie 2019. 
Guvernul Orban îşi arată astfel dispreţul faţă de 
prevederile legale prin care nivelul accizelor se 
stabileşte şi se comunică la 31 octombrie. Pentru a 
acoperi acest derapaj legislativ, Guvernul Orban 
modifică ulterior legea şi prelungeşte termenul pentru 
stabilirea accizelor până la 31 decembrie.” a conchis 
deputatul călărăşean.

PNL se contrazice pe tema cumulării pensiilor cu salariul la stat. 
În timp ce premierul Ludovic Orban clamează principiul 
interdicţiei pensiei cu salariul la stat, ministrul său de interne, 
Marcel Vela, promovează exact contrariul şi anunţă public 
revenirea în sistem ca salariaţi şi angajarea/plata lor a unor 
pensionari din aviaţie, pentru a acoperi necesarul de piloţi 
pentru serviciul de urgenţă SMURD. “Odată-n plus se vede 
ipocrizia şi diletantismul guvernării PNL! Pe de o parte invocă 
principii şi-şi umflă propagandistic obrajii, dar fac fix invers, 
forţaţi de realitate, care arată blocajele grave pe care le-ar 
genera o astfel de măsură.” e de părere deputatul Sorin 
Vrăjitoru, vicepreşedinte PSD Călăraşi care a continuat 
“România nu poate fi guvernată doar prin sloganuri 
electorale. Acest lucru de bun simţ PNL încă nu l-a înţeles şi 
prin urmare continuă să se manifeste iresponsabil în actul 
guvernării. Este evident că sunt domenii vitale – precum 
SMURD, Sănătate, Educaţiei – unde nu se poate aplica „in 
integrum” principiul interdicţiei pensiei cu salariul pentru că 
ar provoca mari probleme sociale.”

Miercuri, PSD a hotărât să convoace o sesiune parlamentară 
extraordinară, pentru eliminarea pensiilor speciale, în ultima 
săptămână din luna ianuarie, a anunţat preşedintele interimar 
al partidului, Marcel Ciolacu. În acest sens, pe ordinea de zi a 
şedinţei extraordinare se va afla proiectul de lege pentru 
eliminarea pensiilor speciale care a fost dezbătut în luna 
decembrie în comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor. 
"Vom excepta pensiile de serviciu ale militarilor, pe care este 
exclus să le considerăm pensii speciale", a menţionat 
Ciolacu.
Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul, Sorin Vrăjitoru, a 
preciat prin intermediul unei postări pe contul de Facebook că 
va vota pentru „eliminarea acestor privilegii”. „Preşedintele 
PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat convocarea unei sesiuni 
extraordinare pentru eliminarea pensiilor speciale! Voi fi 
prezent si voi vota eliminarea acestor privilegii. În acest 
moment, peste 9.000 de români primesc pensii de serviciu. 
La sfârşitul anului trecut, 9.359 de romani aveau pensii 
speciale, cu 1,9 % mai mult decat in 2018.” a scris Vrăjitoru 
pe Facebook.

Liderul PSD Călăraşi, Iulian Iacomi a taxat sunt bani la buget. şi Orban au semnat o declaratie prin 
din nou “derapajele” guvernării PNL care au declarat pe propria raspundere Teatrul pe care cei de la PNL, alături de 
subliniind prin intermediul unei postări că datele din bugetul pe care şi l-au preşedintele Iohannis, l-au jucat în faţa 
pe contul official de Facebook al asumat în Parlament sunt reale. Faptul românilor în timpul campaniilor 
partidului că Orban&Co nu şi-au propus că ulterior au ieşit public, spunând că nu electorale de anul trecut continuă din 
în realitate nici creşterea alocaţiilor sunt bani pentru aceste cheltuieli, păcate şi anul acesta. Pe de o parte 
pentru copii şi nici majorarea pensiilor, în reprezintă recunoaşterea infracţiunilor avem un preşedinte care joacă rolul 
ciuda faptului că există bani în buget. În de fals şi uz de fals pe care cei doi le-au personajului pozitiv, el promulgând 
opinia sa “guvernul PNL este prea comis în Parlament în momentul legile iniţiate de PSD, aşa cum este cea 
incompetent pentru a exercita actul de asumării răspunderii pe buget.privind majorarea alocaţiilor pentru 
guvernare aşa cum ar trebui, sau este copii. Pe de altă parte avem personajul Adevărul este că bani la buget sunt, însă 
prea rău intenţionat şi atunci pune negativ, Ludovic Orban, care anunţă că guvernul PNL este prea incompetent 
interesele companiilor străine în faţa bugetul ţării nu permite majorarea pentru a exercita actul de guvernare aşa 
intereselor tuturor românilor.” alocaţiilor, nici a pensiilor. cum ar trebui, sau este prea rău 
“Suntem deja în faţa faptului împlinit: intenţionat şi atunci pune interesele În acest moment, cei de la PNL, în frunte 
PNL, partid de la care românii care au companiilor străine în faţa intereselor cu premierul Orban şi cu ministrul de 
crezut promisiunile liberalilor aşteptau tuturor românilor.Finanţe, Florin Cîţu, recunosc de fapt că 
foarte multe, a anunţat ceea ce PSD au încălcat legea penală. Practic, dacă Să sperăm că guvernarea PNL se va 
avertizase de mult timp - nu doreşte acum spun că nu sunt bani de pensii, cei sfârşi cât mai curând, spre binele 
creşterea alocaţiilor pentru copii, nici doi au falsificat datele din buget României.” a scris Iacomi pe contul 
majorarea pensiilor, pretextând că nu prezentând venituri false. Atât Cîţu, cât oficial al PSD Călăraşi.

Iulian Iacomi a declarat duminică, imediat 
după conferinţa judeţeană în cadrul căreia au 
fost desemnaţi delegaţii PSD Călăraşi pentru 
Congresul din 29 februarie că până la 
jumătatea lunii februarie va trebui înaintată 
la Centru lista cu propunerile partidului 
pentru funcţiile de primar, respectiv de 
preşedinte al Consiliului Judeţean în 
perspectiva localelor din vară. “Până pe 15 
februarie, trebuie să înaintăm lista cu 
candidaţii pentru funcţiile de primar şi la Consiliul Judeţean” a spus 
Iacomi care a mai adăugat că dacă “în mare parte din judeţ stăm 
foarte bine” în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor, în 
municipiul reşedinţă de judeţ e în desfăşurare un sondaj de opinie 
care va stabili, finalmente, reprezentantul partidului pentru prima 
funcţie din Executiv. Întrebat care sunt “subiecţii” sondajului, Iacomi a 
evitat să ofere măcar un nume.
Obiectivul PSD, aşa cum a fost exprimat şi de preşedintele Iacomi, este 
câştigarea Primăriei Călăraşi, a Consiliului Judeţean şi desigur 
obţinerea unui număr cât mai mare de mandate de primar.

Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD Călăraşi 
a declarat duminică în plenul conferinţei de desemnare a 
delegaţilor judeţeni la Congresul naţional al partidului din 29 
februarie că organizaţia judeţeană are capacitatea să câştige 
localele din vară având în vedere existenţa în rândurile 
partidului a nu mai puţin de 4 parlamentari precum şi 
experienţa preşedintelui Iacomi care în calitate de primar a 
câştigat toate bătăliile electorale. 

”Principiul primordial de la care am pornit construcţia politică 
a organizaţiei judeţene a fost unitatea. Suntem la nivel de 
conducere oameni cu experienţă, uniţi în jurul preşedintelui 
Iulian Iacomi, şi împreună am reuşit obţinerea unor rezultate 
excelente, remarcate şi de domnul preşedinte Marcel Ciolacu. 
Faptul că Iulian Iacomi este un primar care a câştigat mereu 
alegerile la care a candidat ne face să avem încredere că la 
alegerile locale de anul acesta vom identifica împreună nu 
numai cei mai potriviţi candidaţi, ci câştigătorii din partea 
PSD. Mai mult, faptul că suntem patru parlamentari la nivelul 
judeţului ne va oferi un plus în faţa PNL la momentul 
alegerilor parlamentare, iar experienţa noastră în acest sens 
va fi determinantă pentru ca PSD să câştige ambele alegeri 
din acest an”, a spus parlamentarul social - democrat care a 
evidenţiat şi susţinerea pe care e gata s-o ofere viitoarea 
conducere centrală a partidului filialei de la Călăraşi. 

”Am simţit astăzi din partea preşedintelui PSD o mulţumire conducere, toată susţinerea domnului preşedinte Marcel 
pentru munca pe care o depunem aici, la Călăraşi, o admiraţie Ciolacu şi la rândul nostru l-am asigurat de întregul nostru 
chiar, dar am obţinut şi suportul moral atât de necesar în sprijin”, a concluzionat senatorul Roxana Paţurcă la finalul 
lupta politică locală împotriva PNL. Avem, la nivel de Conferinţei Judeţene.

PNL vrea să privatizeze Sănătatea. Consilierul 
premierului Ludovic Orban, Cristian Păun a postat la 
finele anului pe contul personal de Facebook următorul 
mesaj “Statul român vede că eşti pe moarte şi îţi dă 
lovitura fatală cu un cinism execrabil. Fură maică, fură, 
dar mai şi fac ceva pentru noi. Între timp, serviciile 
medicale pot fi doar în grija statului populat de 
adevărate caste de lorzi angajaţi politic. Privatul e mereu 
ticălos şi lipsit de atenţie. Şi piaţa mereu imperfectă.
Omul nou nu e soluţia! Sistemul e defect.
Soluţia: să privatizăm fondul de “asigurări” de sănătate 
public. Fonduri mutuale private. Care pot cumpăra 
servicii medicale de la stat sau de la privat. Sistemul de 
asigurări actual numai asigurare de sănătate nu este. Să 
introducem competiţia reală în sistem. Să fim liberi să 
cotizăm la ce sistem dorim. E timpul să lăsăm operatorii 
privaţi să aibă grijă de pensia şi sănătatea noastră!
Şi beuranii vor fi pa!
Ei pot fi cinici cu noi pentru că noi le permitem asta! 
Suntem miopi şi refuzăm sistematic soluţia reală! 
Suntem mereu la mâna beuranilor... Şi arafaţilor!” a scris 
pe contul personal de Facebook Cristian Păun, consilierul 
lui Orban.
“PNL vrea să facă cadou unor firme private bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate, exact la fel cum a 
procedat şi cu fondurile de pensii.”, susţine senatoarea 
Roxana Paţurcă, preşedinte executive al PSD Călăraşi 
care a continuat “PNL propune practic retragerea 
statului din asigurările sociale de sănătate, urmând ca 
românii să fie obligaţi să contribuie la firme private. În 
acest caz, dispare caracterul social al asigurărilor de 
sănătate, ceea ce înseamnă că cetăţenii vor avea acces 
la Sănătate doar în funcţie de grosimea portofelului.”

ştiute sau negociate la acele timpuri. În 
acest moment, nu mai există acele 
negocieri. Categoric, n-o să mai avem 
negocieri cu PNL o perioadă lungă de 
timp”. a spus liderul interimar al PSD.

Ciolacu a mai dat asigurări că viitoarea 
conducere nu va mai interveni în „viaţa” 
organizaţiei judeţene de la Călăraşi prin 
impunera unor reprezentanţi de la 
Centru ca o reparaţie morală pentru 
imixtiunile repetate din ultimii 8-9 ani. 
„Cred că organizaţia centrală e datoare 
organizaţiei Călăraşi să pună umărul să 
încerce să acopere prin anumite 
reparaţii morale pe care Centrul le 
datorează Călăraşiului. Eu n-am 
acceptat la Buzău unde sunt preşedinte 
de organizaţie judeţeană să mi se 
impună cineva pe listă. Cred că acea 

Prezent duminică la Călăraşi la lucrările rezultat pentru mine de-a dreptul etapă a vieţii de partid este depăşită. 
conferinţei de desemnare a delegaţilor la surprinztor. Cred că a fost obţinut prin Cel puţin din partea mea este exclus aşa 
Congresul naţional de la finele lunii muncă, organizare. E normal să vă 

ceva. Este exclus ca noi să hotărâm în 
februarie, preşedintele interimar Marcel felicit. Aţi muncit, în primul tur aţi scos 

numele dumneavoastră. În schimb, 
Ciolacu a lăudat organizaţia de la 42%, la prezidenţiale, într-un judeţ care 

avem o datorie morală să vă ajutăm cu Călăraşi, condusă de Iulian Iacomi, a fost lovit, să zic aşa, de anumite 
tot ceea ce putem.” a mai precizat pentru rezultatul „de-a dreptul negocieri” a spus Ciolacu care a 
Ciolacu cărora le-a făcut şi o surprinzător” obţinut la alegerile continuat „Nicio construcţie politică din 
recomandare colegilor săi de la Călăraşi. prezidenţiale în condiţiile în care filiala a mai multe partide nu e perfectă. Există 
„Încercaţi să deschideţi uşile oamenilor devenit victimă a negocierilor din cadrul întotdeauna şi imperfecţiuni. Una din 
care au avut un istoric cu acest partid. USL, din urmă cu 7 ani care au avantajat imperfecţiunile USL-ului se pare că a 
Oamenii care vin atunci când eşti în făţiş organizaţia rivală PNL Călăraşi. fost Călăraşiul care a fost abandonat 
opoziţie sunt oamenii cei mai valoroşi.”„Dumneavoastră aţi reuşit aici un Partidului Naţional Liberal. Din motivele 

Cr. Sefer: Guvernul 
recunoaşte că şi-a angajat 
răspunderea în Parlament 

pe un buget falsificat

Cr. Sefer: Guvernul a 
încălcat legea când a 
modificat OUG 114

Sorin Vrăjitoru: PNL încearcă 
doar să manipuleze opinia publică

Sorin Vrăjitoru: Odată-n plus 
se vede ipocrizia şi 

diletantismul guvernării PNL!

Sorin Vrăjitoru: Voi 
vota pentru eliminarea 

pensiilor speciale

I. Iacomi: Adevărul este că bani la buget 
sunt, însă guvernul PNL este prea incompetent

Roxana Paţurcă: În bugetul 
guvernării PNL, nu sunt bani 
pentru creşterile prevăzute 

de lege pentru educaţie

Roxana Paţurcă: PNL vrea să 
facă cadou unor firme 

private bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate

Marcel Ciolacu: Aţi reuşit aici un 
rezultat de-a dreptul surprinzător!

Roxana Paţurcă: Principiul primordial de la care am pornit 
construcţia politică a organizaţiei judeţene a fost unitatea

Ţone, decis să acţioneze în 
instanţă Consiliul Judeţean!

I. Iacomi: Până pe 15 februarie 
trebuie să înaintăm lista cu candidaţii
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