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Liderul PSD Călăraşi, Iulian Iacomi, şi-a arătat 
dezamăgirea faţă de gestul fostului său coleg, Ciprian 
Pandea de a se înscrie în PNL, subliniind prin 
intermediul unei postări pe pagina de Facebook a 
partidului că în urma discuţiilor purtate cu primarii şi 
liderii organizaţiilor locale, toţi şi-au exprimat intenţia 
de a-şi continua activitatea în cadrul Partidului Social 
Democrat, obiectivul fiind câştigarea alegerilor locale în 
vara acestui an.

„Dragi prieteni,

În calitate de preşedinte apreciez că este necesar să 
exprim punctul de vedere privind o serie de informaţii 
care au apărut în presă în ultimele 24 de ore.

Din start doresc să îi urez lui Ciprian Pandea, un tânăr în 
care am crezut mulţi la un anumit moment, succes în 
noul său proiect politic. Desigur, gestul său a dezamăgit 
extrem de mulţi membri ai PSD şi, prin plecarea lui, a 
confirmat că în perioada mandatului său la Călăraşi 
organizaţia era demantelată din interior de chiar 
domnia sa. 

În ceea ce priveşte lista pe care o vehiculează tânărul 
politician, cu vocaţie de trădător, în mass-media, vă 
asigur că lucrurile nu stau aşa cum crede el sau cum i s-
a spus.

Am discutat cu primarii noştri, am discutat cu liderii de 
organizaţii, iar răspunsul lor este unul clar: toată lumea 
a strâns rândurile în jurul echipei de conducere, fapt 
pentru care le mulţumesc.

Mulţumesc public pe această cale şi preşedintelui 
nostru executiv, doamna senator Roxana Paţurcă, cea 
care a depus un efort substanţial pentru contracararea 
atacurilor mediatice şi politice lansate împotriva 
organizaţiei noastre. 

Doresc să amintesc tuturor membrilor şi simpatizanţilor 
organizaţiei noastre, dar şi celor care ne atacă în aceste 
zile, un singur lucru: eu nu am pierdut niciodată o 
bătălie politică şi am de gând ca, alături de colegii mei 
din echipa de conducere a PSD Călăraşi, să aduc şi de 
această dată victoria, prefigurând un nou profil 
economic la nivelul judeţului nostru, iar câştigătorii de 
fapt sa fie călărăsenii. Pentru că DA, am demonstrat că 
ştim, vrem şi se poate.

Călăraşiul îşi va recăpăta Demnitatea şi Forţa pe care o 
avea în cele mai bune vremuri ale sale. Aveţi 
încredere!” a scris preşedintele PSD Călăraşi, Iulian 
Iacomi, pe Facebook.

Deputatul Sorin Vrăjitoru, vicepreşedinte spune că nu susţine guvernul PNL, iar 
PSD Călăraşi susţine că în realitate, PNL Orban spune că nu-l votează pe Orban.” 
fuge de guvernare, din acest motiv a continuat liderul PSD Călăraşi.
solicitând cu orice preţ organizarea 
alegerilor anticipate. „După ce au 

Ce să creadă românii nenorocit economia şi au văzut că nu pot 
despre programul de ţine controlul ei, au provocat moţiunea 

de cenzură şi acum încearcă să provoace guvernare al lui Orban 
anticipate. Este clar ca lumina zile că nu 2, dacă nici măcar cei 
vor creşte nici pensiile, nici salariile, nici 

care l-au scris nu vor să-l voteze? alocaţiile. Nu sunt în stare să genereze 
creştere economică şi vor fi nevoiţi să ia În mod oficial, PNL recunoaşte că 
măsuri de austeritate. Vor anticipate ca nu vrea să crească nici punctul de 
să obţină votul cetăţenilor înainte de a 

pensie cu 40% şi salariile din veni austeritatea. Anticipate înseamnă 
învăţământ de la 1 septembrie, austeritate.” susţine deputatul social – 

democrat care consideră că partidul pe nici să dubleze alocaţiile de la 1 
care-l reprezintă este avantajat de august. Nu e niciun rând despre 
anticipate. “PSD este pregătit pentru 

interesul PSD trebuie să fie prioritar. aceste măsuri în programul de orice variantă. PSD nu fuge de anticipate, 
Tentativa PNL de a provoca anticipate cu guvernare al Guvernului Orban II. dar PNL fuge de guvernare. PSD este 
câteva luni înainte de termen este o avantajat de anticipate la alegerile Au înlocuit autostrada Comarnic mare prostie care nu are nimic de-a face parlamentare, odată cu localele, pentru – Braşov, a cărei construcţie cu interesul cetăţenilor. ESTE O MARE că atunci structurile locale ale partidului 
MASCARADĂ. Guvernul Orban va urma să înceapă în 2020, cu un ating vârful de mobilizare în alegeri. Deci 
rămâne în istorie cu numele de Guvernul pentru PSD, anticipatele ar fi o variantă drum forestier ocolitor. Această 
Mascaradă. Este o bătaie de joc la adresa bună.” a mai adăugat Vrăjitoru. decizie este expresia absolută a românilor, care înţeleg bine că PNL şi 

În opinia sa, criza este cauzată de 
Iohannis urmăresc doar un joc politic. Se incompetenţei lui Orban.”

preşedintele Iohannis şi PNL care nu 
ajunge la situaţia absurdă în care PNL Sorin Vrăjitoruurmăresc decât un joc politic. “Nu 

Coordonatorul judeţean al PRO România Călăraşi, 
Răzvan Meseşeanu şi-a exprimat luni dezamăgirea că 
propunerea sa, lansată încă din vara anului trecut, 
potrivit căreia liderii tuturor partidelor politice locale 
să se întâlnească şi să stabilească de comun acord o 
listă de 3-5 priorităţi de dezvoltare a judeţului nu şi-a 
găsit încă ecou lansând deopotrivă şi un avertisment 
conducerilor principalelor forţe politice, PSD şi PNL. 
„Chiar dacă noi am încercat să aruncăm mănuşa în 
arena politică, adversarii noştri n-au catadicsit s-o 
ridice. Mă refer aici la faptul că am anunţat în câteva 
rânduri ideea de a ne aşeza cu ceilalţi parteneri de 
viaţă politică, PSD, PNL, USR chiar şi PMP, să încercăm 
să stabilim o listă de 3, 4, 5 priorităţi pe care 
indiferent de structura viitorului Consiliu Judeţean, a 
viitorului Consiliu Local muncipal, de ce nu şi a 
viitoarelor Consilii Locale ale localităţilor din judeţ să 
o gândim împreună pornind de la priorităţile 
cetăţenilor, din perspectiva fiecărei formaţiuni 
politice şi să vedem apoi dacă putem să le 
armonizăm.

Rămâne de văzut, dacă s-ar întâmpla o asemenea 
întâlnire, modul în care candidaţii propuşi de noi şi de 
ceilalţi competitori pot să pună în practică mai 
repede sau mai puţin repede aceste priorităţi.” a spus 
Meseşeanu care a continuat „Dar se pare că încă nu 
consideră nici mastodonţii PSD şi nici PNL că am 
putea fi un partener serios, lucru pe care o să-l 
combatem la alegerile locale şi atunci, probabil, c-o 
să fim căutaţi cu înverşunare. Iar condiţiile pe care 
noi o să le punem într-o viitoare întâlnire  vor fi mult 
mai drastice decât am putea să le punem în 
momentul de faţă- Ştiţi prea bine că la întâlnirile 
politice, fără compromisuri constructive, nu prea se 
poate.”

Ministrul Sănătăţii manipulează cetăţenii când dă 
vina pe PSD pentru „bugetul moştenit”, apreciază 
vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Cristian 
Sefer care a mai 
precizat “PNL a 
scris bugetul 
sănătăţii pentru 
anul 2020, prin 
angajarea 
răspunderii. 
Adevărul este 
unul singur: 
Guvernul liberal 
a tăiat 22% din 
banii destinaţi 
sistemului de 
sănătate.”
În opinia sa, 
“PNL privatizează sănătatea, iar banii de la spitalele 
de stat vor fi direcţionaţi la privat. Liberalii au şi 
recunoscut prin vocea ministrului Cîţu “că 
sănătatea nu e o prioritate pentru guvernarea 
Orban!” În plus “Degeaba PNL încearcă să dea vina 
pe PSD, pe motiv că au „moştenit” un buget prost 
pentru că românii şi-au dat seama de toate 
ticăloşiile liberalilor, inclusiv de tăierile banilor de 
la spitalele de stat. Pe scurt, PNL face orice ca să îşi 
salveze miniştrii şi odată cu ei firmele de partid 
care au fost conectate la conducta de bani publici.” 
a conchis parlamentarul social – democrat.

Liderul consilierilor PSD, Marius Dulce s-a adresat 
joi Executivului, în cadrul şedinţei ordinare de plen 
a Consiliului Local solicitând oprirea distrugerii în 
continuare a trotuarelor de pe strada Griviţa care 
face şi mai dificilă circulaţia cetăţenilor, în 
condiţiile în care lucrările de reabilitare stagnează. 
„Nu înţeleg de ce se mai continuă cu spargerea 
trotuarelor de pe Griviţa din moment ce nu se 
face nimic în urma lor. Chiar nimeni nu ia în calcul 
că trotuarul e un loc pe unde circulă cetăţenii? Pe 
unde să se mai deplaseze? Nu mai spun de 
disconfortul pe care-l creăm oamenilor care 
locuiesc acolo nevoiţi să-şi facă punte ca să intre 
în propriile curţi. Noroc că n-a plouat, 
altfel...Dumnezeu cu mila! E clar că şi 
constructorul nu poate să ţină ritmul. Oamenii 
trebuie să iasă pe carosabil ca să se deplaseze şi 
Doamne fereşte!, să se întâmple ceva, c-o să dăm 
vina unii pe alţii!” a spus Dulce în preambulul 
şedinţei propriu – zise, în secţiunea rezervată 
Interpelărilor.

Interesant e că şi reprezentantul Executivului, 
viceprimarul Viorel Ivanciu i-a dat dreptate 
colegului său de Consiliu, luându-şi deopotrivă şi 
angajamentul că situaţia se va remedia. „Am notat 
problema. E corect ce spuneţi şi cu siguranţă 
lucrurile se vor îndrepta” a susţinut Ivanciu. Când 
mai exact? Într-o zi!

Consilierul PDS, Mircea Buzea este nou viceprimar al 
municipiului Călăraşi, câştigând marţi după-amiază 
bătălia cu reprezentanta PSD, Melania Vulpoiu. Buzea a 
obţinut 12 voturi (toate 10 de la PNL plus două de la 
partidul pe care-l reprezintă, Carmen Filimon, 
absentând) în vreme ce Vulpoiu a fost votată doar de 
colegii de partid, 7 la număr.

Alegerea lui Buzea “trădează” cel puţin 3 adevăruri care 
nu prea se spun deschis în PNL. Primul demonstrează că 
voinţa lui Drăgulin, cel care a făcut şi nominalizarea lui 
Buzea, a cam devenit lege în PNL. Iată că după victoria 
obţinută în partid după ce Camelia Croitoru, favorita sa, 
a devenit şefa ISJ Călăraşi în dauna Lucicăi Barbu, 
susţinută frenetic de Filipescu, Drăgulin îşi mai trece-n 
cont un “succes” personal care-i poate întări şi mai mult 
autoritatea în partid. În al doilea rând, desemnarea unui 
consilier din afara partidului ar putea însemna şi faptul 
că în PNL Călăraşi e…lume multă însă oameni puţini. 
Nici unul din cei 10 consilieri liberali nu l-a impresionat 
pe Drăgulin ca să-i devină acestuia colaborator în 
Executivul Primăriei, punând în mare dificultate 
organizaţia locală a partidului, cea mai mare şi mai 
importantă din judeţ. Multe orgolii rănite prin partid 
din această zi! Nu în ultimul rând, Drăgulin a reuşit prin 
această “mişcare” să nu-i mai ofere viceprimarului 
Viorel Ivanciu, liderul organizaţiei municipale, “puteri 
maxime” în Primărie. Un consilier din partid, numele lui 
Cătălin Kosztelnik, cel mai vehiculat în ultima vreme, ar 
fi devenit, mai degrabă, subaltern al lui Ivanciu şi nu al 
lui Drăgulin, aşa cum şi-ar fi dorit acesta. În ciuda 
imaginii de echipă unită între Drăgulin şi Ivanciu 
persistă, în continuare, măcar anumite “animozităţi” 
care-l fac pe primul să fie mai sceptic, mai neîncrezător.

Aducerea lui Buzea în Executiv înseamnă şi faptul că 
PDS devine aliat oficial al PNL-ului în administraţia 
locală. Şi foarte probabil noul viceprimar va fi inclus de 
noul său şef, Drăgulin, în ciuda voinţei conducerii 
organizaţiei locale, în lista de candidaţi a partidului la 
localele din vară pentru Consiliul municipal. Pare–mi–se 
că se coc şi alte nemulţumiri prin PNL!

Drăgulin, după cum este în scripte, dacă e 
Filipescu, conform obişnuinţei şi a poziţiilor 
de la Parlament în jos, dacă este altcineva, 
ce rol a avut premierul Orban, preşedintele 
partidului, asupra organizaţiei de aici de la 
Călăraşi... Deci dacă aceste negocieri îi 
permit prietenului meu, Ciprian o să aibă 
un cuvânt de spus acolo. Ar fi păcat să nu 
aibă un cuvânt de spus. Dar, aşa cum îl ştiu, 
tenace şi perseverent, cred că se va impune 
la PNL. Liberalii care cred că este doar o 
mişcare de a faulta PSD-ul prin aducerea 
lui, cred că se înşeală. 
Sunt convins că dacă Ciprian a ajuns acolo, 
a ajuns să facă treabă şi o să ajungă cât mai 
în vârful PNL-ului. Nu doar să fie o 
marionetă. 
n Cum rămâne cu ipocrizia PNL-ului: urâm 
PSD-ul dar nu avem o problemă cu PSD-
iştii? Ba dimpotrivă îi reevaluăm şi îi 
apreciem atunci când sunt la noi în casă.consider că este o mare ruşine faptul că nu Coordonatorul judeţean PRO 
Da, e lucrul pe care-l afirm şi eu de foarte au găsit în propria lor curte un membru România Călăraşi, Răzvan mult timp. L-am afirmat şi în interiorul PSD-care să-i reprezinte la această competiţie Meseşeanu „a comentat” pentru ului, îl afirm şi aici la Pro România, lucru cu de vârf. Nu cred că nu au oameni. Din 

www.arenamedia.ro, care nu mă obişnuiesc. Nu m-am obişnuit contră, sunt convins că aveau resurse 
chiar şi cu mişcarea mea pe care am făcut-o „transferurile” ce se preconizează a umane suficiente pentru a introduce în 
când am plecat dintr-o parte în alta. Am bătălia politică la vârf, în judeţul Călăraşi o se realiza între PNL şi PSD. 
stat, m-am gândit, nu sunt lucruri foarte persoană care să facă faţă oricui, oricăror Meseşeanu critică PSD pentru 
bune pentru societate. E greu de explicat alţi competitori la candidatura pentru faptul că n-a reuşit să identifice „din când faci mişcări atât de bruşte. E greu de Consiliul Judeţean. 

ograda proprie” candidatul pentru explicat şi când faci mişcări mai line în 
Aşadar pentru mine e o enigmă cum a şefia Consiliului Judeţean, în schimb politic, dar atât de bruşte sunt greu de 
putut PSD să facă această gafă politică. Dar, 

explicat. îl laudă pe Vasile Iliuţă pentru repet, îl felicit pe Vasile Iliuţă că a reuşit 
Timpul o să discearnă şi o să vedem dacă alegerea făcută. În opinia sa, această mişcare politică şi îmi exprim 
performanţele pe linia nouă a cuiva sau a regretul faţă de inabilitatea foştilor mei Ciprian Pandea îşi va pune pecetea 
altcuiva, demonstrează că a fost alegerea colegi din PSD. şi la PNL.
cea mai bună. O să observăm. Oricum este 

Pentru noi, pentru Pro România acest lucru 
interesantă viaţa politică din acest punct de 

va reprezenta o muniţie extrem de 
vedere. Păcat că oamenii sunt cei care au n Cum comentaţi ceea ce se întâmplă la preţioasă. 
aşteptări şi aceste aşteptări sunt înşelate partidele consacrate? Se pleacă din PSD 

n În partea cealaltă, am fost anunţaţi că sau au fost înşelate foarte, foarte des. spre PNL şi din PNL spre PSD. Astfel de 
fostul lider PSD, Ciprian Pandea, s-a înscris Aproape enervant de des, şi atunci mutări au la bază doar orgolii?
oficial în PNL. politicienii ar trebui să se gândească deşi Da, fără orgolii în politică ar fi mult prea 

este târziu şi e de suetă afirmaţia mea deja, Ciprian Pandea e prietenul meu şi fostul frumos, ar fi ideal dar se pare că nu se 
să se gândească totuşi la oameni în primul meu coleg. Liderul care şi-a pus amprenta poate altfel. Poate ar trebui un pic mai 
rând, la cei care-i votează, nu să uite de ei într-un mod extrem de important asupra estompate. Nu sunt eu cel care... nu sunt în 
la nesfârşit.PSD-ului şi eu consider că este un tip care măsură eu şi nu cred că trebuie să dau eu 

îşi va pune pecetea şi pe PNL, pentru că ştiu n Mai aveam o curiozitate, crezi că vor fi sfaturi sau să opinez pertinent cu privire la 
că este extrem simpatizat de foarte mulţi primari din PSD care îl vor urma pe Ciprian plecările şi venirile din şi în partide, dar 
primari de la PNL. Cred că este un plus la PNL?pentru că sunt şi eu jucător pe piaţa 
pentru PNL, rămâne de văzut cât de mult i politică din Călăraşi, am spus-o şi la ultima Aşa se presupune. 
se va permite să acceadă pe o poziţie din conferinţă de presă, ce s-a zvonit şi se pare n Aşa au spus şi ei. care să-şi exprime viziunea faţă de politica că prinde contur cu asimilarea actualului 

Ciprian până acum a dovedit că nu se liberală. Aici probabil rămâne de observat preşedinte al Consiliului Judeţean de către 
grăbeşte. Nu s-a grăbit la niciun pas pe care în timp, adică în următoarele 5-6 luni de PSD, consider că pentru dumnealui este 
l-a făcut. Şi asta îmi dă de gândit asupra zile negocierile care au dus la această într-adevăr un câştig. Deci pentru Vasile 
faptului că dacă a spus că o parte dintre mişcare extrem de surprinzătoare. Iliuţă este un câştig faptul că a pus mâna pe 
primari îl vor urma, probabil aşa se va Negocierile între lideri, că nici nu mai ştii marea masă a votanţilor PSD sau a PSD. În 
întâmpla. E de urmărit acest aspect. cine este liderul suprem la PNL, dacă este schimb, pentru cei care conduc PSD 

Curtea Constituţională a început să constate abuzurile la procedura angajării răspunderii Guvernului şi, în consecinţă, a 
liberalilor din legile adoptate în miez de noapte, consideră admis criticile de neconstituţionalitate extinse ca formulate.
deputatul Sorin Vrăjitoru, vicepreşedinte al PSD Călăraşi care a B. Obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru 
continuat „PNL începe să dea socoteală pentru ilegalităţile completarea articolului 38 alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 
comise în toiul nopţii de Guvernul Orban! Liberalii au crezut că privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
pot să scape de orice răspundere şi că au drum liber de obiecţie formulată de Guvernul României. În urma deliberărilor, 
organizarea de anticipate! Este clar pentru fiecare român: În Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis 
umbra nopţii, Guvernul Orban a aprobat  nedemocratic, obiecţia şi a constatat că Legea pentru completarea articolului 
abuziv şi neconstituţional legi prin care să obţină avantaje 38 alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
electorale pentru ei şi bani pentru sponsorii lor, astfel încât să personalului plătit din fonduri publice este neconstituţională, în 
fie alimentaţi cu fonduri la alegerile locale şi parlamentare.” ansamblul său.
Pe 12 februarie, Plenul Curţii Constituţionale, în cadrul Deciziile sunt definitive şi general obligatorii şi se comunică 
controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere: Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale 
A. Obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind Parlamentului şi primului-ministru.
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi De asemenea, Plenul Curţii Constituţionale s-a pronunţat asupra 
completarea unor acte normative, obiecţie formulată de excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de 
deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Social urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
Democrat; ridicată direct de Avocatul Poporului. În urma deliberărilor, 
În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a respins, ca 
voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că 
că Legea privind unele măsuri fiscalbugetare şi pentru prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
modificarea şi completarea unor acte normative este privind Codul administrativ sunt constituţionale, în raport de 
neconstituţională. În argumentarea soluţiei, Curtea a reţinut criticile formulate. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi 
că nu au fost respectate condiţiile constituţionale referitoare se comunică Avocatului Poporului.

Social – democraţii resping cu fermitate pentru respingerea acestei ordonanţe în nu mă refer la un blat politic şi nici la un 
acuzaţia de blat pentru anticipate cu PNL. Parlament. În al treilea rând, PSD nu a blat din acela pufos. Mi-ar părea rău să se 
„Este cea mai mare aberaţie!” susţine răspuns invitaţiei lui Orban de a discuta confirme un asemenea scenariu, că există 
pentru www.arenamedia.ro despre anticipate. În al patrulea rând, un blat pufos între PNL şi PSD. Mi-ar părea 
vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul preşedintele PSD a declarat public că rău să se întâmple acest lucru. Până la 
Cristian Sefer care a prezentat şi câteva organizarea de alegeri anticipate înainte cu această oră, nu am motive să cred că acest 
„argumente” în acest sens. „În primul rând, câteva luni faţă de alegerile la termen este lucru s-a întâmplat, dintr-un simplu motiv, 
Sesizarea CCR cu privire la conflictul de o mascaradă. În al cincilea rând, PSD pentru că Guvernul şi-a asumat 
constituţionalitate este o acţiune concretă analizează acum care sunt costurile crizei răspunderea pe alegerea primarilor în două 
ce are drept scop oprirea planului nebun al politice generată de Iohannis şi PNL şi va tururi, colegii mei au fost la discuţii în 
lui Iohannis şi PNL de a face anticipate. O arăta tuturor românilor cât îi costă acest joc Parlament, unde Ponta a spus că nu va vota 
decizie de admitere la CCR înseamnă politic al liberalilor.” a precizat Sefer. căderea Guvernului în cazul în care îşi va 
întreruperea calendarului pentru anticipate asuma răspunderea pe acest subiect. Prin În urmă cu câteva zile, preşedintele PMP, 
vizat de Iohannis. În al doilea rând, PSD va urmare, până la această oră, refuz să cred Eugen Tomac, a declarat că ar fi un lucru 
cere Avocatului Poporului să conteste la că există un blat, fie el pufos, între cele "foarte ruşinos" să se confirme că există un 
CCR ordonanţa dată de Guvernul Orban două partide. Însă viaţa ne va arăta, mai "blat pufos" între PNL şi PSD pentru 
„noaptea ca proştii”, prin care PNL şi sunt puţine zile, vom vedea cum votează declanşarea alegerilor anticipate, subliniind 
Iohannis voiau să scurteze termenele PSD atunci când îşi va prezenta premierul însă că nu are motive să creadă într-un 
electorale care să poată face anticipate. De Orban cabinetul", a spus Tomac, citat de asemenea scenariu. "Ar fi un lucru foarte 
asemenea, PSD a anunţat deja că va vota www.agerpres.ro.ruşinos dacă ar exista un asemenea blat. Şi 

Înaintea votării Proiectului de buget al 
municipiului Călăraşi pe anul în curs, liderul 
consilierilor PSD, Marius Dulce a prezentat 
amendamentele pe care social – democraţii 
le-au făcut în comisii, acestea vizând lucrări 
de canalizare, reabilitarea Pieţei Unirii şi a 
Bazarului precum şi finalizarea lucrărilor de 
asfaltare străzi din cartierul Mircea Vodă. 
„Aşa cum am spus şi la comisie, trebuie să 
ştim clar ce facem cu canalizarea menajeră 
şi pluvială din cartierul Măgureni, în sensul 
că e bugetată doar cu suma de 1 milion de 
lei, insuficientă. Piaţa Centrală (Unirii) e în 
aceeaşi situaţie. Trebuie să spunem clar cât finanţăm în acest an şi de unde 
luăm resursele ca s-o putem finaliza. Bazarul, la fel. N-am vpzut dacă aţi 
prins în buget, la fel ca anul trecut, vreo sumă necsară ca să mutăm Bazarul 
în acea zonă situată într blocuri. Până la acest moment nu s-a făcut nimic, 
nu ştim nici dacă s-a dar sau nu ordinul de începere a lucrărilor. Mai 
departe. Şi în acest an, e bine ca pe banii pe care i-am prins la Serviciul 
Pavaje Spaţii Verzi să refacem străzile din cartierul Farfuria. Să dăm acea 
finisare cu asfalt ca să „închidem” zona. Sunt lucruri pe care trebuie să le 
luăm în calcul” a spus Dulce.

Marţi, 18 februarie, cu unanimitate de voturi consilierii locali au aprobat 
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului 
Călăraşi pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 – 2023, Atât la venituri 
cât şi la cheltuieli, bugetul este estimat la 126.972.000 lei. Veniturile proprii 
sunt de 45.800.000 lei iar Execdentul bugetar rezultat la finele anului trecut 
se ridică la 5.529.000 lei. Pentru investiţii, Executivul a alocat suma totală de 
29.471.000 lei, „formată” din 2,786.000 lei, venituri proprii, 5.529.000 lei, 
excedent bugetar şi 21.156.000 lei, împrumuturi bancare.
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mulţi membri ai PSD
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pentru anticipate: Este cea mai mare aberaţie!
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viceprimar al 

municipiului Călăraşi
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Liderul PSD Călăraşi, Iulian Iacomi, şi-a arătat 
dezamăgirea faţă de gestul fostului său coleg, Ciprian 
Pandea de a se înscrie în PNL, subliniind prin 
intermediul unei postări pe pagina de Facebook a 
partidului că în urma discuţiilor purtate cu primarii şi 
liderii organizaţiilor locale, toţi şi-au exprimat intenţia 
de a-şi continua activitatea în cadrul Partidului Social 
Democrat, obiectivul fiind câştigarea alegerilor locale în 
vara acestui an.

„Dragi prieteni,

În calitate de preşedinte apreciez că este necesar să 
exprim punctul de vedere privind o serie de informaţii 
care au apărut în presă în ultimele 24 de ore.

Din start doresc să îi urez lui Ciprian Pandea, un tânăr în 
care am crezut mulţi la un anumit moment, succes în 
noul său proiect politic. Desigur, gestul său a dezamăgit 
extrem de mulţi membri ai PSD şi, prin plecarea lui, a 
confirmat că în perioada mandatului său la Călăraşi 
organizaţia era demantelată din interior de chiar 
domnia sa. 

În ceea ce priveşte lista pe care o vehiculează tânărul 
politician, cu vocaţie de trădător, în mass-media, vă 
asigur că lucrurile nu stau aşa cum crede el sau cum i s-
a spus.

Am discutat cu primarii noştri, am discutat cu liderii de 
organizaţii, iar răspunsul lor este unul clar: toată lumea 
a strâns rândurile în jurul echipei de conducere, fapt 
pentru care le mulţumesc.

Mulţumesc public pe această cale şi preşedintelui 
nostru executiv, doamna senator Roxana Paţurcă, cea 
care a depus un efort substanţial pentru contracararea 
atacurilor mediatice şi politice lansate împotriva 
organizaţiei noastre. 

Doresc să amintesc tuturor membrilor şi simpatizanţilor 
organizaţiei noastre, dar şi celor care ne atacă în aceste 
zile, un singur lucru: eu nu am pierdut niciodată o 
bătălie politică şi am de gând ca, alături de colegii mei 
din echipa de conducere a PSD Călăraşi, să aduc şi de 
această dată victoria, prefigurând un nou profil 
economic la nivelul judeţului nostru, iar câştigătorii de 
fapt sa fie călărăsenii. Pentru că DA, am demonstrat că 
ştim, vrem şi se poate.

Călăraşiul îşi va recăpăta Demnitatea şi Forţa pe care o 
avea în cele mai bune vremuri ale sale. Aveţi 
încredere!” a scris preşedintele PSD Călăraşi, Iulian 
Iacomi, pe Facebook.

Deputatul Sorin Vrăjitoru, vicepreşedinte spune că nu susţine guvernul PNL, iar 
PSD Călăraşi susţine că în realitate, PNL Orban spune că nu-l votează pe Orban.” 
fuge de guvernare, din acest motiv a continuat liderul PSD Călăraşi.
solicitând cu orice preţ organizarea 
alegerilor anticipate. „După ce au 

Ce să creadă românii nenorocit economia şi au văzut că nu pot 
despre programul de ţine controlul ei, au provocat moţiunea 

de cenzură şi acum încearcă să provoace guvernare al lui Orban 
anticipate. Este clar ca lumina zile că nu 2, dacă nici măcar cei 
vor creşte nici pensiile, nici salariile, nici 

care l-au scris nu vor să-l voteze? alocaţiile. Nu sunt în stare să genereze 
creştere economică şi vor fi nevoiţi să ia În mod oficial, PNL recunoaşte că 
măsuri de austeritate. Vor anticipate ca nu vrea să crească nici punctul de 
să obţină votul cetăţenilor înainte de a 

pensie cu 40% şi salariile din veni austeritatea. Anticipate înseamnă 
învăţământ de la 1 septembrie, austeritate.” susţine deputatul social – 

democrat care consideră că partidul pe nici să dubleze alocaţiile de la 1 
care-l reprezintă este avantajat de august. Nu e niciun rând despre 
anticipate. “PSD este pregătit pentru 

interesul PSD trebuie să fie prioritar. aceste măsuri în programul de orice variantă. PSD nu fuge de anticipate, 
Tentativa PNL de a provoca anticipate cu guvernare al Guvernului Orban II. dar PNL fuge de guvernare. PSD este 
câteva luni înainte de termen este o avantajat de anticipate la alegerile Au înlocuit autostrada Comarnic mare prostie care nu are nimic de-a face parlamentare, odată cu localele, pentru – Braşov, a cărei construcţie cu interesul cetăţenilor. ESTE O MARE că atunci structurile locale ale partidului 
MASCARADĂ. Guvernul Orban va urma să înceapă în 2020, cu un ating vârful de mobilizare în alegeri. Deci 
rămâne în istorie cu numele de Guvernul pentru PSD, anticipatele ar fi o variantă drum forestier ocolitor. Această 
Mascaradă. Este o bătaie de joc la adresa bună.” a mai adăugat Vrăjitoru. decizie este expresia absolută a românilor, care înţeleg bine că PNL şi 

În opinia sa, criza este cauzată de 
Iohannis urmăresc doar un joc politic. Se incompetenţei lui Orban.”

preşedintele Iohannis şi PNL care nu 
ajunge la situaţia absurdă în care PNL Sorin Vrăjitoruurmăresc decât un joc politic. “Nu 

Coordonatorul judeţean al PRO România Călăraşi, 
Răzvan Meseşeanu şi-a exprimat luni dezamăgirea că 
propunerea sa, lansată încă din vara anului trecut, 
potrivit căreia liderii tuturor partidelor politice locale 
să se întâlnească şi să stabilească de comun acord o 
listă de 3-5 priorităţi de dezvoltare a judeţului nu şi-a 
găsit încă ecou lansând deopotrivă şi un avertisment 
conducerilor principalelor forţe politice, PSD şi PNL. 
„Chiar dacă noi am încercat să aruncăm mănuşa în 
arena politică, adversarii noştri n-au catadicsit s-o 
ridice. Mă refer aici la faptul că am anunţat în câteva 
rânduri ideea de a ne aşeza cu ceilalţi parteneri de 
viaţă politică, PSD, PNL, USR chiar şi PMP, să încercăm 
să stabilim o listă de 3, 4, 5 priorităţi pe care 
indiferent de structura viitorului Consiliu Judeţean, a 
viitorului Consiliu Local muncipal, de ce nu şi a 
viitoarelor Consilii Locale ale localităţilor din judeţ să 
o gândim împreună pornind de la priorităţile 
cetăţenilor, din perspectiva fiecărei formaţiuni 
politice şi să vedem apoi dacă putem să le 
armonizăm.

Rămâne de văzut, dacă s-ar întâmpla o asemenea 
întâlnire, modul în care candidaţii propuşi de noi şi de 
ceilalţi competitori pot să pună în practică mai 
repede sau mai puţin repede aceste priorităţi.” a spus 
Meseşeanu care a continuat „Dar se pare că încă nu 
consideră nici mastodonţii PSD şi nici PNL că am 
putea fi un partener serios, lucru pe care o să-l 
combatem la alegerile locale şi atunci, probabil, c-o 
să fim căutaţi cu înverşunare. Iar condiţiile pe care 
noi o să le punem într-o viitoare întâlnire  vor fi mult 
mai drastice decât am putea să le punem în 
momentul de faţă- Ştiţi prea bine că la întâlnirile 
politice, fără compromisuri constructive, nu prea se 
poate.”

Ministrul Sănătăţii manipulează cetăţenii când dă 
vina pe PSD pentru „bugetul moştenit”, apreciază 
vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Cristian 
Sefer care a mai 
precizat “PNL a 
scris bugetul 
sănătăţii pentru 
anul 2020, prin 
angajarea 
răspunderii. 
Adevărul este 
unul singur: 
Guvernul liberal 
a tăiat 22% din 
banii destinaţi 
sistemului de 
sănătate.”
În opinia sa, 
“PNL privatizează sănătatea, iar banii de la spitalele 
de stat vor fi direcţionaţi la privat. Liberalii au şi 
recunoscut prin vocea ministrului Cîţu “că 
sănătatea nu e o prioritate pentru guvernarea 
Orban!” În plus “Degeaba PNL încearcă să dea vina 
pe PSD, pe motiv că au „moştenit” un buget prost 
pentru că românii şi-au dat seama de toate 
ticăloşiile liberalilor, inclusiv de tăierile banilor de 
la spitalele de stat. Pe scurt, PNL face orice ca să îşi 
salveze miniştrii şi odată cu ei firmele de partid 
care au fost conectate la conducta de bani publici.” 
a conchis parlamentarul social – democrat.

Liderul consilierilor PSD, Marius Dulce s-a adresat 
joi Executivului, în cadrul şedinţei ordinare de plen 
a Consiliului Local solicitând oprirea distrugerii în 
continuare a trotuarelor de pe strada Griviţa care 
face şi mai dificilă circulaţia cetăţenilor, în 
condiţiile în care lucrările de reabilitare stagnează. 
„Nu înţeleg de ce se mai continuă cu spargerea 
trotuarelor de pe Griviţa din moment ce nu se 
face nimic în urma lor. Chiar nimeni nu ia în calcul 
că trotuarul e un loc pe unde circulă cetăţenii? Pe 
unde să se mai deplaseze? Nu mai spun de 
disconfortul pe care-l creăm oamenilor care 
locuiesc acolo nevoiţi să-şi facă punte ca să intre 
în propriile curţi. Noroc că n-a plouat, 
altfel...Dumnezeu cu mila! E clar că şi 
constructorul nu poate să ţină ritmul. Oamenii 
trebuie să iasă pe carosabil ca să se deplaseze şi 
Doamne fereşte!, să se întâmple ceva, c-o să dăm 
vina unii pe alţii!” a spus Dulce în preambulul 
şedinţei propriu – zise, în secţiunea rezervată 
Interpelărilor.

Interesant e că şi reprezentantul Executivului, 
viceprimarul Viorel Ivanciu i-a dat dreptate 
colegului său de Consiliu, luându-şi deopotrivă şi 
angajamentul că situaţia se va remedia. „Am notat 
problema. E corect ce spuneţi şi cu siguranţă 
lucrurile se vor îndrepta” a susţinut Ivanciu. Când 
mai exact? Într-o zi!

Consilierul PDS, Mircea Buzea este nou viceprimar al 
municipiului Călăraşi, câştigând marţi după-amiază 
bătălia cu reprezentanta PSD, Melania Vulpoiu. Buzea a 
obţinut 12 voturi (toate 10 de la PNL plus două de la 
partidul pe care-l reprezintă, Carmen Filimon, 
absentând) în vreme ce Vulpoiu a fost votată doar de 
colegii de partid, 7 la număr.

Alegerea lui Buzea “trădează” cel puţin 3 adevăruri care 
nu prea se spun deschis în PNL. Primul demonstrează că 
voinţa lui Drăgulin, cel care a făcut şi nominalizarea lui 
Buzea, a cam devenit lege în PNL. Iată că după victoria 
obţinută în partid după ce Camelia Croitoru, favorita sa, 
a devenit şefa ISJ Călăraşi în dauna Lucicăi Barbu, 
susţinută frenetic de Filipescu, Drăgulin îşi mai trece-n 
cont un “succes” personal care-i poate întări şi mai mult 
autoritatea în partid. În al doilea rând, desemnarea unui 
consilier din afara partidului ar putea însemna şi faptul 
că în PNL Călăraşi e…lume multă însă oameni puţini. 
Nici unul din cei 10 consilieri liberali nu l-a impresionat 
pe Drăgulin ca să-i devină acestuia colaborator în 
Executivul Primăriei, punând în mare dificultate 
organizaţia locală a partidului, cea mai mare şi mai 
importantă din judeţ. Multe orgolii rănite prin partid 
din această zi! Nu în ultimul rând, Drăgulin a reuşit prin 
această “mişcare” să nu-i mai ofere viceprimarului 
Viorel Ivanciu, liderul organizaţiei municipale, “puteri 
maxime” în Primărie. Un consilier din partid, numele lui 
Cătălin Kosztelnik, cel mai vehiculat în ultima vreme, ar 
fi devenit, mai degrabă, subaltern al lui Ivanciu şi nu al 
lui Drăgulin, aşa cum şi-ar fi dorit acesta. În ciuda 
imaginii de echipă unită între Drăgulin şi Ivanciu 
persistă, în continuare, măcar anumite “animozităţi” 
care-l fac pe primul să fie mai sceptic, mai neîncrezător.

Aducerea lui Buzea în Executiv înseamnă şi faptul că 
PDS devine aliat oficial al PNL-ului în administraţia 
locală. Şi foarte probabil noul viceprimar va fi inclus de 
noul său şef, Drăgulin, în ciuda voinţei conducerii 
organizaţiei locale, în lista de candidaţi a partidului la 
localele din vară pentru Consiliul municipal. Pare–mi–se 
că se coc şi alte nemulţumiri prin PNL!

Drăgulin, după cum este în scripte, dacă e 
Filipescu, conform obişnuinţei şi a poziţiilor 
de la Parlament în jos, dacă este altcineva, 
ce rol a avut premierul Orban, preşedintele 
partidului, asupra organizaţiei de aici de la 
Călăraşi... Deci dacă aceste negocieri îi 
permit prietenului meu, Ciprian o să aibă 
un cuvânt de spus acolo. Ar fi păcat să nu 
aibă un cuvânt de spus. Dar, aşa cum îl ştiu, 
tenace şi perseverent, cred că se va impune 
la PNL. Liberalii care cred că este doar o 
mişcare de a faulta PSD-ul prin aducerea 
lui, cred că se înşeală. 
Sunt convins că dacă Ciprian a ajuns acolo, 
a ajuns să facă treabă şi o să ajungă cât mai 
în vârful PNL-ului. Nu doar să fie o 
marionetă. 
n Cum rămâne cu ipocrizia PNL-ului: urâm 
PSD-ul dar nu avem o problemă cu PSD-
iştii? Ba dimpotrivă îi reevaluăm şi îi 
apreciem atunci când sunt la noi în casă.consider că este o mare ruşine faptul că nu Coordonatorul judeţean PRO 
Da, e lucrul pe care-l afirm şi eu de foarte au găsit în propria lor curte un membru România Călăraşi, Răzvan mult timp. L-am afirmat şi în interiorul PSD-care să-i reprezinte la această competiţie Meseşeanu „a comentat” pentru ului, îl afirm şi aici la Pro România, lucru cu de vârf. Nu cred că nu au oameni. Din 

www.arenamedia.ro, care nu mă obişnuiesc. Nu m-am obişnuit contră, sunt convins că aveau resurse 
chiar şi cu mişcarea mea pe care am făcut-o „transferurile” ce se preconizează a umane suficiente pentru a introduce în 
când am plecat dintr-o parte în alta. Am bătălia politică la vârf, în judeţul Călăraşi o se realiza între PNL şi PSD. 
stat, m-am gândit, nu sunt lucruri foarte persoană care să facă faţă oricui, oricăror Meseşeanu critică PSD pentru 
bune pentru societate. E greu de explicat alţi competitori la candidatura pentru faptul că n-a reuşit să identifice „din când faci mişcări atât de bruşte. E greu de Consiliul Judeţean. 

ograda proprie” candidatul pentru explicat şi când faci mişcări mai line în 
Aşadar pentru mine e o enigmă cum a şefia Consiliului Judeţean, în schimb politic, dar atât de bruşte sunt greu de 
putut PSD să facă această gafă politică. Dar, 

explicat. îl laudă pe Vasile Iliuţă pentru repet, îl felicit pe Vasile Iliuţă că a reuşit 
Timpul o să discearnă şi o să vedem dacă alegerea făcută. În opinia sa, această mişcare politică şi îmi exprim 
performanţele pe linia nouă a cuiva sau a regretul faţă de inabilitatea foştilor mei Ciprian Pandea îşi va pune pecetea 
altcuiva, demonstrează că a fost alegerea colegi din PSD. şi la PNL.
cea mai bună. O să observăm. Oricum este 

Pentru noi, pentru Pro România acest lucru 
interesantă viaţa politică din acest punct de 

va reprezenta o muniţie extrem de 
vedere. Păcat că oamenii sunt cei care au n Cum comentaţi ceea ce se întâmplă la preţioasă. 
aşteptări şi aceste aşteptări sunt înşelate partidele consacrate? Se pleacă din PSD 

n În partea cealaltă, am fost anunţaţi că sau au fost înşelate foarte, foarte des. spre PNL şi din PNL spre PSD. Astfel de 
fostul lider PSD, Ciprian Pandea, s-a înscris Aproape enervant de des, şi atunci mutări au la bază doar orgolii?
oficial în PNL. politicienii ar trebui să se gândească deşi Da, fără orgolii în politică ar fi mult prea 

este târziu şi e de suetă afirmaţia mea deja, Ciprian Pandea e prietenul meu şi fostul frumos, ar fi ideal dar se pare că nu se 
să se gândească totuşi la oameni în primul meu coleg. Liderul care şi-a pus amprenta poate altfel. Poate ar trebui un pic mai 
rând, la cei care-i votează, nu să uite de ei într-un mod extrem de important asupra estompate. Nu sunt eu cel care... nu sunt în 
la nesfârşit.PSD-ului şi eu consider că este un tip care măsură eu şi nu cred că trebuie să dau eu 

îşi va pune pecetea şi pe PNL, pentru că ştiu n Mai aveam o curiozitate, crezi că vor fi sfaturi sau să opinez pertinent cu privire la 
că este extrem simpatizat de foarte mulţi primari din PSD care îl vor urma pe Ciprian plecările şi venirile din şi în partide, dar 
primari de la PNL. Cred că este un plus la PNL?pentru că sunt şi eu jucător pe piaţa 
pentru PNL, rămâne de văzut cât de mult i politică din Călăraşi, am spus-o şi la ultima Aşa se presupune. 
se va permite să acceadă pe o poziţie din conferinţă de presă, ce s-a zvonit şi se pare n Aşa au spus şi ei. care să-şi exprime viziunea faţă de politica că prinde contur cu asimilarea actualului 

Ciprian până acum a dovedit că nu se liberală. Aici probabil rămâne de observat preşedinte al Consiliului Judeţean de către 
grăbeşte. Nu s-a grăbit la niciun pas pe care în timp, adică în următoarele 5-6 luni de PSD, consider că pentru dumnealui este 
l-a făcut. Şi asta îmi dă de gândit asupra zile negocierile care au dus la această într-adevăr un câştig. Deci pentru Vasile 
faptului că dacă a spus că o parte dintre mişcare extrem de surprinzătoare. Iliuţă este un câştig faptul că a pus mâna pe 
primari îl vor urma, probabil aşa se va Negocierile între lideri, că nici nu mai ştii marea masă a votanţilor PSD sau a PSD. În 
întâmpla. E de urmărit acest aspect. cine este liderul suprem la PNL, dacă este schimb, pentru cei care conduc PSD 

Curtea Constituţională a început să constate abuzurile la procedura angajării răspunderii Guvernului şi, în consecinţă, a 
liberalilor din legile adoptate în miez de noapte, consideră admis criticile de neconstituţionalitate extinse ca formulate.
deputatul Sorin Vrăjitoru, vicepreşedinte al PSD Călăraşi care a B. Obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru 
continuat „PNL începe să dea socoteală pentru ilegalităţile completarea articolului 38 alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 
comise în toiul nopţii de Guvernul Orban! Liberalii au crezut că privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
pot să scape de orice răspundere şi că au drum liber de obiecţie formulată de Guvernul României. În urma deliberărilor, 
organizarea de anticipate! Este clar pentru fiecare român: În Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis 
umbra nopţii, Guvernul Orban a aprobat  nedemocratic, obiecţia şi a constatat că Legea pentru completarea articolului 
abuziv şi neconstituţional legi prin care să obţină avantaje 38 alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
electorale pentru ei şi bani pentru sponsorii lor, astfel încât să personalului plătit din fonduri publice este neconstituţională, în 
fie alimentaţi cu fonduri la alegerile locale şi parlamentare.” ansamblul său.
Pe 12 februarie, Plenul Curţii Constituţionale, în cadrul Deciziile sunt definitive şi general obligatorii şi se comunică 
controlului anterior promulgării, a luat în dezbatere: Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale 
A. Obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind Parlamentului şi primului-ministru.
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi De asemenea, Plenul Curţii Constituţionale s-a pronunţat asupra 
completarea unor acte normative, obiecţie formulată de excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de 
deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Social urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
Democrat; ridicată direct de Avocatul Poporului. În urma deliberărilor, 
În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a respins, ca 
voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că 
că Legea privind unele măsuri fiscalbugetare şi pentru prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
modificarea şi completarea unor acte normative este privind Codul administrativ sunt constituţionale, în raport de 
neconstituţională. În argumentarea soluţiei, Curtea a reţinut criticile formulate. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi 
că nu au fost respectate condiţiile constituţionale referitoare se comunică Avocatului Poporului.

Social – democraţii resping cu fermitate pentru respingerea acestei ordonanţe în nu mă refer la un blat politic şi nici la un 
acuzaţia de blat pentru anticipate cu PNL. Parlament. În al treilea rând, PSD nu a blat din acela pufos. Mi-ar părea rău să se 
„Este cea mai mare aberaţie!” susţine răspuns invitaţiei lui Orban de a discuta confirme un asemenea scenariu, că există 
pentru www.arenamedia.ro despre anticipate. În al patrulea rând, un blat pufos între PNL şi PSD. Mi-ar părea 
vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul preşedintele PSD a declarat public că rău să se întâmple acest lucru. Până la 
Cristian Sefer care a prezentat şi câteva organizarea de alegeri anticipate înainte cu această oră, nu am motive să cred că acest 
„argumente” în acest sens. „În primul rând, câteva luni faţă de alegerile la termen este lucru s-a întâmplat, dintr-un simplu motiv, 
Sesizarea CCR cu privire la conflictul de o mascaradă. În al cincilea rând, PSD pentru că Guvernul şi-a asumat 
constituţionalitate este o acţiune concretă analizează acum care sunt costurile crizei răspunderea pe alegerea primarilor în două 
ce are drept scop oprirea planului nebun al politice generată de Iohannis şi PNL şi va tururi, colegii mei au fost la discuţii în 
lui Iohannis şi PNL de a face anticipate. O arăta tuturor românilor cât îi costă acest joc Parlament, unde Ponta a spus că nu va vota 
decizie de admitere la CCR înseamnă politic al liberalilor.” a precizat Sefer. căderea Guvernului în cazul în care îşi va 
întreruperea calendarului pentru anticipate asuma răspunderea pe acest subiect. Prin În urmă cu câteva zile, preşedintele PMP, 
vizat de Iohannis. În al doilea rând, PSD va urmare, până la această oră, refuz să cred Eugen Tomac, a declarat că ar fi un lucru 
cere Avocatului Poporului să conteste la că există un blat, fie el pufos, între cele "foarte ruşinos" să se confirme că există un 
CCR ordonanţa dată de Guvernul Orban două partide. Însă viaţa ne va arăta, mai "blat pufos" între PNL şi PSD pentru 
„noaptea ca proştii”, prin care PNL şi sunt puţine zile, vom vedea cum votează declanşarea alegerilor anticipate, subliniind 
Iohannis voiau să scurteze termenele PSD atunci când îşi va prezenta premierul însă că nu are motive să creadă într-un 
electorale care să poată face anticipate. De Orban cabinetul", a spus Tomac, citat de asemenea scenariu. "Ar fi un lucru foarte 
asemenea, PSD a anunţat deja că va vota www.agerpres.ro.ruşinos dacă ar exista un asemenea blat. Şi 

Înaintea votării Proiectului de buget al 
municipiului Călăraşi pe anul în curs, liderul 
consilierilor PSD, Marius Dulce a prezentat 
amendamentele pe care social – democraţii 
le-au făcut în comisii, acestea vizând lucrări 
de canalizare, reabilitarea Pieţei Unirii şi a 
Bazarului precum şi finalizarea lucrărilor de 
asfaltare străzi din cartierul Mircea Vodă. 
„Aşa cum am spus şi la comisie, trebuie să 
ştim clar ce facem cu canalizarea menajeră 
şi pluvială din cartierul Măgureni, în sensul 
că e bugetată doar cu suma de 1 milion de 
lei, insuficientă. Piaţa Centrală (Unirii) e în 
aceeaşi situaţie. Trebuie să spunem clar cât finanţăm în acest an şi de unde 
luăm resursele ca s-o putem finaliza. Bazarul, la fel. N-am vpzut dacă aţi 
prins în buget, la fel ca anul trecut, vreo sumă necsară ca să mutăm Bazarul 
în acea zonă situată într blocuri. Până la acest moment nu s-a făcut nimic, 
nu ştim nici dacă s-a dar sau nu ordinul de începere a lucrărilor. Mai 
departe. Şi în acest an, e bine ca pe banii pe care i-am prins la Serviciul 
Pavaje Spaţii Verzi să refacem străzile din cartierul Farfuria. Să dăm acea 
finisare cu asfalt ca să „închidem” zona. Sunt lucruri pe care trebuie să le 
luăm în calcul” a spus Dulce.

Marţi, 18 februarie, cu unanimitate de voturi consilierii locali au aprobat 
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului 
Călăraşi pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021 – 2023, Atât la venituri 
cât şi la cheltuieli, bugetul este estimat la 126.972.000 lei. Veniturile proprii 
sunt de 45.800.000 lei iar Execdentul bugetar rezultat la finele anului trecut 
se ridică la 5.529.000 lei. Pentru investiţii, Executivul a alocat suma totală de 
29.471.000 lei, „formată” din 2,786.000 lei, venituri proprii, 5.529.000 lei, 
excedent bugetar şi 21.156.000 lei, împrumuturi bancare.

Iacomi: Gestul său a 
dezamăgit extrem de 
mulţi membri ai PSD

Cristian Sefer: PNL vrea să 
acopere cu orice chip 

ticăloşia privatizării sănătăţii 
şi aruncă vina pe PSD

Cristian Sefer, despre acuzaţia de „Blat” 
pentru anticipate: Este cea mai mare aberaţie!

Sorin Vrăjitoru: PNL începe să dea 
socoteală pentru ilegalităţile comise în 

toiul nopţii de Guvernul Orban!

S. Vrăjitoru: Liberalii vor anticipate ca să obţină 
votul cetăţenilor înainte de a veni austeritatea. 

Anticipate înseamnă austeritate!

Meseşeanu, despre ultimele mutări 
pe piaţa politică: E greu de explicat 

când faci mişcări atât de bruşte

M. Dulce: Opriţi distrugerea 
trotuarelor de pe Griviţa!

M. Dulce şi amendamentele PSD la 
proiectul de buget pe 2020

Răzvan Meseşeanu: Chiar 
dacă noi am încercat să 

aruncăm mănuşa în arena 
politică, adversarii noştri 
n-au catadicsit s-o ridice

M. Buzea, noul 
viceprimar al 

municipiului Călăraşi
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