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M. Ciolacu: Aş vrea să-i felicit
pe domnul Iliuţă şi pe domnul
Iacomi pentru maturitatea
politică de care au dat dovadă
Prezent la Călăraşi, liderul interimar al PSD, Marcel
Ciolacu a salutat trecerea în partid a preşedintelui
Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, felicitându-l pe
acesta dar şi pe preşedintele PSD Călăraşi, Iulian Iacomi
pentru „maturitatea politică de care au dat dovadă”.
„De fapt, ei au creionat astăzi un nou proiect politic,
despre care aş putea spune că se apropie foarte mult
de cel al USL-ului. Şi cred că proiectul lor administrativ
va fi unul benefic călărăşenilor. Sunt mândru de ce au
reuşit cei doi. Vor câştiga la Călăraşi, sunt ferm
convins de asta. Se creionează o echipă puternică în
stare să se bată pentru primele locuri din partid ca şi
procente electorale” a spus Ciolacu care a răspuns şi la
întrebarea care-l viza direct pe „inculpatul” Iliuţă, în
contextul iniţierii unei propuneri de modificare a
Statutului partidului care-i priveşte pe social –
democraţii cu probleme în justiţie. „În ceea ce priveşte
întrebarea dumneavoastră, am crezut că mă întrebaţi
de domnul Filipescu care are dosar de infracţiuni de
corupţie la DNA. Vă pot răspunde şi de acuzele la
adresa domnului preşedinte al Consiliului Judeţean
care sunt de abuz în serviciu, am înţeles că n-a pus în
aplicare nu ştiu ce hotărâre de reangajare a unor
persoane. Vorbim de fapte de corupţie sau de o
plângere penală asupra preşedintelui Consiliului
Judeţean. Am fost şi eu un „amărât” de viceprimar al
municipiului Buzău şi astăzi mai primesc „hărtii” de
neîncepere a urmăririi penale. Privind modificarea la
Statut, am fost foarte clar şi-o să fiu şi astăzi. Oricine
va fi condamnat în primă instanţă sau oricine asupra
căruia există o hotărâre luată de judecători privind
arestul preventiv se suspendă de drept din partid” a
spus Ciolacu.
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V. Iliuţă: Vom fi echipa
câştigătoare în iunie!

În prezenţa liderilor centrali, Marcel
Ciolacu şi Paul Stănescu, preşedintele
PSD Călăraşi, Iulian Iacomi, a anunţat,
recent, trecerea în „familia social –
democrată” a preşedintelui Consiliului
Judeţean, Vasile Iliuţă, „radiat” recent
din PNL.
„Astăzi, către organizaţia PSD Călăraşi,
după multe discuţii, a acceptat să vină
în familia noastră social – democrată,
preşedintele Consiliulului Judeţean,
domnulş Vasile Iliuţă. Nu singur ci
împreună cu alţi 10 primari, consilieri
judeţeni şi consilieri localiu de la PNL” a
spus Iacomi
„Ceea ce s-a întâmplat astăzi e un caz
unic. Mulţi se duc la putere. Uitaţi, că
eu, azi, cu 10 primari, am preferat să
mergem către un partid de opoziţie” a
spus Iliuţă care a continuat „Scopul e
unul singur: să continui proiectele pe
care le-am început la Călăraşi pentru că
în echpa veche toate erau blocate, nu

puteam primi nici măcar autorizaţii de
construire şi să le ducem la maturitate.
Consider că azi echipa PSD s-a întărit.
Cei 10 primari care m-au urmat vine
pentru promisiunile pe care le-au făcut
cetăţenilor.
În PNL, după promisiunile făcute, se pun
în funcţii nevasta, copiii şi nepoţii.
Familia PNL are un singur scop: să-i
mintă pe cetăţeni, să-i prostească să le
ia voturile după care să-şi pună familia
pe funcţii”
În opinia sa, echipa PSD Călăraşi va fi
câştigătoare în alegerile din iunie. „Clar,
azi suntem la o răscruce de drumuri. Am
decis construcţia viitoare pe care o
dorim călărăşenilor, pentru judeţul
Călăraşi, pentru municipiul reşedinţă de
judeţ şi pe care o vom face împreună.
Considerăm că suntem echipa
câştigătoare, la alegerile din 14 iunie.” a
mai adăugat Iliuţă care a conchis
„Trebuie să-i mulţumesc domnului Paul

Stănescu, fost ministru al Dezvoltării
întrucât proiectele pentru Călăraşi s-au
aprobat datorită domniei sale. Tot ce se
întâmplă în Călăraşi, proiectele privind
Spitalul Săpunari, Spitalul Judeţean,
Promenada, Portul, Prefectura, toate
acestea sunt proiecte generate în timpul
guvernării PSD împreună cu domnul
Paul Stănescu. Niciodată, domnul
ministru nu m-a primit ca să
condiţioneze venirea mea în partid. Nu.
Menirea domniei sale a fost să dezvolte
România. Călăraşiul a primit astfel de
proiecte ca să se dezvolte. E nevoie să le
continuăm. Nu puteam să facem treaba
asta în cadrul echipei PNL. De astăzi
sunt în echipa care le poate duce la
finalizare. Mulţumesc, vom fi echipa
câştigătoare pe 14 iunie!”.
Tot atunci, senatoarea Roxana Paţurcă,
preşedinte executiv al partidului a
anunţat că Marius Dulce a fost desemnat
candidat pentru funcţia de primar al
municipiului Călăraşi.

9 primari PNL optează
pentru PSD
Preşedintele CJ, Vasile Iliuţă a precizat că
nu mai puţin de 9 primari PNL
intenţionează să candideze la localele din
vară sub sigla PSD. „E vorba de Borcea,
Curcani, Cuza Vodă, Dor Mărunt, Dragoş
Vodă, Gurbăneşti, Nana, Valea Argovei
şi Vâlcelele” Pe listă se mai află şi fosta
echipă din conducerea Primăriei oraşului
Budeşti.
Tot astăzi, ca o „contrapondere” liberalii
au anunţat că 4 primari PSD vor să-şi
reînnoiască mandatele candidând pentru
PNL. E vorba de Nicolae Pandea,
primarul comunei Ştefan cel Mare,
Constantin Chirică, primarul localităţii
Tămădău Mare, Lucian Vasile, primarul
comunei Vasilaţi şi Ionuţ Stan, primarul
comunei Lehliu Sat. Tot sub sigla PNL vor
candida Ciprian Olteanu, fiul pesedistului
Anghel Olteanu pentru Primăria Unirea şi
Mădălina Obadă pentru Primăria
oraşului Fundulea.

Sorin Vrăjitoru: Dacă nu se vor lua măsuri pentru sprijinirea
mediului de afaceri, ne vom trezi într-o situaţie fără precedent!
R. Paţurcă, despre trecerea
unor primari PNL în PSD:
E un act de curaj!
Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD
Călăraşi a apreciat gestul unor primari PNL de a-şi
reînnoi mandatul sub sigla PSD, la localele din vară
subliniind că trecerea acestora în tabăra social –
democraţilor reprezintă în primul rând un act de mare
curaj.
„Ca preşedinte executiv, am avut ocazia de a sta de
vorbă atât cu primarii pe care-i reprezint cât şi cu cei
nou – veniţi în cadrul organizaţiei noastre. Împreună cu
domnul preşedinte Iacomi şi cu domnul Iliuţă am
încercat să găsim cele mai bune soluţii astfel încât în
fiecare localitate să avem câştigători şi nu doar
candidaţi. Legat de venirea primarilor liberali, ştiţi bine
căi un act de curaj şi pentru asta i-am felicitat. Întradevăr să pleci de la putere către opoziţie dar cu
dorinţa de a schimba ceva în judeţul pe care-l
reprezinţi, e un act de demnitate care trebuie apreciat.
De asemenea atunci când şi-a prezentat domnul Iliuţă
echipa, aş fi vrut să adaug că odată ce au acest curaj, îşi
manifestă acest gest, înseamnă că dumnealor, în
localităţile lor au avut un aport benefic şi aşa cum
spunea şi domnul Iliuţă, administraţia locală nu are
culoare politică. Atunci când în localitatea ta, vii cu
lucruro benefice pentru cetăţeni, ei te vor vota ca om,
pentru că aşa se întâmplă de fiecare dată la locale, şi nu
neapărat vor alege între PSD şi PNL. Legat de ansamblu,
e normal. Atunci când se crează un centru de greutate
şi în momentul de faţă acest centru de greutate este
sigur în PSD, e normal să vină cât mai mulţi alături de
noi. Uşile noastre sunt deschise, încă există negocieri în
fiecare localitate şi de aceea încă nu vă putem prezenta
lista completă pentru că încercăm să creionăm cea mai
bună echipă, cea care asigură victoria” a spus Paţurcă.
Joi, au participat la întâlnirea cu conducerea centrală a
partidului şi 9 primari liberali care şi-au manifestat
intenţia de a candida la vară reprezentând PSD-ul. E
vorba de edilii localităţilor Borcea, Curcani, Cuza Vodă,
Dor Mărunt, Dragoş Vodă, Gurbăneşti, Nana, Valea
Argovei şi Vâlcelele.

În contextul epidemiei determinată de răspândirea coronavirului SARS
– CoV -2, economia ţării şi nu numai riscă să o apuce pe o cale
descendentă. Potrivit profit.ro, Erste a revizuit în scădere, pentru a
doua oară într-un interval de o săptămână, estimările privind creşterea
economiei României în acest an, pe fondul creşterii riscului de
recesiune în zona euro, în contextul epidemiei de coronavirus. Analiştii
grupului bancar austriac preconizează acum un avans economic de
doar 2% în acest an, faţă de o creştere de 3% estimată anterior.
În acest sens, deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru trage un puternic
semnal de alarmă solicitând Cabinetului condus de Ludovic Orban să
intervină cu celeritate pentru sprijinirea mediului de afaceri. În caz
contrar, apreciază parlamentarul călărăşean “sute de mii de mici
afaceri vor dispărea”.

“Oameni buni, dragi prieteni, ne aşteaptă vremuri grele şi nu este
vorba doar despre noul coronavirus. Nici economia ţării nu se simte
bine deloc şi dacă nu se vor lua măsuri pentru sprijinirea mediului de
afaceri, ne vom trezi într-o situaţie fără precedent, o criză economică
majoră, într-o ţară care se prăbuşeşte! Membrii Guvernului Orban fac
doar declaraţii, dar nu au dat măcar un singur act normativ pentru
sprijinirea economiei româneşti. E nevoie de fapte, nu de vorbe! Şi
dacă nu au idei, stimaţii noştri guvernanşi, PSD are o listă întreagă.
Nu trebuie decât să le preia şi să le transforme în certitudini! Dacă nu
vor fi sprijiniţi, în două sau trei luni, cât este preconizată starea critică
din cauza coronavirus, sute de mii de mici afaceri vor dispărea. Mare
atenţie!” a scris Vrăjitoru pe pagina personală de Facebook.

Iacomi: Am convingerea că vom gestiona acest succes politic la fel cum
am ştiut să gestionăm şi să închegăm echipa PSD Călăraşi şi până acum
Liderul PSD Călăraşi, Iulian Iacomi, a salutat
trecerea în PSD Călăraşi a preşedintelui
Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, susţinând
prin intermediul unei postări pe pagina
oficială de Facebook a partidului că
obiectivul social – democraţilor îl
reprezintă de acum câştigarea alegerilor
locale şi generale la Călăraşi şi schimbarea
culorii politice a judeţului nostru, în
beneficiul călărăşenilor.
“Astăzi, 5 Martie 2020, în prezenţa
preşedintelui interimar al PSD, domnul
Marcel Ciolacu, şi în prezenţa secretarului
general al partidului, domnul Paul
Stănescu, am anunţat venirea primăverii
politice la Călăraşi.
Înscrierea preşedintelui liberal al Consiliului
Judeţean Călăraşi, domnul Vasile Iliuţă, în
cadrul PSD Călăraşi face ca în acest
moment organizaţia noastră să aibă cel mai
bine poziţionat candidat pentru funcţia de
preşedinte al Consiliului Judeţean pentru
alegerile locale de anul acesta. Motivaţia
gestului său politic a fost dorinţa de a pune
în practică acele proiecte pe care le-a
gândit pentru călărăşeni, proiecte care nu
ar fi continuate sau duse la bun sfârşit întro administraţie liberală.

Mai mult, întrucât gestul său politic a fost
urmat de zece primari din cadrul PNL,
aceştia anunţându-şi adeziunea la
organizaţia noastră, putem spune că PSD
Călăraşi a devenit o echipă mult mai
puternică şi mai pregătită pentru alegerile
locale şi parlamentare.

Aşa cum spunea şi domnul Vasile Iliuţă,
preşedintele CJ Călăraşi, administraţia
locală nu are culoare politică. Acolo unde
cetăţenii apreciază ceea ce fac edilii pentru
ei, acolo nu contează culoarea politică a
edilului respectiv.
Interesele cetăţenilor trebuie să primeze în

faţa intereselor personale, iar acest lucru
nu se poate întâmpla decât acolo unde
primează social-democraţia: politica
socială în interesul celor mulţi.
PSD Călăraşi are uşa politică deschisă
tuturor celor care au curajul de a îmbrăţişa
principiile social-democrate în cadrul unei
formaţiuni care a pus mereu pe primul plan
oamenii şi nu interesele personale sau de
grup.
Puterea echipei noastre constă în unitatea
şi în forţa de a face front comun în faţa
tuturor provocărilor politice. Am
convingerea că vom gestiona acest succes
politic la fel cum am ştiut să gestionăm şi
să închegăm echipa PSD Călăraşi şi până
acum.
Felicitările pe care ni le-a adresat domnul
preşedinte Marcel Ciolacu, cel care a
apreciat că anvergura organizaţiei noastre
seamănă cu ceea ce s-a realizat la nivel
judeţean în cadrul USL, ne obligă să reuşim
să îndeplinim scopul acestui demers:
câştigarea alegerilor locale şi generale la
Călăraşi şi schimbarea culorii politice a
judeţului nostru, în beneficiul
călărăşenilor.” este mesajul semnat de
preşedintele PSD Călăraşi, Iulian Iacomi.
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Marius Dulce: Trebuie să facem
lucrări de calitate, la preţul corect!

Marius Dulce a fost desemnat
candidatul PSD pentru Primăria
municipiului Călăraşi, la localele din
vară. Fost viceprimar între 2012 şi
2016, lider al consilierilor locali PSD
din actualul Consiliu Local, Dulce e
puternic ancorat la realitatea locală
fiind promotorul multor proiecte
iniţiate de actuala administraţie în
municipiu. Despre ce este vorba,
aflaţi în interviul de mai jos:
î
Domnule Dulce, pe 5 martie, aţi fost
desemnat, oficial, candidatul PSD pentru
Primăria municipiului Călăraşi. Aş vrea să ne
spuneţi dacă vă aşteptaţi la o asemenea
nominalizare. Ce se va întâmpla în
continuare?
Da, mă aşteptam pentru aşa cum ştiţi, după
un lung şir de sonaje, am rămas, după cum se
vede, cu prima şansă şi atunci decizia
colegilor mei de la Centru şi din din cadrul
organizaţiei judeşene, a fost să mă
desemneze candidat al partidului. Mai
departe...e clar că am intrat în linie dreaptă.
Nu mai nicio secundă de pierdut. Ca şi până
acum, trebuie să fim conectaţi la problemele
cetăţenilor care nu-s nici puţine şi nici

uşoare. Cunosc destul de bine despre ce este
vorba. Vedeţi şi voi ce se întâmplă. Peste tot
lucrări haotice. E drept că oraşul are nevoie
de investiţii dar nu aşa cum se execută în
momentul de faţă.
Avem soluţii să dezvoltăm oraşul şi să creăm
cât mai puţin disconfort cetăţeanului.
î
După părerea mea, Marius Dulce din
2020 e total diferit de acel Marius Dulce din
urmă cu 4 ani, chit că atunci eraţi viceprimar
când aţi intrat în competiţie. Aţi pornit de
jos însă cu multă muncă, într-un timp
record, aţi ajuns la o distanţă mică în spatele
câştigătorului care s-a trezit cu mulţi aliaţi în
jurul său. Acum, Marius Dulce are şi mai
multă experienţă, fiind foarte bine ancorat
în realitatea călărăşeană.
Eu am fost ancorat în realitatea locală încă de
când eram viceprimar, începând cu 2012. Am
răspuns, în calitate de viceprimar, de Direcţia
Tehnică. Mă identific cu foarte multe lucrări
din acest municipiu, în sensul că sunt
promotorul discuţiilor privind canalizarea
menajeră şi pluvială în cartierul Măgureni,
astfel încât să dăm şi acestei zone un sens de
secolul 21.
Mă identific cu tot ce s-a făcut în cartierul
Mircea Vodă. Am spus, dintotdeauna, că
trebuie să scoatem noroiul în afara oraşului.
Ca să terminăm odată şi cu sintagma asta

Sorin Vrăjitoru: Cerem Guvernului
Orban să comunice OFICIAL şi
numărul testărilor efectuate, nu
doar pe cel al românilor infectaţi!

Deputatul Sorin Vrăjitoru, vicepreşedinte
PSD Călăraşi solicită Guvernului condus de
Ludovic Orban să transmită şi numărul
testărilor efectuate în contextul declanşării
pandemiei de coronavirus subliniind prin
intermediul unei postări pe pagina
personală de Facebook că românii au tot
dreptul să ştie există în acest moment un
număr suficient de teste. “Cerem
Guvernului Orban să comunice OFICIAL şi
numărul testărilor efectuate, nu doar pe
cel al românilor infectaţi! În plus, este
important ca românii să ştie foarte clar
dacă sunt îndeajuns de multe teste, câte

s-au cumpărat şi câte mai sunt în acest
moment în stoc. Este un subiect care
îngrijorează opinia publică şi e firesc ca
autorităţile să informeze corect!
Faptul că avem un număr relativ mic de
cazuri de români depistaţi pozitiv cu
Covid-19 în comparaţie cu alte ţări, nu-i o
garanţia că situaţia este mai bună.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
recomandă să se facă testarea unui
număr cât mai mare de oameni, pentru
că, astfel, pot fi confirmate mai multe
suspiciuni de infectare şi aşa pot fi izolaţi
mai mulţi transmiţători ai virusului.” a scris
Vrăjitoru pe Facebook care i-a criticat în
continuare pe guvernanţi preocupaţi de
alte chestiuni decât sănătatea românilor.
“Numai că în perioada în care OMS
anunţa riscul mare de epidemie, Guvernul
României era mai preocupat de
privatizarea sănătăţii, de anticipate şi de
modificarea legislaţiei electorale. Nu s-au
făcut achiziţii de echipamente de
protecție, iar personalul medical este
lăsat descoperit în faţa unui virus extrem
de periculos. Practic, un Guvern
inconştient care îi lasă pe români fără
sprijin în faţa unei boli care a ucis mii de
oameni în lume.” a mai adăugat
parlamentarul călărăşean.

„Călăraşi, mai mult praf decât oraş!” Degeaba
asfaltezi o stradă, dacă laşi 3 cu noroi!
Din câte ştiu, nu e nevoie de mulţi bani ca să
se finalizeze lucrările de asfaltare în cartierul
Mircea Vodă Consider că o sumă de 6-7
milioane de lei ar fi necesară ca să terminăm
străzile care au mai rămas de asfaltat. Un
efort financiar pe care trebuie să-l facem cât
mai repede cu putinţă.
Observ cu regret că nu s-a mai făcut nimic din
2016 în cartierul Farfuria. Am avut iniţiativa
de a se aplica acolo un tratament bituminos
pentru ca ulterior să pună şi un strat de
asfalt, cu cheltuieli minime. La fel, nu s-a mai
făcut nimic în cartierul Livadă. Acolo, am
introdus gaz, apă, asfalt. A mai rămas o
singură stradă, Antiaeriană, care nu s-a mai
făcut. De ce? Nu ştiu. Mai departe. Oamenii
de acolo beneficiază de o reţea veche de apă.
Am văzut că s-a prins o sumă în buget,
desigur, însuficientă dar sper să ducem şi
acolo apă curentă de calitate. Să ducem
ccanalizare pluvială şi menajeră. Cineva din
Executiv, un viceprimar căruia nu-i ştiu
numele, spunea că acolo cetăţenii sunt rău –
platnici. Datoria noastră este să ducem asfel
de utilităţi după care să-i convingem să le şi
plătească. Dar trebuie să le facem!
Şi sunt multe altele. N-am acum la îndemână
o listă dar fiind legat de Direcţia Tehnică, am
luat toate deciziile corecte pe această temă.
î
Am observat că aveţi un susţinător de
top. E vorba de fostul primar, Nicolae
Dragu...
Da, domnul Dragu mi-a propus că va fi lângă
mine. A îţeles desigur că sunt dintr-o altă
generaţie şi am o altă viziune. A observat ce
mod de comportament am şi în consecinţă a
considerat că-i de bun augur să fie alături de
mine. Experienţa domniei sale, în materie de
administraţie, este un mare plus pentru
mine.
î
Sâmbătă şi duminică aţi interacţionat cu
multe doamne şi domnişoare, oferindu-le
alături de o floare şi consideraţia
dumneavoastră.
Au fost momente extrem de agreabile. N-am
făcut gestul din raţiuni politice ci din simplul
fapt că le respect. Ca mamă, soţie, fiică, soră,
femeia trebuie respectată şi iubită. Am făcut
un simplu gest de normalitate, oferindu-le
câte o floare doamnelor şi domnişoarelor

acolo unde am putut să ajung.
î
Când credeţi că vom putea vedea şi lista
de consilieri PSD?
Lista va fi data publicităţii în curând. Poziţia
colegilor mei pe această listă va fi data în
funcţie de gradul de implicare al fiecăruia în
această campanie, despre care pot să vă spun
că e o chestiune extreme de serioasă.
Împreună cu ei vom stabili clar problemele
din fiecare cartier, de pe fiecare stradă. Vvom
centraliza aceste date pe care le vom
transforma în obiective clare, fezabile în 4
ani. Nu putem pretinde că vom construe un
aeroport la marginea oraşului deşi nu avem
resursele necesare să-l finalizăm vreodată.
Aşa cum a procedat actualul Executiv care în
urmă cu 4 ani a promis o serie de obiective
care au rămas tot acolo în pliantul de
campanie.
î
De ce credeţi că e nevoie de un suflu
proaspăt în administraţia publică locală?
Pentru că aşa nu se mai poate. Nu mai merge
să batem pasul pe loc. Nu mai merge să luăm
împrumuturi irosind banii, de pildă, pe două
strzi. E mult spus şi două strză având în
vedere lungimea acestora. Pentru ele, se vor
cheltui în jur de 150 – 160 de miliarde de lei
vechi. Trebuie să facem lucrări de calitate, la
preţulk corect!
În ceea ce priveşte B-dul N. Titulescu, iniţial
ni s-a prezentat o lucrare de vreo 9 milioane
de lei. După ce am reacţionat, au revenit cu
proiect estimat la 7 miilioane de lei. Care-i
preţul corect?
Şi dacă vedem „desenele” care ni s-au
prezentat, pentru că nu întâmplător am spus
că ne dezvoltăm pe hârtie, nu seamănă cu
realitatea din teren. Mi se pare că se fac
lucrări pe „repde – înainte”. Să ne convingă
că se face ceva! Şi atunci, se fac greşeli care
ne costă. Nu se tasează bine, pavelele, multe
din ele sparte, sunt puse prost. Toate acestea
pentru că lucrările de execuţie sunt de slabă
calitate, realizate pe „repede – înainte”. Anul
trecut, pe segmentul de stradă cuprins între
Şcoala 5 şi Strada Borcea, au pus bordurile,
acum văd că le-au scos. Toate astea
generează costuri suplimentare pe care noi le
vom suporta, cu toţii. Administraţia „Marius
Dulce” va veni ca să îndepărteze aceste
costuri suplimentare.
î
Întâlnirile cu cetăţenii...
Vor continua. Ne vom duce în fiecare cartier,
pe fiecare stradă pentru a dialoga cu
oamenii. Voi fi prezent acolo unde cetăţenii
mă cheamă. Sunt călărăşean, mă interesează
enorm viitorul acestui municipiu pe care-l
putem realiza doar împreună.
î
Mulţumesc.

Cr. Sefer: PSD propune Guvernului un
set de măsuri sociale şi economice
pentru limitarea efectelor Coronavirus
Deputatul Cristian Sefer,
vicepreşedinte PSD Călăraşi
susţine că partidul pe care-l
reprezintă a formulat deja o serie
de măsuri sociale şi economice
pe care Cabinetul condus de
Ludovic Orban ar trebui să ţină
cont şi să le adopte în prima
şedinţă de guvern. “Situaţia este
critică şi în mod evident nu mai
timp de pierdut. Sănătatea
cetăţenilor precum şi buna
funcţionare a mediului de
afaceri devin priorităţi pentru
guvernanţi” susţine Sefer care
prezintă şi setul de măsuri
gândite de PSD.
n
“Măsuri pentru populaţie:
§
Opţiunea suspendării pentru 3
până la 6 luni a plăţii ratelor
bancare.
§
Înghetarea preturilor la utilităţi
- gaze, energie, telefon, TV si
Internet - pe o perioadă de 3
până la 6 luni. Cerem aşadar PNL
să renunţe la măsura privind
liberalizarea preturilor la utilitati
de la 1 iulie, liberalizare care ar
conduce la o explozie a
preţurilor!
n
Măsuri pentru firme:

§
Acordarea unui şomaj tehnic,
achitat de stat în proporţie de
75%, pe o perioadă determinată,

§
Rambursarea TVA şi a
concediilor medicale restante;
§
Amânarea plăţii CAS şi CASS
pentru firmele din domeniile de
activitate afectate şi stabilirea
prin criterii clare a acestor
domenii;
§
Pentru asigurarea fluxului
financiar şi a cash flow-ului, este
necesară implementarea de către
BNR a unei scheme de credite, cu
dobandă fixă şi subventionată, de
1 miliard de euro.
§
Astfel, BNR va acorda credite
băncilor comerciale cu 0%

dobândă. Din aceste sume,
băncile comerciale vor fi obligate
să acorde IMM-urilor credite, cu
o dobândă de maximum 3% pe
an, în lei, pe o perioadă între 3
ani si 10 ani, pentru noi investiţii
şi capital de lucru;
§
Demararea de urgenţă a
acţiunilor pentru atragerea
fondurilor europene disponibile
pentru combaterea efectelor
economice cauzate de pandemie.
Comisia Europeană a anunţat
deja că va pune la dispoziţie 37
de miliarde de euro.” a mai
adăugat Sefer care a conchis
“Fiecare dintre noi trebuie să ne
implicăm. Însă este obligaţia
statului român să pună la
dispoziţia tuturor instrumentele
necesare!”
PNL nu a fost în stare săşi voteze nici măcar
propriul guvern (doar 40
de parlamentari din cei circa 100
de parlamentari). PSD a făcut un
gest de responsabilitate şi a
învestit un guvern cu puteri
depline, ca să treacă urgent la
treabă!”
Deputat, Cristian Sefer

