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a se înscrie în competiţia internă 
pentru desemnarea candidatului. 
Şi PMP şi-a cam stabilit candidatul. E 
vorba de Liviu Coman, directorul 
Asociației Județene a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Călărași.

Partidul Puterii Umaniste (social – 
liberal) a anunţat recent că Florin 
Driga va fi candidatul umaniştilor 
pentru Primăria Călăraşi. 
Întreprinzător privat, Driga deţine şi 
un post de radio local.

Lista rămâne, probabil, deschisă şi 
altor partide ori candidaţi 
independenţi.

În 2016, s-au înscris în competiţie 
nu mai puţin de 9 candidaţi, toţi 
fiind susţinuţi de către un partid.

Călăraşi / Ce a fost 
în iunie 2016

Total alegători înscrişi în liste: 
64.158

Total alegători prezenţi la urne: 
26.931

cadrul unei şedinţe BPL PNL Călăraşi Deşi România se mijlocul 
Prezenţa: 41,98%cu 32% în preferinţele călărăşenilor.unei crize generate de 

Liderul consilierilor locali PSD, Total voturi valabil exprimate: pandemia de coronavirus şi Marius Dulce nu e la prima 25.746în consecinţă nu se ştie nici încercare. În urmă cu 4 ani, din 
Total voturi nule: 11.85data organizării alegerilor postura de viceprimar, el s-a clasat 

finalmente pe 2, la o distanţă de n Daniel Ştefan Drăgulin (PNL): locale,  o parte din partidele 
1911...voturi de câştigătorul 10.127 voturi / 39,33%politice din Călăraşi se 
alegerilor, Dan Drăgulin.

Marius Grigore Dulce (PSD): 8.261 pregătesc pentru 
Sursele noastre susţin însă că şi alte voturi / 32,08%nominalizarea candidaţilor partide s-au cam decis însă nu se 

pentru Primăria municipiului Nicolae Dragu (PDS): 4.139 voturi grăbesc să-şi anunţe competitorii.
/ 16,07%reşedinţă de judeţ. Bunăoară PRO România îl are-n 

vedere pe Alexandru Chiriţă, fost Elena Nicolache (UNPR): 894 
consilier local PSD până în 2019 voturi / 3,47%În acest sens, până în momentul de 
când a şi demisionat atunci din faţă doar două partide şi-au anunţat Virgil Marian Dumbravă (ALDE): partid. De la începutul anului a candidaţii. E vorba de PNL care va 875 voturi / 3,39%revenit în politică optând pentru merge pe mâna actualului primar, 
partidul prezidat la Călăraşi de Maria Dragomir (PSRo): 577 Dan Drăgulin şi PSD care de joia 
Răzvan Meseşeanu. voturi / 2,44%trecută l-a mentionat în cadrul unei 
Alianţa USR - PLUS o va susţine, cel conferinţe de presă pe Marius Georgian Adrian Peanciu (PMP): 
mai probabil, pe Luminiţa Bob, Dulce, liderul organizaţiei 421 voturi / 1,63%
preşedinte filiala judeţeană PLUS municipale PSD Călăraşi. 

Aurel Peicu (PSR): 273 de voturi / Călăraşi. Lucrurile nu sunt În funcţie din 2012, Drăgulin speră 
1,06%momentan foarte limpezi întrucât să obţină cel de-al 3-lea mandat în 

un coleg de-al său din partid, Vlad Ionuţ Dumitraşcu (PND): 179 de iunie, fiind creditat potrivit unor 
Milotoi şi-a exprimat şi el decizia de voturi / 0,69%măsurători interne, anunţate în 
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Declaraţia îi aparţine coordonatorului judeţean şi să vedem cum putem sprijini autorităţile în a 
al partidului, Răzvan Ilie Meseşeanu. Acesta a identifica zonele şi persoanele vulnerabile (fără 
mai spus vineri, într-o conferinţă de presă, infrastructură, cu educaţie precară, posibilităţi 
susţinută în sala de şedinţe a Consiliului financiare şi materiale reduse etc)” 
Municipal Călăraşi că „SĂNĂTATEA NU ARE Răzvan Meseşeanu a făcut şi un apel către 
ADEZIUNE POLITICĂ!” ceilalţi şefi de partide de a transmite propriilor 
După modelul liderului său, preşedintele Victor membrii mesajul  să pună pe primul plan 
Ponta, care a solicitat sprijin şi viziune comună interesul public, să se renunţe la lupta 
în Parlament de la ceilalţi lideri politici, pentru o electorală şi să se încerce determinarea 
serie de măsuri ce ar fi trebuit luate urgent şi concetăţenilor la o conduită preventivă, singura 
dintre care unele au prins contur (suspendarea salvatoare pentru cei dragi. “Dacă vom proceda 
cursurilor şcolare, interzicerea exportului de 

aşa, dacă nu vom minimaliza gravitatea 
medicamente, unul dintre părinţi să stea acasă), 

situaţiei, avem şansa să trecem cu bine şi mai iar la altele încă aşteptându-se reacţii(strategie 
repede peste ea. Dacă vom acţiona ca de ptr transportul în comun, facilităţi fiscale în 
obicei-Las' că mie nu mi se va întâmpla, s-ar anumite ramuri economice, buget suplimentar 
putea să fie prea târziu! Regretele pot fi târzii! pentru sănătate, amânarea alegerilor locale) şi 
Trebuie acţionat proactiv şi nu reactiv!” a Meseşeanu i-a invitat pe liderii judeţeni ai PNL, 
conchis Meseşeanu.PSD, PMP, USR “să ne aşezăm la aceeaşi masă 

n PNL Călăraşiinformez că, cu actuala conducere a pnl 
Călăraşi, organizaţia locală nu poate face 
politică în slujba cetăţeanului din 
Fundulea şi a intereselor sale. Eu nu am 
intrat în politică pentru pnl Călăraşi, ci 
pentru interesul cetăţenilor din Fundulea 
şi pentru dezvoltarea localităţii noastre. 
Preşedintele (încă) PNL Fundulea, Valeriu 
Bebereche” este mesajul reprodus cu 
fidelitate de pe pagina de Facebook PNL 
Fundulea. Interesantă şi “ortografierea” 
PNL cu litere mici!
Ups, e limpede că situaţia s-a inflamat, la 
Fundulea, şi riscă să “degenereze” aşa cum 
probabil se întâmplă şi la Olteniţa. Şi acolo, 
liderul filialei, Dumitru Pană, deşi fusese 
anunţat în calitate de candidat al PNL 
pentru funcţia de primar, a fost “înlocuit” 
cu Costinel “Carol / Orfeliu” Milescu, cel 
care anunţase şi el că va intra în competiţia 
de „debarcare” a lui Ţone sdar ub sigla 

După ce joi, 5 martie, conducerea Fundulea, fapt care a fost adus la minuscului PNŢ MM. Pe motiv că stă mai 
judeţeană PNL Călăraşi a anunţat că cunoştinţa conducerii pnl Călăraşi în urmă bine în preferinţele olteniţenilor. Vrăjeală!
Mădălina Obadă va fi susţinută în cu mai bine de 3 săptămâni, prin procesul Mădălina Obadă care şi-a făcut debutul în 
competiţia pentru Primăria oraşului verbal de şedinţă al bpl. campania pre-electorală încă de la 1 
Fundulea, a doua zi, vineri, preşedintele Cu menţiunea că nu am personal nici o martie, nu e la prima încercare de a-l 
filialei locale a partidului, Valeriu problemă cu doamna Mădălina, felul în trimite acasă pe „pesedistul” Dorel 
Bebereche a avut o reacţie “violentă” pe care a procedat conducerea pnl Călăraşi, Dorobanţu, în funcţie din 2004. S-a 
pagina oficială de facebook a partidului respectiv domnul Drăgulin, este total lipsit întâmplat în iunie 2012. Atunci Dorobanţu 
arătându-se surprins, prin intermediul unei de etică, ca să nu spun altfel! Deşi iniţial, care a candidat pe PSD sub sigla USL a 
postări, de nominalizarea fostei convenisem cu domnul Drăgulin ca, obţinut 2347 de voturi (56,51%) în vreme 
viceprimăriţe în condiţiile în care BPL al candidatul să fie desemnat în urma unui ce Mădălina Obadă, susţinută de PDL în 
filialei locale decisese încă din 29 ianuarie sondaj de opinie, domnia sa a luat această cadrul APC „a primit” 1330 de voturi, adică 
să susţină candidatura acestuia “la alegerile decizie fără consultarea organizaţiei locale 32,02%.
locale pentru funcţia de primar al oraşului a pnl, care nici în prezent nu este de acord Interesant e că acelaşi Dorobanţu, atât de 
Fundulea.” cu candidatura doamnei Obadă. „hulit” de un post TV naţional că n-a reuşit 
“Am aflat, cu o uşoară surprindere, că, în Deci, domnule preşedinte pnl Călăraşi, ce să dezvolte oraşul cu fonduri europene, a 
cursul zilei de ieri doamna Mădălina faceţi, desfiinţaţi întreaga organizaţie PNL câştigat 4 bătălii la rând în faţa 
Obadă a fost desemnată de conducerea Fundulea?! Am tot respectul faţă de toţi „politicienilor de dreapta”, învingându-i pe 
pnl Călăraşi drept candidat pentru funcţia alegătorii din Fundulea care au susţinut şi rând, în ordine din 2004 încoace pe Ilie 
de primar al oraşului Fundulea. Vă votat pnl, împreună cu care la ultimele Munteanu (2004 / PD), Stelian Fuia (2008 / 
informez că organizaţia PNL Fundulea a alegeri am ajuns la egalitate cu psd, PDL), Mădălina Obadă (2012 / PDL - APC) şi 
susţinut candidatura domnului Bebereche cărora le mulţumesc sincer. Tocmai din Daniel Obadă (2016 / PNL). Să fie, oare, la 
Valeriu la funcţia de primar al oraşului respect faţă de dumneavoastră vă fel şi peste 3 luni?

Prin Decizia 145 din 3 martie 2020 publicată în 
Monitorul Oficial, Alin Drăgulin a fost numit, de către 
premierul interimar Ludovic Orban în funcţia de 
vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al 
Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. El îl 
înlocuieşte pe Dumitru Enache, în funcţie din 17 
septembrie 2019.

Director executiv al ADI Ecoaqua, Alin Drăgulin a mai 
ocupat în perioada 31 mai 2012 – 28 mai 2013 şi 
funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de 
stat în cadrul ANRSC.

Drăgulin va fi coleg în cadrul conducerii ANANP cu un 
alt membru al PNL Călăraşi, Alexandru Vasile, liderul 
TNL Călăraşi care ocupă din 10 februarie, în urma unei 
Decizii semnate de Orban, tot o funcţie de 
vicepreşedinte.

După ce pe 10 februarie a anunţat la un post 2008, evident tot din raţiuni politice. Cel de-al (aşa de buni întreprinzători sunt ăştia de 
local de radio, ce emite online, că va candida la doilea a preferat în 2008, la locale, să nu dreapta!), Milescu e acum în stare să mute şi 
localele din vară pentru Primăria Olteniţei sub desemneze vreun liberal pentru Primărie ca să munţii din loc ca să câştige alegerile în 
sigla PNŢ MM, 25 de zile mai târziu, mai exact nu-l încurce pe Milescu, pe atunci ţărănist, în municipiul Olteniţa. Are dreptate, de 8 ani în 
vineri, 6 martie, Costinel “Carol / Orfeliu” schimbul voturilor pe care acesta i le putea livra pustietate, foame-i mare! “Încercăm să coalizăm 
Milescu semna adeziunea la PNL, fotografiindu- în coşul pentru Consiliul Judeţean. Afacerea a toate forțele de dreapta împotriva PSD-ului. Îmi 
se la aceeaşi masă cu Filipescu, Drăgulin şi mers! doresc să repunem Oltenița în block-starturi, să 
Barbu, şefii liberalilor călărăşeni. reluăm lucrurile oprite, este păcat, Oltenița se 

poate dezvolta. Ne dorim să reluăm anumite “Am rămas fidel dragostei dintâi. Candidez pe 
proiecte vechi, să pornim o investiție mare care PNŢ MM. Este o aripă a PNŢ pentru că PNŢCD 
se numește portul turistic, care este elementul din nefericire e în siajul PSD-ului şi atunci 
declanșator care poate scoate Oltenița dintr-o oameni de suflet care au iubit PNŢ-ul şi au 
zonă de uitare. Este păcat că la acest moment activat în permanenţă au făcut PNŢ Maniu 
Oltenița este un oraș dormitor. Sunt în stare să Mihalache.” spunea Milescu, în februarie..
mut munții, în așa fel încât să câștigăm alegerile E clar că omul ăsta minte cum respire. 
din municipiul Oltenița și, profitând de un “Alaltăieri” vorbea de “dragostea dintâi” iar ieri 
Guvern PNL, să mergem mai departe să mustăcea fericit în livingul PNL-ului, ferm convins 
dezvoltăm proiecte europene, am experiență în că a tras lozul câştigător. 
acest sens”, a fost angajamentul luat de noul Patru ani mai târziu aveau să se bălăcărească Aducerea celui care la finele anilor 70 fusese 
guest - star PNL, Costinel Milescu, cu numele de puţin, de ochii lumii. Cu infatuarea-i recrutat de către Securitatea odioasă a lui 
scenă “Carol  / Orfeliu”. binecunoscută, Milescu i-ar fi transmis lui Ceauşescu, în calitate de colaborator purtând  

Filipescu că atâta vreme cât e jupân la Primărie, Nutreţ pentru fraieri. Băi, Mesi(a), în afara numele conspirative de Carol (1978) şi Orfeliu 
n-are ce să caute prin mirifica Olteniţă, puţinilor ipochimeni din jurul tău, nu mai dă (perioada 1979 – 1980), în PNL este de fapt o 
considerată probabil moşie personală. nimeni nici măcar doi bani pe alegaţiile tale!decizie unilaterală a lui Filipescu. Cu mult sânge 
De data asta, a câştigat doar Filipescu a cărui PS: În viitoarele peripluri electorale prin oraş, ar rece, RGF a călcat şi de data asta pe “cadavre”, 
cârcă a fost ţinută oficial de Ţone şi USL. În fi de bun simţ să le explici cetăţenilor ce te-a sacrificându-l pe liderul colegilor olteniţeni, 
schimb, colegul său de luptă din 2008 avea să îndemnat să semnezi în numele Consiliului Local, Dumitru Pană, cel despre care a spus că “a ținut 
plece acasă. al olteniţenilor de fapt,  contractul privind stindardul liberal cât se poate de sus în 

vânzarea unui teren în suprafață de 324,35 mp, municipiu”, în numele unui calcul meschin (nu şi 8 ani mai târziu, Filipescu şi Milescu, s-au tot 
către  S.C. M.C. SERVICE S.R.L., societate în care sigur!) care l-a bântuit toată viaţa lui şi anume că curtat unul pe altul şi de dragul vremurilor 
deţineai calitatea de asociat, iar soția pe cea de “în politică se merge la câștig”. Pentru baronul profitabile de odinioară, au bătut palma în 
administrator.de Călăraşi, oamenii contează mai puţin, dispreţul unor naivi liberali care credeau că 

importante sunt voturile! Să fie sănătos! echipa e mai importantă decât calculul politic. N-ar fi deloc rău, să le prezinţi şi câteva „mostre” 
din „Opere alese” semnate, Carol şi Orfeliu. “Prietenia” dintre Milescu şi Filipescu nu-i de De 8 ani în odihnă forţată din cauza lui “ANI” 
Curaj, că se poate!ieri, d-alaltăieri. Ea s-a înfiripat încă din 2007 – după pocinogul cu strada vândută propriei firme 

Biroul Politic Naţional al PNL a validat, luni, cea mai 
mare parte a candidaţilor la funcţia de primar de 
municipiu reşedinţă de judeţ şi de preşedinte de 
Consiliu judeţean.

Pentru Primăria municipiului Călăraşi, liberalii îl vor 
susţine pe actualul primar, Daniel Ştefan Drăgulin, 
liderul organizaţiei judeţene. Pentru Consiliul 
Judeţean, PNL va merge pe mâna lui Valentin Barbu, 
în prezent vicepreşedinte al instituţiei.

La nivel urban, au fost stabiliţi candidaţii partidului 
după cum urmează:

Municipiul Olteniţa: Costinel Milescu

Oraşul Fundulea: Mădălina Obadă

Oraşul Budeşti: Mihai Ilie

Oraşul Lehliu Gară: Laurenţiu Bănescu

Florin Driga este propunerea de candidat a 
Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) 
pentru Primăria Municipiului Călărași. 
Umanistul provine din mediul privat și vrea 
să își pună în slujba comunității experiența 
și priceperea, într-un oraș unde, după cum 
chiar el o spune, ”oferta politică” este una 
redusă.
”Era nevoie să aducem un suflu nou, 
oameni noi și, de ce nu, speranțe noi”, 
spune Florin Driga.
Printre prioritățile sale se numără crearea 
de locuri de muncă, prin atragerea 
investițiilor, precum și o absorbție cât mai 
mare a fondurilor europene.
Florin Driga, un antreprenor cu experiență, 
consideră că odată ce ai demonstrat că ești 
un bun administrator al propriilor bani, 
aceleași principii pot fi aplicate și în 
administrația locală, având drept rezultat 
cheltuirea eficientă a banilor publici, în 
folosul cetățenilor.
Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) a 
prezentat deja o parte dintre candidații săi 
pentru alegerile locale, iar în perioada 
următoare va face publice numele celor 
care vor candida în municipiul București.

Biroul de presă

PLUS Călăraşi, prin vocea preşedintei, Luminiţa Bob, susţine că nu este interesat de 
încheierea nici unei alianţe cu alte formaţiuni politice, în afara USR-ului, cel puţin 
până la localele din vară. „PLUS Călăraşi rămâne consecvent principiilor sale. 
Obiectivul nostru major este să construim o alternativă serioasă, credibilă, la 
actuala administraţie publică locală şi judeţeană. În urmă cu aproape un an la 
europarlamentare am primit un „CEC în alb” din partea multor călărăşeni. Nu 
avem voie să-i dezamăgim. Împreună cu colegii de la USR, vom face o 
precampanie şi campanie, exclusiv, în beneficiul cetăţenilor care doresc să 
trăiască într-un oraş şi judeţ, mult mai curate, mai moderne, mai dezvoltate. 
Suntem încrezători că se poate!” a declarat preşedinta organizaţiei judeţene PLUS 
Călăraşi, Luminiţa Bob.

Coordonatorul judeţean al PRO România Călăraşi, Răzvan Meseşeanu „a dezvăluit” pentru 
www.arenamedia.ro ţintele acestui partid la „locale”, la nivelul judeţului. „Obiectivele 
noastre sunt acelea de a intra în toate consiliie locale și consiliul județean, iar în 
aproximativ 6-7 localități să avem primarul.” a spus Meseşeanu care a evidenţiat şi 
“argumentele” cu care partidul speră să obţină “încrederea” călărăşenilor în vară. “Resursa 
umană-covârșitor nouă/tânără pe care o s-o promovăm în fiecare localitate și imaginea de 
necontestat a lui Victor Ponta. Mă rog, o contestă doar cei pe care îi incomodează prin 
modul vertical, tranșant, enervant de clar și argumentativ de a își expune ideile.” a mai 
susţinut Meseşeanu.

ţinut cont în ultimii ani, nu de interesul 
oamenilor, ci de cel al unor grupuri de 
interese. PRO ROMÂNIA, prin Victor 
PONTA şi ceilalţi lideri naţionali şi judeţeni 
doresc să dea peste cap această obişnuinţă 
nesănătoasă. Este adevărat că aşa am 
afirmat pentru că aşa cred: orice alăturare 
de un alt partid nu cred că ar aduce 
beneficii. Preelectoral vorbind. Dar, pe de 
altă parte, sunt un membru disciplinat, 
respect valorile democratice şi mai ales 
cele care se bazează pe ascultarea opiniilor 
şi argumentelor celorlalţi. În concluzie, 

În ultima perioadă, liderul judeţean al PRO dacă vom ajunge la ideea că ar fi benefică 
România Călăraşi, Răzvan Meseşeanu, a o altă viziune pentru Călăraşi, pentru 
declarat, în câteva rânduri, că organizaţia pe cetăţenii acestei comunităţi, voi adera în 
care-o conduce nu este interesată de acest sens, în condiţiile pe care le-am 
încheierea unor alianţe electorale. Pe de menţionat. Până la urmă, politica este arta 
altă parte, la nivel central nu este exclusă compromisului, dar aş adăuga eu, nu cu 
posibilitatea stabilirii unie înţelegeri între orice preţ. Voi accepta să stau la masa cu 
PRO România şi PSD, în perspectiva oricine, să discut orice, oricât timp ar dura, 
alegerilor locale, lucru care s-ar putea dar nu vânzându-mi sufletul! ŞI ca să 
„răsfrânge” şi în plan local. închei, sunt conştient că în aceste vremuri 
Pornind de la o astfel de „realitate”, în care dreapta are cel puţin 3 nuci tari 
Meseşeanu a explicat pentru (PNL,USR-PLUS,PMP)-prin liderii lor, stânga 
www.arenamedia.ro poziţia PRO România ar fi înţelept să fie una singură. Că eu aş 
Călăraşi, cel puţin în această fază pre- dori după alegerile locale, asta e altă 
electorală. „În politica românească este problemă!” a spus coordonatorul judeţean 
posibil, din păcate şi în detrimentul al PRO România Călăraşi, Răzvan 
cetăţenilor, orice. Calculele politice au Meseşeanu.

Consilierii judeţeni PNL care săi vizavi de...disciplina de 
marţi n-au votat Proiectul de partid. Altfel spus, cei care nu s-
hotărâre privind excluderea din au supus deciziilor partidului, 
Consiliul Judeţean a lui Vasile riscă de-acum să aibă şi ei soarta 
Iliuţă, iniţiat de vicepreşedintele lui Iliuţă, adică să fie excluşi din 
Valentin Barbu şi introdus de partid şi implicit din CJ. Şi „s-au 
acesta „pe furiş”, pe ordinea de abţinut” destui marţi. Dacă nu 
zi, fără respectarea prevederilor greşesc cumva, e vorba de 
legale în vigoare, sunt în pom iar Laurenţiu Bănescu, Ilie Tâlpeanu, 
de săptămâna viitoare şi pomul Anton Magearu, Mihai Filimon, 
va fi în aer. Cel puţin aşa a Niculae Enciu şi Cristi Marin. Toţi 
declarat preşedintele partidului sunt susceptibili de...retragere a 
Dan Drăgulin, întrebat într-o sprijinului politic. Au trecut în 
conferinţă de presă dacă PNL schimb testul Valentin 
mai are o majoritate în Deculescu, Nicolae Rogoz şi 
legislativul judeţean. „După Vasile Nedelcu, toţi 3, votând 
ultima şedinţă, nu prea mai orbeşte potrivit liniei directoare 
avem majoritate. Săptămâna a partidului „aberaţia” cu titlu de 
viitoare, avem şedinţă de Birou Proiect de Hotărâre iniţat de 
Politic Judeţean în care vom Valentin Barbu, desigur, în 
pune în discuţie unii consilieri numele partidului. Şi pentru 
judeţeni” a fost mesajul lui buna lor purtare, ar putea fi 
Drăgulin. „gratulaţi” cu un nou mandat!
Marţi, 10 martie, într-o şedinţă Dar cu cine vor fi înlocuiţi 
de plen extraordinară, „trădătorii”? Pentru că au mai 
vicepreşedintele Barbu, unul şi rămas 11 în listă iar cei mai mulţi 
aceeaşi persoană cu candidatul dintre ei ocupă deja „foncţii” 
susţinut de PNL pentru şefia CJ importante. Fie sunt consilieri 
Călăraşi, profitând şi de absenţa locali, fie viceprimar, primar ori 
rivalului său politic, Vasile Iliuţă, ministru – secretar de stat 
„a forţat” pur şi simplu ori...”oamenii lui Iliuţă”. Iar 
includerea pe ordinea de zi a restul... nu mai sunt de mult de 
proiectului de îndepărtare a actualitate!
acestuia din Consiliu, chit că din Curăţenia de după Iliuţă, la care 
punct de vedere procedural, PH- se gândeşte conducerea PNL ar 
ul era în afara cadrului legislativ. putea deveni şi mai toxică pentru 
Bunăoară, de pildă, n-a fost „şefimea” partidului, în 
respectat „principiul simetriei” perspectiva alegerilor. Am 
pentru că nu poţi propune un senzaţia că liberalii chiar vor să 
astfel de Proiect de hotărâre piardă tot anul acesta!
într-o şedinţă extraordinară în Ce candidaţi mai figurează pe 
condiţiile în care mandatul lui lista PNL, propusă în 2016 
Iliuţă a fost validat într-o şedinţă pentru Consiliul Judeţean 
ordinară. Pe de altă, PH introdus Călăraşi: 21. Anghel Adrian 
în circuit luni, cu o zi înainte, Popa, 22. Silviana Şestacovschi; 
deci, nu avea nici măcar avizele 23. Dumitra Ciubotă Roşie Vasile; 
de legalitate. 24. Elisabeta Neagu; 25. Dragoş 
Obiectivul lui Barbu n-a fost Coman; 26. Ruxandra Prică; 27. 
„trecerea” proiectului pentru că Valentin Marin; 28. Ion Sfetcu; 
ştia prea bine că-i o chestiune 29. Ştefan Stan; 30. Viorel 
imposibilă ci testarea colegilor Ivanciu; 31. Gheorghe Dobre

PNL: Drăgulin, pentru Primăria 
Călăraşi; Valentin Barbu, 
pentru Consiliul Judeţean

Alin Drăgulin, 
vicepreşedinte ANANP

Scandal, în toată regulă, 
în cadrul PNL Fundulea!

L. Bob: Am primit un „CEC în alb” de la 
călărăşeni. Nu avem voie să-i dezamăgim!

Milescu a lăsat PNŢ MM pentru PNL! 
Cum rămâne cu “dragostea dintâi”?

PPUSL: Florin Driga este 
candidatul Umaniștilor 

pentru Primăria Călărași

n Călăraşi

Oferta politică 
pentru Primărie!

Consilieri judeţeni, luaţi 
în vizor pentru... excludere!

R. Meseşeanu: Voi accepta să stau 
la masa cu oricine, să discut 

orice, oricât timp ar dura, dar nu 
vânzându-mi sufletul!

Ţintele PRO România Călăraşi: Câştigarea a 
6-7 primării şi obţinerea de mandate în CJ 

şi în toate consiliile locale

PRO România Călăraşi va suspenda acţiunile 
de tip precampanie electorală. Meseşeanu: 
SĂNĂTATEA NU ARE ADEZIUNE POLITICĂ!
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a se înscrie în competiţia internă 
pentru desemnarea candidatului. 
Şi PMP şi-a cam stabilit candidatul. E 
vorba de Liviu Coman, directorul 
Asociației Județene a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Călărași.

Partidul Puterii Umaniste (social – 
liberal) a anunţat recent că Florin 
Driga va fi candidatul umaniştilor 
pentru Primăria Călăraşi. 
Întreprinzător privat, Driga deţine şi 
un post de radio local.

Lista rămâne, probabil, deschisă şi 
altor partide ori candidaţi 
independenţi.

În 2016, s-au înscris în competiţie 
nu mai puţin de 9 candidaţi, toţi 
fiind susţinuţi de către un partid.

Călăraşi / Ce a fost 
în iunie 2016

Total alegători înscrişi în liste: 
64.158

Total alegători prezenţi la urne: 
26.931

cadrul unei şedinţe BPL PNL Călăraşi Deşi România se mijlocul 
Prezenţa: 41,98%cu 32% în preferinţele călărăşenilor.unei crize generate de 

Liderul consilierilor locali PSD, Total voturi valabil exprimate: pandemia de coronavirus şi Marius Dulce nu e la prima 25.746în consecinţă nu se ştie nici încercare. În urmă cu 4 ani, din 
Total voturi nule: 11.85data organizării alegerilor postura de viceprimar, el s-a clasat 

finalmente pe 2, la o distanţă de n Daniel Ştefan Drăgulin (PNL): locale,  o parte din partidele 
1911...voturi de câştigătorul 10.127 voturi / 39,33%politice din Călăraşi se 
alegerilor, Dan Drăgulin.

Marius Grigore Dulce (PSD): 8.261 pregătesc pentru 
Sursele noastre susţin însă că şi alte voturi / 32,08%nominalizarea candidaţilor partide s-au cam decis însă nu se 

pentru Primăria municipiului Nicolae Dragu (PDS): 4.139 voturi grăbesc să-şi anunţe competitorii.
/ 16,07%reşedinţă de judeţ. Bunăoară PRO România îl are-n 

vedere pe Alexandru Chiriţă, fost Elena Nicolache (UNPR): 894 
consilier local PSD până în 2019 voturi / 3,47%În acest sens, până în momentul de 
când a şi demisionat atunci din faţă doar două partide şi-au anunţat Virgil Marian Dumbravă (ALDE): partid. De la începutul anului a candidaţii. E vorba de PNL care va 875 voturi / 3,39%revenit în politică optând pentru merge pe mâna actualului primar, 
partidul prezidat la Călăraşi de Maria Dragomir (PSRo): 577 Dan Drăgulin şi PSD care de joia 
Răzvan Meseşeanu. voturi / 2,44%trecută l-a mentionat în cadrul unei 
Alianţa USR - PLUS o va susţine, cel conferinţe de presă pe Marius Georgian Adrian Peanciu (PMP): 
mai probabil, pe Luminiţa Bob, Dulce, liderul organizaţiei 421 voturi / 1,63%
preşedinte filiala judeţeană PLUS municipale PSD Călăraşi. 

Aurel Peicu (PSR): 273 de voturi / Călăraşi. Lucrurile nu sunt În funcţie din 2012, Drăgulin speră 
1,06%momentan foarte limpezi întrucât să obţină cel de-al 3-lea mandat în 

un coleg de-al său din partid, Vlad Ionuţ Dumitraşcu (PND): 179 de iunie, fiind creditat potrivit unor 
Milotoi şi-a exprimat şi el decizia de voturi / 0,69%măsurători interne, anunţate în 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

Declaraţia îi aparţine coordonatorului judeţean şi să vedem cum putem sprijini autorităţile în a 
al partidului, Răzvan Ilie Meseşeanu. Acesta a identifica zonele şi persoanele vulnerabile (fără 
mai spus vineri, într-o conferinţă de presă, infrastructură, cu educaţie precară, posibilităţi 
susţinută în sala de şedinţe a Consiliului financiare şi materiale reduse etc)” 
Municipal Călăraşi că „SĂNĂTATEA NU ARE Răzvan Meseşeanu a făcut şi un apel către 
ADEZIUNE POLITICĂ!” ceilalţi şefi de partide de a transmite propriilor 
După modelul liderului său, preşedintele Victor membrii mesajul  să pună pe primul plan 
Ponta, care a solicitat sprijin şi viziune comună interesul public, să se renunţe la lupta 
în Parlament de la ceilalţi lideri politici, pentru o electorală şi să se încerce determinarea 
serie de măsuri ce ar fi trebuit luate urgent şi concetăţenilor la o conduită preventivă, singura 
dintre care unele au prins contur (suspendarea salvatoare pentru cei dragi. “Dacă vom proceda 
cursurilor şcolare, interzicerea exportului de 

aşa, dacă nu vom minimaliza gravitatea 
medicamente, unul dintre părinţi să stea acasă), 

situaţiei, avem şansa să trecem cu bine şi mai iar la altele încă aşteptându-se reacţii(strategie 
repede peste ea. Dacă vom acţiona ca de ptr transportul în comun, facilităţi fiscale în 
obicei-Las' că mie nu mi se va întâmpla, s-ar anumite ramuri economice, buget suplimentar 
putea să fie prea târziu! Regretele pot fi târzii! pentru sănătate, amânarea alegerilor locale) şi 
Trebuie acţionat proactiv şi nu reactiv!” a Meseşeanu i-a invitat pe liderii judeţeni ai PNL, 
conchis Meseşeanu.PSD, PMP, USR “să ne aşezăm la aceeaşi masă 

n PNL Călăraşiinformez că, cu actuala conducere a pnl 
Călăraşi, organizaţia locală nu poate face 
politică în slujba cetăţeanului din 
Fundulea şi a intereselor sale. Eu nu am 
intrat în politică pentru pnl Călăraşi, ci 
pentru interesul cetăţenilor din Fundulea 
şi pentru dezvoltarea localităţii noastre. 
Preşedintele (încă) PNL Fundulea, Valeriu 
Bebereche” este mesajul reprodus cu 
fidelitate de pe pagina de Facebook PNL 
Fundulea. Interesantă şi “ortografierea” 
PNL cu litere mici!
Ups, e limpede că situaţia s-a inflamat, la 
Fundulea, şi riscă să “degenereze” aşa cum 
probabil se întâmplă şi la Olteniţa. Şi acolo, 
liderul filialei, Dumitru Pană, deşi fusese 
anunţat în calitate de candidat al PNL 
pentru funcţia de primar, a fost “înlocuit” 
cu Costinel “Carol / Orfeliu” Milescu, cel 
care anunţase şi el că va intra în competiţia 
de „debarcare” a lui Ţone sdar ub sigla 

După ce joi, 5 martie, conducerea Fundulea, fapt care a fost adus la minuscului PNŢ MM. Pe motiv că stă mai 
judeţeană PNL Călăraşi a anunţat că cunoştinţa conducerii pnl Călăraşi în urmă bine în preferinţele olteniţenilor. Vrăjeală!
Mădălina Obadă va fi susţinută în cu mai bine de 3 săptămâni, prin procesul Mădălina Obadă care şi-a făcut debutul în 
competiţia pentru Primăria oraşului verbal de şedinţă al bpl. campania pre-electorală încă de la 1 
Fundulea, a doua zi, vineri, preşedintele Cu menţiunea că nu am personal nici o martie, nu e la prima încercare de a-l 
filialei locale a partidului, Valeriu problemă cu doamna Mădălina, felul în trimite acasă pe „pesedistul” Dorel 
Bebereche a avut o reacţie “violentă” pe care a procedat conducerea pnl Călăraşi, Dorobanţu, în funcţie din 2004. S-a 
pagina oficială de facebook a partidului respectiv domnul Drăgulin, este total lipsit întâmplat în iunie 2012. Atunci Dorobanţu 
arătându-se surprins, prin intermediul unei de etică, ca să nu spun altfel! Deşi iniţial, care a candidat pe PSD sub sigla USL a 
postări, de nominalizarea fostei convenisem cu domnul Drăgulin ca, obţinut 2347 de voturi (56,51%) în vreme 
viceprimăriţe în condiţiile în care BPL al candidatul să fie desemnat în urma unui ce Mădălina Obadă, susţinută de PDL în 
filialei locale decisese încă din 29 ianuarie sondaj de opinie, domnia sa a luat această cadrul APC „a primit” 1330 de voturi, adică 
să susţină candidatura acestuia “la alegerile decizie fără consultarea organizaţiei locale 32,02%.
locale pentru funcţia de primar al oraşului a pnl, care nici în prezent nu este de acord Interesant e că acelaşi Dorobanţu, atât de 
Fundulea.” cu candidatura doamnei Obadă. „hulit” de un post TV naţional că n-a reuşit 
“Am aflat, cu o uşoară surprindere, că, în Deci, domnule preşedinte pnl Călăraşi, ce să dezvolte oraşul cu fonduri europene, a 
cursul zilei de ieri doamna Mădălina faceţi, desfiinţaţi întreaga organizaţie PNL câştigat 4 bătălii la rând în faţa 
Obadă a fost desemnată de conducerea Fundulea?! Am tot respectul faţă de toţi „politicienilor de dreapta”, învingându-i pe 
pnl Călăraşi drept candidat pentru funcţia alegătorii din Fundulea care au susţinut şi rând, în ordine din 2004 încoace pe Ilie 
de primar al oraşului Fundulea. Vă votat pnl, împreună cu care la ultimele Munteanu (2004 / PD), Stelian Fuia (2008 / 
informez că organizaţia PNL Fundulea a alegeri am ajuns la egalitate cu psd, PDL), Mădălina Obadă (2012 / PDL - APC) şi 
susţinut candidatura domnului Bebereche cărora le mulţumesc sincer. Tocmai din Daniel Obadă (2016 / PNL). Să fie, oare, la 
Valeriu la funcţia de primar al oraşului respect faţă de dumneavoastră vă fel şi peste 3 luni?

Prin Decizia 145 din 3 martie 2020 publicată în 
Monitorul Oficial, Alin Drăgulin a fost numit, de către 
premierul interimar Ludovic Orban în funcţia de 
vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al 
Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. El îl 
înlocuieşte pe Dumitru Enache, în funcţie din 17 
septembrie 2019.

Director executiv al ADI Ecoaqua, Alin Drăgulin a mai 
ocupat în perioada 31 mai 2012 – 28 mai 2013 şi 
funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de 
stat în cadrul ANRSC.

Drăgulin va fi coleg în cadrul conducerii ANANP cu un 
alt membru al PNL Călăraşi, Alexandru Vasile, liderul 
TNL Călăraşi care ocupă din 10 februarie, în urma unei 
Decizii semnate de Orban, tot o funcţie de 
vicepreşedinte.

După ce pe 10 februarie a anunţat la un post 2008, evident tot din raţiuni politice. Cel de-al (aşa de buni întreprinzători sunt ăştia de 
local de radio, ce emite online, că va candida la doilea a preferat în 2008, la locale, să nu dreapta!), Milescu e acum în stare să mute şi 
localele din vară pentru Primăria Olteniţei sub desemneze vreun liberal pentru Primărie ca să munţii din loc ca să câştige alegerile în 
sigla PNŢ MM, 25 de zile mai târziu, mai exact nu-l încurce pe Milescu, pe atunci ţărănist, în municipiul Olteniţa. Are dreptate, de 8 ani în 
vineri, 6 martie, Costinel “Carol / Orfeliu” schimbul voturilor pe care acesta i le putea livra pustietate, foame-i mare! “Încercăm să coalizăm 
Milescu semna adeziunea la PNL, fotografiindu- în coşul pentru Consiliul Judeţean. Afacerea a toate forțele de dreapta împotriva PSD-ului. Îmi 
se la aceeaşi masă cu Filipescu, Drăgulin şi mers! doresc să repunem Oltenița în block-starturi, să 
Barbu, şefii liberalilor călărăşeni. reluăm lucrurile oprite, este păcat, Oltenița se 

poate dezvolta. Ne dorim să reluăm anumite “Am rămas fidel dragostei dintâi. Candidez pe 
proiecte vechi, să pornim o investiție mare care PNŢ MM. Este o aripă a PNŢ pentru că PNŢCD 
se numește portul turistic, care este elementul din nefericire e în siajul PSD-ului şi atunci 
declanșator care poate scoate Oltenița dintr-o oameni de suflet care au iubit PNŢ-ul şi au 
zonă de uitare. Este păcat că la acest moment activat în permanenţă au făcut PNŢ Maniu 
Oltenița este un oraș dormitor. Sunt în stare să Mihalache.” spunea Milescu, în februarie..
mut munții, în așa fel încât să câștigăm alegerile E clar că omul ăsta minte cum respire. 
din municipiul Oltenița și, profitând de un “Alaltăieri” vorbea de “dragostea dintâi” iar ieri 
Guvern PNL, să mergem mai departe să mustăcea fericit în livingul PNL-ului, ferm convins 
dezvoltăm proiecte europene, am experiență în că a tras lozul câştigător. 
acest sens”, a fost angajamentul luat de noul Patru ani mai târziu aveau să se bălăcărească Aducerea celui care la finele anilor 70 fusese 
guest - star PNL, Costinel Milescu, cu numele de puţin, de ochii lumii. Cu infatuarea-i recrutat de către Securitatea odioasă a lui 
scenă “Carol  / Orfeliu”. binecunoscută, Milescu i-ar fi transmis lui Ceauşescu, în calitate de colaborator purtând  

Filipescu că atâta vreme cât e jupân la Primărie, Nutreţ pentru fraieri. Băi, Mesi(a), în afara numele conspirative de Carol (1978) şi Orfeliu 
n-are ce să caute prin mirifica Olteniţă, puţinilor ipochimeni din jurul tău, nu mai dă (perioada 1979 – 1980), în PNL este de fapt o 
considerată probabil moşie personală. nimeni nici măcar doi bani pe alegaţiile tale!decizie unilaterală a lui Filipescu. Cu mult sânge 
De data asta, a câştigat doar Filipescu a cărui PS: În viitoarele peripluri electorale prin oraş, ar rece, RGF a călcat şi de data asta pe “cadavre”, 
cârcă a fost ţinută oficial de Ţone şi USL. În fi de bun simţ să le explici cetăţenilor ce te-a sacrificându-l pe liderul colegilor olteniţeni, 
schimb, colegul său de luptă din 2008 avea să îndemnat să semnezi în numele Consiliului Local, Dumitru Pană, cel despre care a spus că “a ținut 
plece acasă. al olteniţenilor de fapt,  contractul privind stindardul liberal cât se poate de sus în 

vânzarea unui teren în suprafață de 324,35 mp, municipiu”, în numele unui calcul meschin (nu şi 8 ani mai târziu, Filipescu şi Milescu, s-au tot 
către  S.C. M.C. SERVICE S.R.L., societate în care sigur!) care l-a bântuit toată viaţa lui şi anume că curtat unul pe altul şi de dragul vremurilor 
deţineai calitatea de asociat, iar soția pe cea de “în politică se merge la câștig”. Pentru baronul profitabile de odinioară, au bătut palma în 
administrator.de Călăraşi, oamenii contează mai puţin, dispreţul unor naivi liberali care credeau că 

importante sunt voturile! Să fie sănătos! echipa e mai importantă decât calculul politic. N-ar fi deloc rău, să le prezinţi şi câteva „mostre” 
din „Opere alese” semnate, Carol şi Orfeliu. “Prietenia” dintre Milescu şi Filipescu nu-i de De 8 ani în odihnă forţată din cauza lui “ANI” 
Curaj, că se poate!ieri, d-alaltăieri. Ea s-a înfiripat încă din 2007 – după pocinogul cu strada vândută propriei firme 

Biroul Politic Naţional al PNL a validat, luni, cea mai 
mare parte a candidaţilor la funcţia de primar de 
municipiu reşedinţă de judeţ şi de preşedinte de 
Consiliu judeţean.

Pentru Primăria municipiului Călăraşi, liberalii îl vor 
susţine pe actualul primar, Daniel Ştefan Drăgulin, 
liderul organizaţiei judeţene. Pentru Consiliul 
Judeţean, PNL va merge pe mâna lui Valentin Barbu, 
în prezent vicepreşedinte al instituţiei.

La nivel urban, au fost stabiliţi candidaţii partidului 
după cum urmează:

Municipiul Olteniţa: Costinel Milescu

Oraşul Fundulea: Mădălina Obadă

Oraşul Budeşti: Mihai Ilie

Oraşul Lehliu Gară: Laurenţiu Bănescu

Florin Driga este propunerea de candidat a 
Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) 
pentru Primăria Municipiului Călărași. 
Umanistul provine din mediul privat și vrea 
să își pună în slujba comunității experiența 
și priceperea, într-un oraș unde, după cum 
chiar el o spune, ”oferta politică” este una 
redusă.
”Era nevoie să aducem un suflu nou, 
oameni noi și, de ce nu, speranțe noi”, 
spune Florin Driga.
Printre prioritățile sale se numără crearea 
de locuri de muncă, prin atragerea 
investițiilor, precum și o absorbție cât mai 
mare a fondurilor europene.
Florin Driga, un antreprenor cu experiență, 
consideră că odată ce ai demonstrat că ești 
un bun administrator al propriilor bani, 
aceleași principii pot fi aplicate și în 
administrația locală, având drept rezultat 
cheltuirea eficientă a banilor publici, în 
folosul cetățenilor.
Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) a 
prezentat deja o parte dintre candidații săi 
pentru alegerile locale, iar în perioada 
următoare va face publice numele celor 
care vor candida în municipiul București.

Biroul de presă

PLUS Călăraşi, prin vocea preşedintei, Luminiţa Bob, susţine că nu este interesat de 
încheierea nici unei alianţe cu alte formaţiuni politice, în afara USR-ului, cel puţin 
până la localele din vară. „PLUS Călăraşi rămâne consecvent principiilor sale. 
Obiectivul nostru major este să construim o alternativă serioasă, credibilă, la 
actuala administraţie publică locală şi judeţeană. În urmă cu aproape un an la 
europarlamentare am primit un „CEC în alb” din partea multor călărăşeni. Nu 
avem voie să-i dezamăgim. Împreună cu colegii de la USR, vom face o 
precampanie şi campanie, exclusiv, în beneficiul cetăţenilor care doresc să 
trăiască într-un oraş şi judeţ, mult mai curate, mai moderne, mai dezvoltate. 
Suntem încrezători că se poate!” a declarat preşedinta organizaţiei judeţene PLUS 
Călăraşi, Luminiţa Bob.

Coordonatorul judeţean al PRO România Călăraşi, Răzvan Meseşeanu „a dezvăluit” pentru 
www.arenamedia.ro ţintele acestui partid la „locale”, la nivelul judeţului. „Obiectivele 
noastre sunt acelea de a intra în toate consiliie locale și consiliul județean, iar în 
aproximativ 6-7 localități să avem primarul.” a spus Meseşeanu care a evidenţiat şi 
“argumentele” cu care partidul speră să obţină “încrederea” călărăşenilor în vară. “Resursa 
umană-covârșitor nouă/tânără pe care o s-o promovăm în fiecare localitate și imaginea de 
necontestat a lui Victor Ponta. Mă rog, o contestă doar cei pe care îi incomodează prin 
modul vertical, tranșant, enervant de clar și argumentativ de a își expune ideile.” a mai 
susţinut Meseşeanu.

ţinut cont în ultimii ani, nu de interesul 
oamenilor, ci de cel al unor grupuri de 
interese. PRO ROMÂNIA, prin Victor 
PONTA şi ceilalţi lideri naţionali şi judeţeni 
doresc să dea peste cap această obişnuinţă 
nesănătoasă. Este adevărat că aşa am 
afirmat pentru că aşa cred: orice alăturare 
de un alt partid nu cred că ar aduce 
beneficii. Preelectoral vorbind. Dar, pe de 
altă parte, sunt un membru disciplinat, 
respect valorile democratice şi mai ales 
cele care se bazează pe ascultarea opiniilor 
şi argumentelor celorlalţi. În concluzie, 

În ultima perioadă, liderul judeţean al PRO dacă vom ajunge la ideea că ar fi benefică 
România Călăraşi, Răzvan Meseşeanu, a o altă viziune pentru Călăraşi, pentru 
declarat, în câteva rânduri, că organizaţia pe cetăţenii acestei comunităţi, voi adera în 
care-o conduce nu este interesată de acest sens, în condiţiile pe care le-am 
încheierea unor alianţe electorale. Pe de menţionat. Până la urmă, politica este arta 
altă parte, la nivel central nu este exclusă compromisului, dar aş adăuga eu, nu cu 
posibilitatea stabilirii unie înţelegeri între orice preţ. Voi accepta să stau la masa cu 
PRO România şi PSD, în perspectiva oricine, să discut orice, oricât timp ar dura, 
alegerilor locale, lucru care s-ar putea dar nu vânzându-mi sufletul! ŞI ca să 
„răsfrânge” şi în plan local. închei, sunt conştient că în aceste vremuri 
Pornind de la o astfel de „realitate”, în care dreapta are cel puţin 3 nuci tari 
Meseşeanu a explicat pentru (PNL,USR-PLUS,PMP)-prin liderii lor, stânga 
www.arenamedia.ro poziţia PRO România ar fi înţelept să fie una singură. Că eu aş 
Călăraşi, cel puţin în această fază pre- dori după alegerile locale, asta e altă 
electorală. „În politica românească este problemă!” a spus coordonatorul judeţean 
posibil, din păcate şi în detrimentul al PRO România Călăraşi, Răzvan 
cetăţenilor, orice. Calculele politice au Meseşeanu.

Consilierii judeţeni PNL care săi vizavi de...disciplina de 
marţi n-au votat Proiectul de partid. Altfel spus, cei care nu s-
hotărâre privind excluderea din au supus deciziilor partidului, 
Consiliul Judeţean a lui Vasile riscă de-acum să aibă şi ei soarta 
Iliuţă, iniţiat de vicepreşedintele lui Iliuţă, adică să fie excluşi din 
Valentin Barbu şi introdus de partid şi implicit din CJ. Şi „s-au 
acesta „pe furiş”, pe ordinea de abţinut” destui marţi. Dacă nu 
zi, fără respectarea prevederilor greşesc cumva, e vorba de 
legale în vigoare, sunt în pom iar Laurenţiu Bănescu, Ilie Tâlpeanu, 
de săptămâna viitoare şi pomul Anton Magearu, Mihai Filimon, 
va fi în aer. Cel puţin aşa a Niculae Enciu şi Cristi Marin. Toţi 
declarat preşedintele partidului sunt susceptibili de...retragere a 
Dan Drăgulin, întrebat într-o sprijinului politic. Au trecut în 
conferinţă de presă dacă PNL schimb testul Valentin 
mai are o majoritate în Deculescu, Nicolae Rogoz şi 
legislativul judeţean. „După Vasile Nedelcu, toţi 3, votând 
ultima şedinţă, nu prea mai orbeşte potrivit liniei directoare 
avem majoritate. Săptămâna a partidului „aberaţia” cu titlu de 
viitoare, avem şedinţă de Birou Proiect de Hotărâre iniţat de 
Politic Judeţean în care vom Valentin Barbu, desigur, în 
pune în discuţie unii consilieri numele partidului. Şi pentru 
judeţeni” a fost mesajul lui buna lor purtare, ar putea fi 
Drăgulin. „gratulaţi” cu un nou mandat!
Marţi, 10 martie, într-o şedinţă Dar cu cine vor fi înlocuiţi 
de plen extraordinară, „trădătorii”? Pentru că au mai 
vicepreşedintele Barbu, unul şi rămas 11 în listă iar cei mai mulţi 
aceeaşi persoană cu candidatul dintre ei ocupă deja „foncţii” 
susţinut de PNL pentru şefia CJ importante. Fie sunt consilieri 
Călăraşi, profitând şi de absenţa locali, fie viceprimar, primar ori 
rivalului său politic, Vasile Iliuţă, ministru – secretar de stat 
„a forţat” pur şi simplu ori...”oamenii lui Iliuţă”. Iar 
includerea pe ordinea de zi a restul... nu mai sunt de mult de 
proiectului de îndepărtare a actualitate!
acestuia din Consiliu, chit că din Curăţenia de după Iliuţă, la care 
punct de vedere procedural, PH- se gândeşte conducerea PNL ar 
ul era în afara cadrului legislativ. putea deveni şi mai toxică pentru 
Bunăoară, de pildă, n-a fost „şefimea” partidului, în 
respectat „principiul simetriei” perspectiva alegerilor. Am 
pentru că nu poţi propune un senzaţia că liberalii chiar vor să 
astfel de Proiect de hotărâre piardă tot anul acesta!
într-o şedinţă extraordinară în Ce candidaţi mai figurează pe 
condiţiile în care mandatul lui lista PNL, propusă în 2016 
Iliuţă a fost validat într-o şedinţă pentru Consiliul Judeţean 
ordinară. Pe de altă, PH introdus Călăraşi: 21. Anghel Adrian 
în circuit luni, cu o zi înainte, Popa, 22. Silviana Şestacovschi; 
deci, nu avea nici măcar avizele 23. Dumitra Ciubotă Roşie Vasile; 
de legalitate. 24. Elisabeta Neagu; 25. Dragoş 
Obiectivul lui Barbu n-a fost Coman; 26. Ruxandra Prică; 27. 
„trecerea” proiectului pentru că Valentin Marin; 28. Ion Sfetcu; 
ştia prea bine că-i o chestiune 29. Ştefan Stan; 30. Viorel 
imposibilă ci testarea colegilor Ivanciu; 31. Gheorghe Dobre

PNL: Drăgulin, pentru Primăria 
Călăraşi; Valentin Barbu, 
pentru Consiliul Judeţean

Alin Drăgulin, 
vicepreşedinte ANANP

Scandal, în toată regulă, 
în cadrul PNL Fundulea!

L. Bob: Am primit un „CEC în alb” de la 
călărăşeni. Nu avem voie să-i dezamăgim!

Milescu a lăsat PNŢ MM pentru PNL! 
Cum rămâne cu “dragostea dintâi”?

PPUSL: Florin Driga este 
candidatul Umaniștilor 

pentru Primăria Călărași

n Călăraşi

Oferta politică 
pentru Primărie!

Consilieri judeţeni, luaţi 
în vizor pentru... excludere!

R. Meseşeanu: Voi accepta să stau 
la masa cu oricine, să discut 

orice, oricât timp ar dura, dar nu 
vânzându-mi sufletul!

Ţintele PRO România Călăraşi: Câştigarea a 
6-7 primării şi obţinerea de mandate în CJ 

şi în toate consiliile locale

PRO România Călăraşi va suspenda acţiunile 
de tip precampanie electorală. Meseşeanu: 
SĂNĂTATEA NU ARE ADEZIUNE POLITICĂ!
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