8

ACTUALITATE

Să nu vă pară rău de
ghimpele din talpă!
Pentru că a intrat în coliziune directă cu
preşedintele partidului, coincidenţă!, şi rivalul
său direct în competiţia internă pentru Primăria
Călăraşi, Dragoş Coman are, după părerea mea,
zilele numărate în PNL. Nu că-l vor da afară ei, ci,
pur şi simplu, îl vor face să-şi ia lumea în cap şi să
plece unde-o vedea cu ochii. Trimis la Bucureşti
să ocupe o funcţie ministerială doar ca să scape
de el, Dragoş Coman le stă demult timp lui
Drăgulin şi multor alţi susţinători de-ai săi ca un
ghimpe în talpă.
Întrucât şi-a permis „luxul” să anime puţin spiritul
democraţiei în partid, militând ca un naiv incurabil
pentru iniţierea unui sondaj de opinie care să surprindă
până la urmă cel mai bine plasat liberal în bătălia
pentru Primărie, Coman a fost astăzi „executat”. Păcat
că au dat sentinţa fără o judecată propriu – zisă. A
contat enorm şi faptul că presupuşii săi aliaţi care l-au
încurajat, de-a lungul timpului, să dinamiteze poziţia lui
Drăgulin, l-au lăsat din braţe la mijlocul drumului. Şi mă
refer cu precădere la senatorul Filipescu despre care
toată lumea în partid ştie căt de mult îl „preţuieşte” pe
Dragoş. Dar pentru că maioul e întotdeauna mai
aproape de piele decât cămaşa, Filipescu s-a răsucit la
momentul potrivit după ce a înţeles că „lumina” care-l
menţine pe Drăgulin pe „drumul cel bun”, izvorăşte de
ceva vreme de la Prahova!
Coman o fi pierdut meciul, poate şi campionatul,
disputat şi el în condiţii vitrege însă el rămâne un
competitor important nu doar pentru „drăgulinii” şi
„filipeştii” din partid, având suficiente resurse să-şi
„ranforseze” cariera politică. Sunt sigur că visul său de a
deveni primul gospodar al Călăraşiului n-o să-i dea
pace multă vreme de-acum încolo.
Tot răul e însă spre bine. În mod normal, Dragoş Coman
are multe de învăţat din acest mic eşec personal. Mai
întâi de toate, să-şi aleagă cu mai multă grijă aliaţi şi
pseudo – aliaţii în partid. Nu tot ce e pe cer,

străluceşte! În al doilea rând, ca să conteze, ar trebui să
devină lider în partid şi nu în afara lui. Dacă măcar
jumătate din susţinătorii săi s-ar fi aflat acum în PNL
Călăraşi, Dragoş ar fi fost demult declarat liderul de
„iure” al partidului! În al 3-lea rând, bătălia pentru
Călăraşi trebuie continuată. În partidul ăsta sau altul.
Altfel, Dragoş Coman riscă să piardă şi cel mai de preţ
„capital” al său: simpatia sinceră a multor călărăşeni,
indiferent de vârstă.
„Înfrângerea” lui Coman n-ar trebui să devină subiect
de chef stropit cu bere sau whisky, prin partid.
Contribuţia lui la victoria din 2016 a lui Drăgulin&Co na fost contestată de nimeni. Mai clar, voturile „aduse”
de Dragoş pentru PNL, la locale, poate că au făcut
diferenţa! „Călăii” de azi ştiu la ce mă refer!
Coincidenţă sau nu, alte alegeri bat la uşă. Să nu vă
pară rău de ghimpele din talpă!

n
Călăraşi

Cum va arăta „configuraţia”
viitorului Consiliu Judeţean
Meseşeanu, cel care a declarat recent că
în plan local PRO România nu
intenţionează să facă nicio alianţă
înaintea localelor. După aflarea
rezultatelor, sigur lucrurile se vor
schimba! În mod normal, în cazul în care
nu va putea obţine 15 din cele 30 de
mandate puse la bătaie, PSD s-ar simţi
mai confortabil în preajma PRO România
dacă Meseşeanu&Co vor obţine şi
paşapoartele pentru viitoarea legislatură
judeţeană. La Călăraşi, PRO România va
miza enorm pe imaginea lui Victor Ponta
sperând să se “înfrupte” din plin din
electoratul PSD-ului.
La nivel local, ALDE e în degringoladă
majoră încât e greu de crezut că va mai
găsi reurse până la toamnă ca să repete
rezultatul din urmă cu 4 ani (8967 de
voturi / 6,72%).
Ceilalţi „jucători” care or mai fi ei, au
intrat deja în marja de eroare, prezenţa
lor urmând a fi mai degrabă una
simbolică.
Aceasta ar fi „harta” poltică locală pentru
Consiliul Judeţean, acolo unde liberalii au
făcut legea din 2004 şi până în prezent.
Deşi au tocat bugete impresionante,
investiţiile „ridicate” în cele 3 mandate
pot fi numărate pe degete. Dar despre
astea, în viitorul apropiat.

La viitoarele alegeri locale,
programate cel mai probabil spre
finalul lunii septembrie,
formaţiunile politice care tânjesc
să intre în Consiliul Judeţean ar
trebui să obţină cel puţin 8.700
de voturi care le-ar aduce, din
start cam vreo 2 mandate.
Desigur, un factor important îl
reprezintă prezenţa la vot!

35 la sută în preferinţele românilor) încă
mai „bâjbâie”. Deşi l-au anunţat încă din
martie candidat pe Valentin Barbu,
actualul vicepreşedinte CJ „nu sparge”
sondajele, aflându-se mult sub scorul
partidului. În acest caz, liberalii iau în
calcul şi soluţia de rezervă, fie Mitică
Tudone, fost secretar al CJ, fie Daniel
Ştefan, fost director al Direcţiei de
Dezvoltare. Totul depinde de rezultatele
sondajului pe care liberalii îl vor realiza
foarte curând.

Dacă partidele mari, PNL şi PSD n-au de
ce să-şi facă griji, având în spate, fiecare,
armate întregi de primari, consilieri locali
şi judeţeni, emoţii mari ar putea să aibă
ALDE, PMP, Pro România şi Alianţa 2020
USR – PLUS, ultimele 2 pentru prima oară
în faţa unui asemenea obstacol.

În zona partidelor mici, dornice să facă
„jocurile” în cazul unor alianţe, pe
„dreapta” s-ar afla PMP şi Alianţa 2020
USR – PLUS. Ambele „se gudură” deja în
jurul lui Iohannis – Orban. Primul se află
deja la guvernare (au reprezentanţi în
ministere şi în deconcentrate), la nivel
naţional (procent de 4% în sondaje
naţionale) iar USR şi PLUS (împreună se
bucură de interesul a 11% - 14% dintre
români) au anunţat că sunt interesate de
o alianţă cu liberalii chiar şi la locale.
Pentru şefia CJ, partidul lui Băsescu
mizează cel mai probabil pe Simona
Vlădică iar USR şi PLUS pe „insolventa”
Amelia Giurcan, o „apropiată” a
liberalilor.

Fiecare dintre ele speră astfel să treacă
pragul iar cu cele 2,3 poate chiar 4
mandate pe care speră să le obţină, să
intre la negocieri cu „învingătorul” pentru
creionarea unei majorităţi care să dea
componenţa viitorului Executiv.

Pentru toate partidele, indiferenta de
nivelul lor, alegerile locale înseamnă de
fapt un barometru pentru parlamentare.
Cele „mari” vor deveni şi mai „mari” iar
cele mici riscă chiar să şi dispară!

De data asta, spre deosebire de alegerile
din 2016, alegerea preşedintelui CJ se va
face prin votul direct al cetăţenilor şi nu
indirect, în urma votului exprimat de
către consilierili aleşi. Candidaţii pentru
funcţia „supremă” devin automat
„locomotive” pentru partidele lor.

Atât PMP cât şi USR PLUS tânjesc la
acelaşi electorat al PNL-ului, cel „de
dreapta” care totuşi are şi el limitele sale
într-un judeţ precum Călăraşiul.

PSD (25-29 la sută, în plan naţional)
mizează pe actualul preşedinte, Vasile
Iliuţă (cu o susţinere politică acum în vreo
30 de localităţi!), în vreme ce liberalii (33-

Pe „stânga” figurează PRO România,
partid cu o cotă de piaţă la nivel naţional
cuprinsă între 6 şi 11%. „Locomotiva”
partidului lui Ponta ar putea fi Răzvan

Ce a fost în 2016
Total alegători înscrişi în liste: 259.771
Total alegători prezenţi la urne: 145.186
Prezenţa la vot: 55,89%
Total voturi valabil exprimate: 133.250

Ü
Mandate obţinute în Consiliul
Judeţean
PNL: 62.794 voturi – 47,12%: 16
mandate+1 mandat (la redistribuire) / 17
PSD: 43.224 voturi / 32,43%: 11
mandate+1 mandat (la redistribuire) / 12
ALDE: 8967 voturi / 6,72%: 2 mandate / 2

Ü
N-au trecut pragul
UNPR: 6303 voturi / 4,73%
PDS: 3268 voturi / 2,72%
PSRo: 3522 voturi / 2,64%
Partida Romilor PRO Europa: 2439 voturi
/ 1,83%
PMP: 2373 voturi / 1,78%
Total: 18.265 voturi / 13,71%

R. Meseşeanu: PRO România, nici la Călăraşi, nici în altă parte, nu va fi “remorca” PSD-ului
Coordonatorul judeţean al PRO România
Călăraşi, Răzvan Meseşean a salutat
declaraţia preşedintelui partidului Victor
Ponta care a precizat astăzi pe pagina
personală de Facebook că PRO România nu
va fi niciodată anexa PSD sau a altui partid
vechi, criticând astfel poziţia liderului USR,
Dan Barna, care “anunţă că s-a “predat”
pentru nişte funcţii călduţe şi sinecuri
politice, că Uniunea devine o simplă anexă
a PNL - adică a unei forţe politice care de 30
de ani face jocuri politicianiste, afaceri şi
interese personale”.
“Mai sugestiv decât a spus-o preşedintele
partidului, domnul Victor Ponta, nu cred
că se putea spune. Le-a dat astfel peste
nas tuturor celor care vehiculează în
spaţiul public faptul că vor fi alianţe,
apropieri, că vor fi “remorci” fie pe
dreapta sau pe stânga eşichierului politic.
Dacă pe partea dreapta vor fi “remorci”,

pe stânga, în nici un caz.” a spus
Meseşeanu care a continuat “PRO
România, nici la Călăraşi, nici în altă parte,
nu va fi “remorca” PSD-ului. Sincer să fiu
nu ne-ar conveni nici invers să fie întrucât
o “remorcă” în politică înseamnă tot felul
de compromisuri, mai mult sau mai puţin
justificate. Compromisuri în politică se fac
dar să se facă în beneficiul cetăţenilor. Să
se facă în aşa fel încât cei care le fac să
stea cu capul sus, atunci când se uită-n
oglindă să nu le fie ruşine de compromisul
făcut, pentru un scop nobil pentru ca
oamenii care votează să aibă parte şi de
beneficii de pe urma lor.”

pentru nişte funcţii călduţe şi sinecuri
politice, că Uniunea devine o simplă anexă
a PNL - adică a unei forţe politice care de 30

“Am crezut că USR va fi alternativa
modernă, profesionistă, curată, necesară
pe zona politică de Dreapta / aşa cum Pro
România este şi va fi pentru Stânga!

de ani face jocuri politicianiste, afaceri şi
interese personale! Înseamnă că Dreapta va
rămâne ce este azi - o adunătură ineptă de
sifonat bani şi functii de la Stat! Mesajul că
dacă votaţi USR vă treziţi că obţineţi PNL

Văd că liderul USR anunţă că s-a “predat”

este o uriaţă eroare politică!
Pro România nu va fi niciodată anexa PSD
sau a altui Partid vechi - nu suntem deloc
“condamnaţi” să ne punem la remorca
cuiva - dimpotrivă / suntem “condamnaţi”
să oferim alternativa la ceea ce oamenii NU
mai vor după 30 de ani / nu ne trebuie
funcţiile şi poziţiile oferite de vechii
politicieni în schimbul transformării noastre
în “soldaţi cuminţi” / noi vom lupta pentru
schimbare, modernitate, profesionalism pentru reforma care TREBUIE făcută până
în 2024!
Noi spunem că cerem voturile pentru Pro
România ca să fiţi reprezentaţi de Pro
România (nu de PSD sau de alt Partid)!
Direct şi asumat! Noi suntem Pro România şi ţinem doar cu România!”
Victor Ponta, mesaj transmis joi pe
pagina personală de Facebook

9

ACTUALITATE

Borcea, localitate asfaltată în proporţie de
100%. Aniel Nedelcu Paţurcă: Obiectiv atins!

Borcea, comună cu o populaţie
estimată la circa 8 mii de locuitori, a
cunoscut în ultimii 8 ani ample
transformări, susţinute de investiţii
finanţate atât cu bani proprii,
guvernamentali dar şi europeni.
Infrastructura stradală şi pietonală a fost
refăcută în întregime, în acest moment
gradul de asfaltare atingând maximul, adică
100%. Principalul „vinovat” de realizarea
acestei schimbări evidente este tânărul
primar Aniel Theodor Nedelcu Paţurcă,
aflat de ja la al doilea mandat. „Refacerea,
reabilitarea, modenizarea infrastructurii
stradale a fost obiectivul meu major.
Atunci când am devenit primar, în 2012,
străzile din comună erau asfaltate în
proporţie de 5%. După 8 ani, am ajuns la
100%. O creştere extraordinară care
confirmă faptul că în toţi aceşti ani
împreună cu consilierii locali, cu colegii
mei din Primărie am izbutit să iniţiem
proiecte cu finanţare locală şi
guvernamentală care au făcut posibile
împlinirea acestui deziderat personal”,

susţine primarul Aniel Nedelcu Paţurcă.
O altă provocare majoră care în mod cert
va fi finalizată în mandatul viitor este
introducerea reţei de gaze. „Comuna asta
are nevoie de o astfel de investiţie care va
permite nu doar creşterea gradului de
confort al cetăţeanului ci şi a interesului
unor investitori de a dezvolta afaceri care
să genereze locuri de muncă. Proiectul a
fost deja schiţat, se află, să zic aşa, pe
masa de lucru a ministrului de resort care
trebuie să-şi mai pună semnătura pe
ordinul de finanţare. Am muncit mult
pentru a ajunge în acest stadiu şi am
credinţa că într-o perioada relativ scurtă
de timp proiectul va intra şi în faza de
implementare” a continuat tânărul primar
al comunei Borcea.
Iluminatul pe led reprezintă o altă investiţie
majoră de care comuna are nevoie.
Lucrările se vor realiza în întreaga
localitate, finanţarea urmând a fi asigurată
din fonduri puse la dispoziţie de
Administraţia Fondului pentru Mediu.
Programul, în valoare totală de 384 de
milioane de lei, se adresează

administraţiilor publice locale care pot
beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea
sistemului de iluminat public stradal prin
folosirea unor tehnologii mai eficiente care
să reducă semnificativ consumul de energie
şi, implicit, factura publică. La nivel concret,
în funcţie de proiectele depuse şi de nivelul
cofinanţării, programul va ajuta între 400 şi
750 de localităţi din România. Borcea,
condusă de ambiţiosul primar Aniel
Nedelcu Paţurcă, are toate şansele să facă
parte din grupul localităţilor care vor
beneficia, la finalul implementării
programului, de un sistem de iluminat
public stradal modern, de bună calitate,
mai puţin poluant şi mai ieftin.
Planurile, obiectivele, provocările
primarului nu se opresc aici. Dar pentru
toate astea, Aniel Nedelcu Paţurcă are
nevoie de un nou mandat pe care-l va
obţine cu certitudine în septembrie. Va fi al
3-lea şi fără îndoială, obţinut într-o manieră
entuziasmantă.

L-a învins de 2 ori consecutiv
pe fostul primar
Aniel Nedelcu Paţurcă a candidat pentru
prima oară în 2012, câştigând competiţia la
o distanţă de peste 1600 de voturi în faţa
primarului „în exerciţiu”, Marcel Zăgărin.
Aniel Nedelcu avea să obţină 2703 voturi,
însemnând un procent de 66,67%
impunându-se într-o cursă la care au mai
participat alţi 2 concurenţi.
Patru ani mai târziu, în 2016, Aniel Nedelcu
şi-a îmbunătăţit performanţa, clasându-se
pe primul loc cu 80,10%! Având susţinerea
a 2936 de cetăţeni, Aniel Nedelcu l-a mai
depăşit o dată de Marcel Zăgărin, clasat de
data asta pe 3 cu doar 146 de voturi
(3,98%). Orice comentariu e de prisos!
N-ar fi exclus ca în septembrie, Aniel
Nedelcu Paţurcă să stabilească un nou
record personal, faptele sale din acest
mandat fiind o mărturie a capacităţii sale
manageriale dovedită cu succes în fruntea
Executivului Primăriei.

n
PNL

Ordin de zi pe unitate: câte
2, 3 conturi false de „căciulă”
şi liber la înjurături!
Întrucât campania electorală bate la uşă iar
„realizările” sunt sublime dar lipsesc cu desăvârşire,
liberalii de la Călăraşi se organizează asiduu în
aceste zile, plănuind o ofensivă „distrugătoare” pe
internet care să mai atenueze puţin din criticile
numeroase cu care se confruntă Drăgulin&Co în
spaţiul public. Capii partidului au ordonat ca toţi cei
din eşaloanele 2 şi 3, aflaţi prin diverse birouri din
Primărie sau din alte instituţii subordonate
administrativ şi politic, să pună mâna de urgenţă pe
ultima versiune a manualului cu înjurături, jigniri,
insulte. Iar cu cât eşti mai prost, mai imoral, mai
linguşitor, mai grobian, mai ticălos, mai curvă şi
obligatoriu corupt, cu atât mai bine te califici în
ochii mimozelor din fruntea partidului care au
parazitat oraşul ăsta şi tot judeţul de 15 ani, desigur
în dispreţul cetăţeanului. Ordinul de zi pe unitate
înseamnă câte 2, 3 conturi false de „căciulă”, după
care liber la înjurături. Cât mai multe şi cât mai
grele. Ţintele nu-s doar rivalii de la PSD, cu
precădere ci şi oamenii simpli, fără preocupri
doctrinare de dreapta, care nu împart valorile şi
principiile „drăgulinilor”, filipeştilor” şi „barbilor”.
Bineînţeles, băieţii ăştia au tot timpul la îndemână
„like-ul” pe care-l folosesc atunci când stăpânii lor
se manifestă pe Facebook. Bine că doar „scriu” şi
nu vorbesc pe Facebook. Ar fi fost de râsu' curcilor!
În schimb dacă eşti liberal şi te-mpinge diavolul să
dai un like pe pagina Consiliului Judeţean, de
exemplu, în câteva minute eşti împachetat şi dat
afară din partid.
Asta-i România educată despre care vorbea deunăzi
şeful lor suprem din Deal. Tone de jigniri, înjurături,
insulte, flegme, rostogolite pe net, fără asumarea
lor.
Ce uşor e când te-ascunzi sub un cont fals!

Se întâmplă la Călăraşi: A eşuat în afaceri
dar speră să dea lovitura în politică!
Doamna Amelia Giurcan este
una dintre cele mai
„proaspete” figuri din
politica locală. A optat
pentru un partid „de
dreapta”, nou – nouţ,
gălăgios şi de „fiţă”, iar
potrivit propriei sale
mărturisiri, a intrat în USR,
căci despre el era vorba, în
toamna anului 2018.

europarlamentare, doamna Giurcan a
fost desemnată de conducerea
centrală preşedinte al organizaţiei
judeţene USR Călăraşi. După faptă şi
răsplată!

„M-am înscris într-o noapte, aşa usor
deranjată de ce se întâmplă pe scena
politică. Îi urmăream de ceva timp pe
colegii din USR-PLUS, pe deputaţii şi
senatorii noştri care au făcut un scut
împotriva PSD-ului când a fost cazul şi
cu celebra Ordonanţa 13 şi cu toate
nebuniile care s-au întâmplat în 2018.
Mi-a plăcut foarte mult obordarea lor
şi faptul că erau tineri, proveneau din
alte medii, educaţi, oameni capabili,
oameni care demonstraseră ceva,
oameni care în momentul în care a fost
nevoie ca ei să ia atitudine, au luat
atitudine şi pur şi simplu au stat pe
baricade. Aşa a început aventura mea
în USR Călăraşi. Am început cu
campania “Oameni noi în politică”, am
lucrat în campania pentru
europarlamentare, a urmat campania
pentru alegerile prezidenţiale în care
m-am implicat cu toate forţele.”, avea
să declare undeva la începutul anului
Amelia Giurcan într-un interviu acordat
unui post de radio local. Ce frumos!
Câteva luni mai târziu, probabil
datorită performanţelor obţinute la

Cariera sa politică e abia la început. Din
informaţiile pe care le am, doamna
Amelia Giurcan va reprezenta alianţa
USR – PLUS în competiţia pentru
preşedinţia Consiliului Judeţean
Călăraşi la localele din toamnă. Adică
îşi doreşte să devină preşedinte a
Consiliului Judeţean! Prima femeie din
istoria administraţiei judeţene!
Dacă politic, astrele par să-i fie
favorabile, în afaceri, Amelia Giurcan
şi-a dovedit „priceperea” cu vârf şi
îndesat. Adică e un „dezastru”. Despre
ce este vorba?
Cariera de antreprenor a început în
2008. Mai exact în decembrie când
împreună cu soţul său, Gigi Giurcan,
fost şef la „2 şi un sfert” au pus bazele
societăţii Invest Gama SRL cu un capital
social de 45.250 lei şi care are ca
obiect de activitate „Comerţ cu
amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun”. Deţinând
40% din părţile sociale, doamna
Amelia Giurcan „ocupă” şi funcţia de
administrator.

Toate bune şi frumoase până în vara
anului 2019, când potrivit cererii
înregistrată pe rolul Tribunalului
Călăraşi în data de 1 august, sub
numărul 862 / 116 / 2019, a fost pur şi
simplu nevoită, alături desigur de
asociatul său, să solicite în instanţă
declanşarea procedurii generale a
insolvenţei. Cum aşa? Societatea, cu
activitate desfăşurată în domeniul
transportului de mărfuri, ar fi început
să întâmpine dificultăţi financiare
începând cu 2018. Situaţia precară a
fost determinată şi de imposibilitatea
achitării la timp a datoriilor generate
de facturile emise pentru combustibil
necesar deplasării celor 6 autoutilitare,
precum şi a ratelor aferente
contractelor de leasing financiar
încheiate.
Şi uite aşa, din cauza managementului
defectuos (cum să-ţi meargă prost
afacerile, dacă tu întâmpini greutăţi cu
privire la plata facturilor pentru
combustibil? De ce mai cumperi
combustibil dacă tot n-ai ce să cari cu
cele 6 autoutilitare?), firma a acumulat
datorii în sumă totală de 328.693 lei. În
scripetele fiscului, firma administrată
de Amelia Giurcan figura cu un debit
de 93.693 lei, înregistrat mai exact la
AJFP Călăraşi „născut” din taxe şi
impozite la bugetul de stat. Nu-i mai
menţionăm şi pe ceilalţi din listă c-o să
le plângeţi de milă!
La instanţă, ghinion, vorba unui clasic
în viaţă! Potrivit Sentinţei civile nr. 9 /
11.09.2019, judecătorul sindic respinge
cererea formulată de debitorul Invest
Gama SRL. La apel, soţii Giurcan au mai
mult noroc. „Prin decizia civilă nr. 2174
/ 16.12.2019, Curtea de Apel a admis

apelul. CA a anulat hotărârea atacată şi
a trimis cauza judecătorului sindic în
vederea deschiderii procedurii de
insolvenţă. De data asta, debitoarea
avea să depună şi situaţia plăţilor
întocmită pe ultimele 6 luni anterioare
formulării cererii de deschidere a
procedurii insolvenţei. Dar, surpriză!
Apelanta debitoare a mai invocat şi
faptul că, aşa cum a arătat şi în
declaraţia formultă cu privire la
înstrăinarea făcută din patrimoniul
debitoarei, 2 autoutilitare au fost
înstrăinate în luna iulie 2019 către
persoana fizică Anghel Iulian Daniel
(gurile rele pretind că e chiar fratele
doamnei administrator), pentru suma
totală de 47.346 lei (nu-i cam puţin
totuşi?).
Dosarul a fosr înregistrat pe rolul
Tribunalului Călăraşi la data de 3
februarie 2020 iar pe 11 martie se
admite cererea formulată pentru
deschiderea procedurii generale a
insolvenţei.
E bine, e chiar foarte bine. Aşa sunt
oamenii „de dreapta” care nu mai
dorm noaptea din cauza ciumei roşii.
După ce dau chix în afaceri, speră să
dea lovitura în politică. Chiar şi în
Călăraşi, unii au reuşit!
Întrebată în cadrul aceluiaşi interviu de
la radio, care ar fi în opinia sa profilul
de candidat USR pentru a ocupa o
funcţie de primar sau de preşedinte de
Consiliu Judeţean, doamna Amelia
Giurcan a spus „Încercăm să aducem în
faţa cetăţenilor o alternativă, să venim
cu oameni bine pregătiţi, oameni care
au demostrat că sunt capabili să
conducă şi să facă lucruri frumoase.
Este foarte important ca oamenii

aceştia să fie scoşi un pic în faţa pentru
că toţi ne-am săturat de actuala clasă
politică, ne-am săturat ca din patru în
patru ani să schimbăm primarul PNL cu
primarul PSD sau primarul PSD cu
primarul PNL, ne dorim oameni noi
care să-si pun amprenta pe localităţile
lor.”
Cuuum? Oameni bine pregătiţi care au
demonstrat că sunt capabili să conducă
şi să facă lucruri frumoase? Şi că e
foarte important ca oamenii aceştia să
fie scoşi un pic în faţa pentru că toţi
ne-am săturat de actuala clasă politică,
ne-am săturat ca din patru în patru ani
să schimbăm primarul PNL cu primarul
PSD sau primarul PSD cu primarul PNL,
ne dorim oameni noi care să-si pun
amprenta pe localităţile lor?
O fi de râs sau de plâns?
Îţi trebuie mult tupeu „să poluezi”
spaţiul public cu asemenea inepţii!
Dacă n-ai reuşit să administrezi o
afacere, cât de mică sau de mare o fi
ea, provocând pagube şi faţă deFisc
care trebuie să strângă bani pentru o
„ţară ca afară”, cine ne garantează
nouă, alegătorilor că un astfel de
politician e capabil să administreze un
judeţ? Slavă Domnului să nu se
scumpească prea mult combustibilul
după 27 septembrie!
Dan Barna, şeful său direct pe linie de
partid, are de ce să fie mândru. Cu o
asemenea candidată, bine pregătită
care a demonstrat că e capabilă să
conducă (desigur spre faliment!) şi să
facă lucruri frumoase (adică datorii şi
faţă de bugetul national), USR - PLUS
are toate şansele să intre “în
insolvenţă”. Apropos, domnule Barna,
mai aveţi astfel de “pricepuţi” şi
capabili” prin partid? Cu astfel de
“Oameni noi în politică” n-o să ajungeţi
decât în…faliment!
PS Interesantă e şi “povestea” cu Invest
Gama Consulting SRL. Dar despre asta
în curând!

