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Câteva exemple care demonstrează nu numai reaua credinţă a 
liberalilor şi în special a Guvernului, dar şi de ce legea a 
necesitat o analiză serioasă pentru a depista fiecare portiţă 
deschisă către abuz:
1) Am eliminat din lege în Parlament posibilitatea ca statul să îţi 
poată confisca sau distruge bunurile pe motiv de pandemie. Era 
o prevedere abuzivă care nu avea un fundament medical solid.
2) Am eliminat din lege posibilitatea izolării românilor în spital 
doar pe suspiciunea unui simplu strănut. Pentru a fi pusă în 
izolare, persoana trebuie să manifeste întreaga 
simptomatologie din definiţia bolii sau să fie un asimptomatic 
cu test pozitiv. 
3) Am eliminat prevederea care le dădea autorităţilor dreptul 
de a pune persoane în carantină doar pe o simplă suspiciune. 
Carantina este dispusă doar dacă vii din focare în ţară sau dacă 
eşti contact al unei persoane infectate. 
4) Am eliminat prevederea care dădea statului dreptul să îţi 
poată impune să faci carantina acolo unde doreau autorităţile. 
Ai dreptul să stai în carantină la domiciliu sau la o altă 
reşedinţă. 
5) Am eliminat prevederea care prevedea că o persoană poate Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD Călăraşi 
fi izolată la spital, chiar dacă riscul transmiterii este scăzut. În susţine prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook a 
această situaţie, izolarea poate fi şi la domiciliu. organizaţiei judeţene că partidul pe care-l reprezintă “a 

eliminate în Parlament abuzurile menţionate de liberali în legea 6) Am eliminat din  lege prevederea conform căreia statul te 
carantinei” putea ţine în carantină pe termen nelimitat. Carantina nu poate 

depăşi durata de incubaţie a bolii.“Legea carantinei a suferit modificări de peste 90% faţă de 
forma trimisă iniţial de Guvern. Aceasta vorbeşte de la sine 7) Am eliminat prevederea conform căreia statul te putea forţa 
despre aberaţiile pe care forma iniţială a legii le conţinea. Am să urmezi un tratament împotriva voinţei tale, dacă intrai în 
făcut în Parlament tot ce s-a putut pentru a elimina toate izolare. Tratamentul se administrează doar cu acordul 
portiţele legislative către abuzurile autorităţilor şi aceasta în pacientului. 
scurtul timp pe care l-am avut la dispoziţie, având în vedere Mai mult spre deosebire de legea ”gândită” de PNL...
termenul în care această lege ne-a fost trimisă. 8) Acum, înainte de izolarea în spital se cere consimţământul 
Am considerat că populaţia a suferit destul în urma abuzurilor persoanei vizate.
autorităţilor. Pe de altă parte, am considerat că trebuie să existe 9) În cazul infectării ambilor părinţi, statul nu poate lua copilul 
pârghiile pentru autorităţile din România, în orice moment în supraveghere fără acordul părinţilor. Aceştia pot opta să lase 
politic şi în orice context social, să poată lupta împotriva copilul în grija altor persoane, rude sau apropiaţi. 
oricărei epidemii, fără a încălca drepturile cetăţenilor. Dintr-o 

10) În plus, parlamentarii PSD au prevăzut în lege, în urma lege proastă, cu instrumente opresive şi represive puse la 
dialogului cu CSM, o procedură judiciară prin care cetăţenii pot dispoziţia autorităţilor, PSD a realizat o lege care pune accentul 
ataca în justiţie oricare din măsurile dispuse în baza Legii pe protejarea drepturilor cetăţeneşti în egală măsură cu 
carantinei. protejarea sănătăţii publice.
Cam despre aceasta a fost vorba în ceea ce priveşte dezbaterile Diferenţa a constituit-o modalitatea de abordare a legii: în timp 
pe legea carantinei. Restul, de la discursurile prezidenţiale şi ce PNL a vrut să sporească puterea statului, PSD a urmărit 
până la lamentările premierului Orban pe la televiziuni, nu sunt apărarea drepturilor românilor. În acest fel putem evita 
altceva decât o larmă politică făcută în speranţa că măcar abuzurile autorităţilor în contextul actualei pandemii sau în 
alegătorii liberali îi mai cred.” a susţinut Roxana Paţurcă.orice context viitor.

Cu precădere din 2017 încoace, Executivul 
Primăriei Călăraşi şi-a făcut realmente un 
obicei de a dezvolta municipiul reşedinţă 
de judeţ cu ajutărul banilor împrumutaţi 
de la bancă. Bunăoară în 2019 dar şi în 
primele luni ale acestui an, nu mai puţin 
de 18,6 milioane lei au fost injectaţi în 
realizarea unor obiective de investiţii 
considerate de Drăgulin&Co ca fiind 
prioritare pentru cetăţeni. Din păcate nici 
unul nu a fost finalizat până acum iar cele 
mai multe dintre ele se află în continuare 
în stadii incipiente deşi termenele de 
finalizare, aşa cum rezultă ele din 
contractele încheiate, nu mai sunt aşa de 
îndepărtate. Şi e vorba de cel puţin 2 
proiecte care au stârnit vii discuţii în 
spaţiul public.
Primul vizează canalizarea pluvială de pe 
strada Locomotivei. S-a bătut multă 
monedă pe el, devenind subiect de dispută 
între Putere şi Opoziţie. Lucrările au 
demarat acolo încă din 28 oactombrie 
2019 şi potrivit contractului, investiţia, gură de sutele, poate chiar miile de împrumuturi bancare şi ele insuficiente 
estimată la 2.210.462,43 lei, ar trebui să călărăşeni care locuiesc în zonă, visând de pentru cât şi-a propus în mod populist 
fie finalizată într-un an de zile, adică la zeci de ani la urbanizarea reală a zonei? actualul primar. Să nu uităm şi de 
finele lunii octombrie 2020. Până acum, celelalte două investiţii majore care înghit Liderul consilierilor PSD, Marius Dulce a conform datelor financiare publicate de foarte mulţi bani şi aceia împrumutaţi, criticat în dese rânduri strategia care riscă Primăria Călăraşi s-au alocat în 2019 suma mă refer la modernizarea străzii Griviţa, să devină într-o bună zi non – funcţională de 18.265,04 lei iar în primul trimestru al respectiv B-dul N. Titulescu. Pe turnantă a Executivului condus de liberalul Dan acestui an, 428.274,21 lei. În total apar şi proiectele cu finanţare europeană Drăgulin şi anume: prea multe proiecte, 446.274,21 lei, cam un procent de 20,19%. care necesită şi ele acum bani de la prea puţini bani pentru finalizarea lor. Prea puţin având în vedere că obiectiv bugetul local şi vă reamintesc aici cum au „Datele pe care le-am văzut în cele două trebuie finalizat în toamnă. procedat cu proiectul privind restaurarea Proiecte de hotărâri privind execuţia Un al doilea exemplu se referă la reţeaua Poştei Vechi. De unde vom face rost de bugetară pe 2019, respectiv trimestrul 1 de canalizare menajeră şi pluvială din atâţia bani? Criza generată de pandemia 2020 nu mint şi din păcate relevă o stare Cartierul Măgureni, un alt obiectiv care dă de coronavirus se va reflecta puternic şi în de fapt care confirmă managementul mari bătăi de cap administraţiei liberale bugetul local. Guvernul nu se grăbeşte să defectuos al administraţiei Drăgulin cu prin prisma finanţării precare asigurate de sprijine autorităţile locale şi judeţene care privire la dezvoltarea oraşului. Avem la buget, tot din împrumuturi. Aici, situaţia au investit masiv în sistemul medical în nevoie de multe investiţii însă e total e şi mai grea. În 2019 s-a alocat suma de starea de urgenţă. Vor scădea şi sumele neproducţiv să le iniţiezi fără să ai şi 185.326,19 lei iar în primul trimestru din reprezentând cotele defalcate din TVA şi certitudinea că le termini conform 2020, 74.149,86 lei, rezultând un total de impozitul pe venit iar consecinţele sunt graficelor de lucrări din cauza banilor 259.476,05 lei, aproape nesemnificativ în previzibile.” a declarat Dulce care a insuficienţi. Cele două obiective la fel de raport cu valoarea totală a peoiectului de continuat „Dezvoltarea excesivă pe seama importante, canalizarea din Măgureni, 5.254.395,04 lei (la care se adaugă şi TVA- creditelor bancare se va dovedi până la respectiv de pe strada Locomotivei, ul). Concret, de la data semnării urmă o soluţie care ne va costa scum pe absolut necesare pentru creşterea contractului, 12 august 2019 şi până în noi toţi. Cele două credite contractate, în confortului cetăţeanului care locuieşte în prezent, lucrările care ar trebui finalizate sumă totală de circa 670 de miliarde de cele două zone, riscă să fie tărăgănate, anul viitor în aprilie, au fost bugetate în lei vechi, vor cântări enorm în următorii nepermis de mult din cauza slabei proporţie de doar 4,2%! De unde va găsi 10, 13 ani. Deşi n-au reuşit până acum să finanţări. Mâine – poimâine se termină oare primăria restul de bani ca să ducă la drămuiască aceşti bani măcar pe ce şi-au perioada din contract şi lucrările sunt tot bun sfârşit proiectul aşteptat cu sufletul la propus să facă.”în faza de început. Banii provin din 

Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi a scris vineri pe pagina personală de Facebook 
că liberalii au reuşit în doar 7 luni de guvernare să 
întoarcă în timp România, la nivelul anului 2011, în 
timpul givernării Boc. INS a susţinut recent că rata 
şomajului a ajuns în mai la 5,2%, iar în ultimele 3 luni au 
încetat peste 600 de mii de contracte de muncă.
“Liberalii au întors în timp România la nivelul din 2011. 
Doar în guvernarea Boc a mai avut România atâţia 
şomeri. INS a confirmat cele mai negre scenarii privind 
situaţia locurilor de muncă. România a ajuns la o rată 
a şomajului de 5,2%, atât cât se înregistra şi în 
guvernarea de tristă amintire a lui Emil Boc.
Din cauza delăsării miniştrilor care au încropit 
guvernul Orban, 628.000 de contracte de muncă au 
încetat doar în ultimele trei luni, în perioada 16 martie 
- 17 iunie. Vorbim nu numai de 628.000 de români 
care şi-au pierdut locurile de muncă urmare a 
incompetenţei celui mai prost guvern din istoria post-
decembristă a României, ci de milioane de români 
care depindeau de acele locuri de muncă, adică de 
familiile proaspeţilor şomeri.
De altfel, se pare că în afară de şomaj, PNL nu se 
pricepe să producă absolut nimic.
Tragedia este că, pe lângă aceste sute de mii de locuri 
de muncă, se vor mai pierde, din cauza indolenţei unui 
premier care dispreţuieşte întreaga industrie Horeca, 
alte sute de mii. Mii de restaurante, hoteluri şi 
cafenele se vor închide, dar Ludovic Orban a ţinut să 
salveze industria păcănelelor. Fostul său consilier ştie 
mai bine de ce premierul a preferat să salveze 
păcănelele.
Reclădirea României nu se poate face din pix, aşa cum 
speră Guvernul PNL. Mai mult, aşa cum vedem, 
reclădirea României nu se va putea face de către PNL, 
un partid care şi-a demonstrat limitele la guvernare.” a 
scris pe Facebook Roxana Paţurcă.

Noua conducere a CN Unifarm SA, reprezentată de Cornel 
Ionescu, anunţă că toate contractele încheiate pet imp de 
pandemie de către companie sunt “acte juridice de o 
complexitate şi importanţă deosebită” şi prin urmare le-a 
încadrat sub “secretul commercial”, refuzând să le dea 
publicităţii, potrivit www.mediafax.ro

“Secretizarea tunurilor liberale de la Unifarm este dovada că 
scandalul a ajuns la vârful guvernării Orban. Cine s-a jucat 
electoral cu corupţia, de corupţie va pieri!” susţine deputatul, 
Cristian Sefer, vicepreşedinte PSD Călăraşi care a continuat “Li s-
a făcut frică şi vor să-şi şteargă urmele hoţiei. Nu vor reuşi. 
Vom cere toate contractele Unifarm în virtutea transparenţei - 
că tot a clamat-o PNL drept criteriu de bază al guvernării sale, 
ca s-o uite imediat când a ajuns la putere.”

În opinia parlamentarului social – democrat, “Secretizarea hoţiei 
este dovada că acest scandal i-a lovit rău şi doare tare. De 
aceea nici nu vor să răspundă la întrebări concrete legate de 
această afacere sulfuroasă. Nu vor scăpa, însă, vom tot relua 
aceste întrebări până când guvernarea lor va fi trimisă acasă, 
prin moţiune de cenzură.”

Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, a depăşit ieri 
pragul de 100 de miliarde de lei împrumutaţi, în numai 
8 luni de guvernare! Potrivit datelor Ministerului 
Finanţelor Publice, în noiembrie şi decembrie 2019, 
liberalii s-au împrumutat 15,77 miliarde lei iar de la 
începutul anului şi până pe 7 iulie, alţi 86,78 miliarde 
lei!

“Când PSD se 
împrumuta de 2-3 
ori mai puţin, 
aveam cea mai 
mare creştere 
economică şi cele 
mai mari producţii 
agricole din UE, cea 
mai scăzută rată a 
şomajului din istoria 
României şi cea mai 
mare creştere a 
puterii de 
cumpărare din 
ultimele trei 
decenii.” a declarat 
deputatul Sorin 

Vrăjitoru, vicepreşedinte PSD Călăraşi care a continuat 
“Acum, deşi PNL se împrumută cu mult mai mult, 
avem peste 600.000 de locuri de muncă pierdute, o 
prăbuşire a economiei cu -14,5% în trimestrul II, o 
scădere accelerată a nivelului de trai şi, pentru prima 
oară în ultimul deceniu, o creştere a preţurilor într-un 
ritm mai mare decât al salariilor!”
Dar să vedem şi pe ce se duc banii împrumutaţi de 
Orban&Cîţu. „Plăţi în avans către sponsorii partidului 
şi la samsarii drepturilor de proprietate, plăţi 
electorale pentru primarii PNL în pragul alegerilor 
locale şi nu în ultimul rând, miliarde şi miliarde pentru 
acoperirea scutirilor de taxe pentru bănci şi marile 
corporaţii. Iar peste toate astea, alte miliarde au fost 
aruncate pe achiziţia, pe şpagă şi la suprapreţ, a 
măştilor de protecţie neconforme – aşa cum am văzut 
că făcea omul de încredere al premierului în scandalul 
de la UNIFARM!” a conchis parlamentarul social – 
democrat.

Proiectul care s-a făcut la ANL-uri e susţinut de 
mine împreună cu dl. Ciocârlan şi cu arhitectul. Au 
fost, de fapt, două proiecte, le-am prezentat pe 
amândouă, comisia de la ANL a optat pentru acest 
sistem pe care îl vedeţi şi astăzi pus în funcţiune în 
favoarea tinerilor. La momentul respectiv am 
semnat şi contractele de finalizare a construcţiilor 

ocupându-mă de toate aceste activităţi. A fost un în urma unor discuţii purtate că nu avem o sală de Marius Dulce a îndeplinit între 2012 şi 2016 cu ANL-ul.
mandat greu, trebuia, de fiecare dată, să explici ce proiecţie în aer liber, ne-am gândit că pe zona prerogativele de viceprimar făcând parte Sunt foarte multe proiecte iniţiate pe Direcţia vroiai să faci. Dacă primeai ok-ul , atunci puteai să respectivă să nu mai intre nimeni cu maşinile şi să dintr-un Executiv al Primăriei condus de Tehnică şi nu numai. Dacă vorbim de Direcţia de transpui în practică ideea, soluţia respectivă. Şi cei „construim” şi acea zonă de proiecţie ca să avem actualul primar, Dan Drăgulin. Asistenţă Socială, acolo sunt... 1000 de probleme. din direcţiile subordonate puteau să înceapă ceva civilizat acolo. 

Intră un om la tine în audienţă cu o problemă şi te Liderul consilierilor locali PSD a lămurit şi treaba. Adică să nu creadă cineva că ideile, În campanie ne-am preocupat de zona de la 5 trezeai cu alte 10. Cu celeritate trebuia să „statutul” viceprimarului, valabil şi în cazul propunerile, soluţiile unui viceprimar nu sunt Călăraşi. Am zis, domnule, pentru că acolo nu se identifici soluţia. Tot timpul am căutat să am vicepreşedinţilor de consilii judeţene, „filtrate” de primar. intră cu instalaţii noi pe CL-8 decât pe anumite soluţii pentru oameni ceea ce nu convenea la subliniind că activitatea acestora este Dar este foarte greu ca viceprimar să stai de vorbă porţiuni, ar trebui asfaltată acea zonă şi adusă în momentul respectiv conducerii, în speţă condiţionată exclusiv de primar. În opinia sa, cu cineva care nu pricepe. secolul XXI. Zona 5 Călăraşi fusese practic uitată. primarului actual.orice propunere, idee, soluţie, venită din Dacă aţi fi intrat la mine în birou vedeaţi pe Dar, din păcate, când am ajuns cu asfaltul în acea 
î Deci un viceprimar indiferent cât este el de partea viceprimarului, indiferent de perete o planşă foarte mare, harta oraşului zonă, mi-a fost luată acea atribuţie întrucât ne 
faimos, de puternic, nu poate să facă minuni. Călăraşi. Trebuia să lucrez foarte atent pe Direcţia „renumele” său, nu va prinde contur fără aflam în campanie electorală şi altcineva trebuia 

Tehnică, să am grijă ce „bugetez” pentru că a fost Cu siguranţă. Însă se mai întâmplă un fenomen, în să deconteze. Dacă vă duceţi în zonă acum, acordul primarului. Candidatul PSD pentru 
pus în operă, atunci, acel faimos proiect CL-8. momentul în care chiar dacă iei o decizie şi dai o nimeni nu a mai intrat acolo pentru că lucrările au Primăria Călăraşi la localele din 27 
Primăria urma să vină să completeze acel proiect dispoziţie unui director din primărie, directorul fost făcute pe repede-înainte ca şi acum. Ei bine, septembrie a trecut în revistă şi 
cu alte canalizări pluviale şi menajere. Nu era respectiv va ajunge la primar pe care-l va întreba au rămas porţiuni în care s-a pus asfalt dar „obiectivele” de care s-a ocupat în perioada prins tot în CL-8. Şi asta făcea viceprimarul Marius dacă să facă lucrul respectiv, pentru că uite ce mi-bălteşte apa. Nu s-a ţinut cont că e nevoie de guri când făcea parte din Executiv. Dulce. Lua harta, discuta, vedea ce trebuia a spus viceprimarul.de colectare a apelor pluviale. 
bugetat pe fiecare zonă în parte şi lucra acolo. î Ultimul cuvânt până la urmă îl avea primarul.Putem discuta de parcările de la blocurile L, din î Domnule Dulce, nu sunteţi străin de Foarte multe s-au făcut la momentul respectiv dar 

spate. Aceeaşi gândire am avut-o, să dezvolt zona Sigur. Lucrurile bune şi le asuma primarul chiar administraţia publică locală. În perioada 2012- greu pentru că de fiecare dată trebuia să explici, 
respectivă în sensul că trebuiau asfaltate parcările dacă erau făcute de viceprimari iar pentru cele 2016 aţi fost chiar viceprimar, lucrând aproape să spui cum le aşezi în operă. 
după care să elaborăm un regulament privind care erau mai puţin bune vina era a un mandat întreg cu actualul primar. Aş vrea să î Şi asta în perioada bună de colaborare cu 
administrarea parcărilor de reşedinţă. Nu s-a pus viceprimarilor.ne spuneţi cam ce atribuţii aveaţi în calitate de primarul. Spre finalul mandatului când fiecare v-
în operă că ideea era venită din partea noastră, în Dar, primarul era un om care nu-şi asuma, pentru viceprimar? aţi declarat intenţia de a candida, inevitabil 
speţă a mea şi a lui Dumbravă şi nu de la primar. că nu-mi aduc aminte să fi semnat foarte multe În primul rând, după ce devii viceprimar, ţi se comunicarea a avut de suferit.
Deja ne separasem. documente la vremea respectivă. Dacă atunci nu deleagă anumite atribuţii, în concordanţă, Da, aşa s-a întâmplat în perioada bună de 

a semnat, în acest mandat 2016-2020 cu Foarte multe proiecte de canalizare le-am început desigur, cu legislaţia specifică în vigoare. Din colaborare când s-a lucrat pe USL. Pot să spun că 
siguranţă a semnat foarte puţine documente în zona respectivă pentru că am primit semnale că momentul acela poţi să te ocupi de activitatea atunci am avut o anumită libertate în luarea 
având la dispoziţie 2 viceprimari şi un trebuiau făcute şi apoi conectate la reţeaua mare Primăriei pe zona respectivă. Şi asta am făcut. Eu deciziilor. Plimbându-mă prin parc şi văzând că nu 
administrator public. Prea puţine ca să-şi asume de exemplu am avut în coordonare Poliţia Locală, prin intermediul CL-8. Lista cu obiective pornite au unde să susţină un spectacol copiii noştri, am 
ceva!Direcţia Tehnică, Direcţia de Asistenţă Socială, de la mine e mult mai lungă!luat decizia de a acoperi scena din parc. Ulterior, 

Prevalându-se de creşterea numărului de infectări, liberalii 
nu exclud posibilitatea amânării alegerilor locale. Orban&Co 
au asigurat până acum o… guvernare dezastruoasă 
concretizată în sute de mii de locuri de muncă pierdute.

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru pune degetul 
pe rană subliniind că “Alegerea lui Orban este să fugă de 
alegeri. După o asemenea guvernare dezastruoasă, au şi de 
ce!”

Parlamentarul social – democrat susţine că liberalii folosesc 
pandemia furând banii publici pe care ar fi trebuit să-I 
utilizeze pentru diminuarea efectelor negative ale crizei 
economice şi sanitare. “Iohannis şi Orban nu mai vor 
alegeri şi folosesc pandemia pentru a fugi de votul 
românilor. Ei ştiu deja că, după vot, nu au cum să rămână 
la putere. Liberalii au furat pe rupte banii publici în loc să-i 
folosească pentru a scoate ţara din criză. Şi fac orice pentru 
a se ascunde de români şi pentru a putea fura în 
continuare. Nu mai folosiţi pandemia ca să vă 
permanentizaţi hoţia!” a mai susţinut pentru 
www.arenamedia.ro, deputatul Sorin Vrăjitoru.

Ultimele date publicate de Institutul Naţional +5,2% în timpul când ţara era condusă de 
de Statistică confirmă că economia României PSD, indicatorul arată acum -9%!
este în cădere liberă. De aceeaşi părere este “Guvernele PSD au generat constant creştere 
şi deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer că economică solidă şi au reuşit să majoreze 
susţine nici mai mult nici mai puţin decât că nivelul de trai al românilor. În doar 8 luni, 
“PNL a dus economia la terapie intensivă şi guvernarea liberală a sufocat economia şi a 
nivelul de trai al românilor în carantină. Sunt distrus puterea de cumpărare a cetăţenilor 
buni doar să mintă şi să fure!” ţării. Acesta e adevărul: nouă ne pasă de 
Sefer a prezentat şi un tablou al evoluţiei viaţa românilor, liberalilor doar de cum să-şi 
economiei subliniind că în timpul guvernării sporească averile. PSD ştie să construiască 
PSD, puterea de cumpărare a românilor era prosperitate, PNL se pricepe doar la 
de +9% iar în prezent, aceasta a ajuns la -4%. austeritate!” a mai declarat pentru 
Un alt indicator care confirmă trendul www.arenamedia.ro parlamentarul social – 
descendent este creşterea economică. De la democrat.

Pentru primarul Dan Drăgulin, mobilizarea tuturor 
resurselor, financiare, umane, logistice,în prag de 
campanie electorală a devenit un real mod de lucru, în 
speranţa obţinerii unor “câştiguri politice” în faţa 
contracandidaţilor săi, nu neapărat şi al cetăţenilor 
care nu mai sunt atât de surprinşi de “pofta de 
muncă”, fix în această perioadă, a primului liberal al 
judeţului.
Piaţa Centrală sau Hala de legume – fructe din cadrul 
Pieţei Big sunt două exemple concludente care au 
reintrat rapid în atenţia primarului, un vânător de 
voturi pe ultima sută de metri. “Domnul primar are la 
bază acea şcoală veche de partid care şi-a pus 
amprenta pe cariera sa politică postdecembristă. Ne-
a minţit cu televizorul, cu fotografiile, ne-a minţit cu 
filmuleţele. Pentru că este un maestru al minciunii şi 
manipulării. Eu cred că cetăţenii acestui municipiu s-
au săturat să mai fie minţiţi, să fie păcăliţi cu acele 
filmuleţe care de fapt nu mai produc nicio emoţie. 
Uitaţi-vă ce se întâmplă acum în Piaţa Mare. Doi ani 
de zile a tronat acolo o groapă imensă, iar acum 
odată cu apropierea campaniei electorale, 
preocuparea sa este evidentă. Din păcate, domnul 
primar uită că de fapt noi, aleşii locali, la momentul 
în care vorbim, nu mai suntem legitimi. Mandatul a 
fost prelungit cu câteva luni din cauza pandemiei. În 
această situaţie, Executivul trebuia să prezinte deja 
un raport al activităţii desfăşurate în acest mandat. 
Dar ce-au făcut ei timp de 4 ani? Răspunsul e simplu: 
Nimic! Au dormit. Iar când s-au mai trezit, au mai 
făcut câte o groapă sau au mai stricat câte ceva. 
Uitaţi-vă ce se întâmplă în oraş!” a declarat liderul 
consilierilor locali PSD, Marius Dulce.
În opinia candidatului PSD pentru primăria 
municipiului reşedinţă de judeţ, Drăgulin e interesat 
de demararea în regim de urgenţă a investiţiilor 
promise fără să-şi mai pună problema finalizării lor în 
condiţiile şi în termenii stipulaţi în contracte. “Pentru 
el, asta nu-i o problemă. Important pentru el este să 
le înceapă pe toate, să mai păcălească oamenii, un 
pic, sugerând că se lucrează cu motoarele turate. 
După părerea lui, un şantier este extraordinar, 
înseamnă că se face ceva. Şantierul este bun, ideea 
este că-şi bate joc de cetăţeni, de timpii de execuţie, 
iar calitatea lucrărilor executate lasă de dorit. Din 
nefericire, la noi, deocamdată, doar s-a stricat. 
Lucrările, acolo unde s-au executat, parţial sunt de 
proastă calitate. Oricine, de bună credinţă, poate să 
meargă şi să constate acest adevăr. Acum pe ultima 
sută de metri, interesul e sporit, sperând că se va 
finaliza şi vreo investiţie pe care s-o raporteze ca o 
mare realizare. Oamenii, în 2020, nu mai pot fi 
păcăliţi cu atâta uşurinţă. Şi veţi vedea reacţia lor la 
vot. Din acest punct de vedere, după părerea mea, se 
manifestă şi această degringoladă în partidul lor cu 
privire la desemnarea candidatului pentru Primărie.” 
a conchis Dulce. 

Roxana Paţurcă: 
Reclădirea României nu se 

poate face din pix, aşa 
cum speră Guvernul PNL

Sorin Vrăjitoru: 
Guvernul a depăşit pragul 
de 100 de miliarde de lei 
împrumutaţi, în numai 

8 luni de guvernare!

Roxana Paţurcă: PSD a eliminat în Parlament 
abuzurile menţionate de liberali în Legea carantinei

Sefer: PNL a dus economia la terapie intensivă 
şi nivelul de trai al românilor în carantină

Sefer: Secretizarea tunurilor liberale 
de la Unifarm este dovada că scandalul 

a ajuns la vârful guvernării Orban

S. Vrăjitoru: Ei ştiu deja 
că, după vot, nu au cum să 

rămână la putere

Dulce: Oricât de multe iniţiative ar avea un 
viceprimar, ultimul cuvânt tot primarul îl are!

n Călăraşi 

M. Dulce: Proiectele de canalizare din 
Măgureni şi Locomotivei riscă să fie 
tărăgănate din cauza slabei finanţări

M. Dulce, mesaj pentru 
Drăgulin: Oamenii nu mai pot 
fi păcăliţi cu atâta uşurinţă!
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Câteva exemple care demonstrează nu numai reaua credinţă a 
liberalilor şi în special a Guvernului, dar şi de ce legea a 
necesitat o analiză serioasă pentru a depista fiecare portiţă 
deschisă către abuz:
1) Am eliminat din lege în Parlament posibilitatea ca statul să îţi 
poată confisca sau distruge bunurile pe motiv de pandemie. Era 
o prevedere abuzivă care nu avea un fundament medical solid.
2) Am eliminat din lege posibilitatea izolării românilor în spital 
doar pe suspiciunea unui simplu strănut. Pentru a fi pusă în 
izolare, persoana trebuie să manifeste întreaga 
simptomatologie din definiţia bolii sau să fie un asimptomatic 
cu test pozitiv. 
3) Am eliminat prevederea care le dădea autorităţilor dreptul 
de a pune persoane în carantină doar pe o simplă suspiciune. 
Carantina este dispusă doar dacă vii din focare în ţară sau dacă 
eşti contact al unei persoane infectate. 
4) Am eliminat prevederea care dădea statului dreptul să îţi 
poată impune să faci carantina acolo unde doreau autorităţile. 
Ai dreptul să stai în carantină la domiciliu sau la o altă 
reşedinţă. 
5) Am eliminat prevederea care prevedea că o persoană poate Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD Călăraşi 
fi izolată la spital, chiar dacă riscul transmiterii este scăzut. În susţine prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook a 
această situaţie, izolarea poate fi şi la domiciliu. organizaţiei judeţene că partidul pe care-l reprezintă “a 

eliminate în Parlament abuzurile menţionate de liberali în legea 6) Am eliminat din  lege prevederea conform căreia statul te 
carantinei” putea ţine în carantină pe termen nelimitat. Carantina nu poate 

depăşi durata de incubaţie a bolii.“Legea carantinei a suferit modificări de peste 90% faţă de 
forma trimisă iniţial de Guvern. Aceasta vorbeşte de la sine 7) Am eliminat prevederea conform căreia statul te putea forţa 
despre aberaţiile pe care forma iniţială a legii le conţinea. Am să urmezi un tratament împotriva voinţei tale, dacă intrai în 
făcut în Parlament tot ce s-a putut pentru a elimina toate izolare. Tratamentul se administrează doar cu acordul 
portiţele legislative către abuzurile autorităţilor şi aceasta în pacientului. 
scurtul timp pe care l-am avut la dispoziţie, având în vedere Mai mult spre deosebire de legea ”gândită” de PNL...
termenul în care această lege ne-a fost trimisă. 8) Acum, înainte de izolarea în spital se cere consimţământul 
Am considerat că populaţia a suferit destul în urma abuzurilor persoanei vizate.
autorităţilor. Pe de altă parte, am considerat că trebuie să existe 9) În cazul infectării ambilor părinţi, statul nu poate lua copilul 
pârghiile pentru autorităţile din România, în orice moment în supraveghere fără acordul părinţilor. Aceştia pot opta să lase 
politic şi în orice context social, să poată lupta împotriva copilul în grija altor persoane, rude sau apropiaţi. 
oricărei epidemii, fără a încălca drepturile cetăţenilor. Dintr-o 

10) În plus, parlamentarii PSD au prevăzut în lege, în urma lege proastă, cu instrumente opresive şi represive puse la 
dialogului cu CSM, o procedură judiciară prin care cetăţenii pot dispoziţia autorităţilor, PSD a realizat o lege care pune accentul 
ataca în justiţie oricare din măsurile dispuse în baza Legii pe protejarea drepturilor cetăţeneşti în egală măsură cu 
carantinei. protejarea sănătăţii publice.
Cam despre aceasta a fost vorba în ceea ce priveşte dezbaterile Diferenţa a constituit-o modalitatea de abordare a legii: în timp 
pe legea carantinei. Restul, de la discursurile prezidenţiale şi ce PNL a vrut să sporească puterea statului, PSD a urmărit 
până la lamentările premierului Orban pe la televiziuni, nu sunt apărarea drepturilor românilor. În acest fel putem evita 
altceva decât o larmă politică făcută în speranţa că măcar abuzurile autorităţilor în contextul actualei pandemii sau în 
alegătorii liberali îi mai cred.” a susţinut Roxana Paţurcă.orice context viitor.

Cu precădere din 2017 încoace, Executivul 
Primăriei Călăraşi şi-a făcut realmente un 
obicei de a dezvolta municipiul reşedinţă 
de judeţ cu ajutărul banilor împrumutaţi 
de la bancă. Bunăoară în 2019 dar şi în 
primele luni ale acestui an, nu mai puţin 
de 18,6 milioane lei au fost injectaţi în 
realizarea unor obiective de investiţii 
considerate de Drăgulin&Co ca fiind 
prioritare pentru cetăţeni. Din păcate nici 
unul nu a fost finalizat până acum iar cele 
mai multe dintre ele se află în continuare 
în stadii incipiente deşi termenele de 
finalizare, aşa cum rezultă ele din 
contractele încheiate, nu mai sunt aşa de 
îndepărtate. Şi e vorba de cel puţin 2 
proiecte care au stârnit vii discuţii în 
spaţiul public.
Primul vizează canalizarea pluvială de pe 
strada Locomotivei. S-a bătut multă 
monedă pe el, devenind subiect de dispută 
între Putere şi Opoziţie. Lucrările au 
demarat acolo încă din 28 oactombrie 
2019 şi potrivit contractului, investiţia, gură de sutele, poate chiar miile de împrumuturi bancare şi ele insuficiente 
estimată la 2.210.462,43 lei, ar trebui să călărăşeni care locuiesc în zonă, visând de pentru cât şi-a propus în mod populist 
fie finalizată într-un an de zile, adică la zeci de ani la urbanizarea reală a zonei? actualul primar. Să nu uităm şi de 
finele lunii octombrie 2020. Până acum, celelalte două investiţii majore care înghit Liderul consilierilor PSD, Marius Dulce a conform datelor financiare publicate de foarte mulţi bani şi aceia împrumutaţi, criticat în dese rânduri strategia care riscă Primăria Călăraşi s-au alocat în 2019 suma mă refer la modernizarea străzii Griviţa, să devină într-o bună zi non – funcţională de 18.265,04 lei iar în primul trimestru al respectiv B-dul N. Titulescu. Pe turnantă a Executivului condus de liberalul Dan acestui an, 428.274,21 lei. În total apar şi proiectele cu finanţare europeană Drăgulin şi anume: prea multe proiecte, 446.274,21 lei, cam un procent de 20,19%. care necesită şi ele acum bani de la prea puţini bani pentru finalizarea lor. Prea puţin având în vedere că obiectiv bugetul local şi vă reamintesc aici cum au „Datele pe care le-am văzut în cele două trebuie finalizat în toamnă. procedat cu proiectul privind restaurarea Proiecte de hotărâri privind execuţia Un al doilea exemplu se referă la reţeaua Poştei Vechi. De unde vom face rost de bugetară pe 2019, respectiv trimestrul 1 de canalizare menajeră şi pluvială din atâţia bani? Criza generată de pandemia 2020 nu mint şi din păcate relevă o stare Cartierul Măgureni, un alt obiectiv care dă de coronavirus se va reflecta puternic şi în de fapt care confirmă managementul mari bătăi de cap administraţiei liberale bugetul local. Guvernul nu se grăbeşte să defectuos al administraţiei Drăgulin cu prin prisma finanţării precare asigurate de sprijine autorităţile locale şi judeţene care privire la dezvoltarea oraşului. Avem la buget, tot din împrumuturi. Aici, situaţia au investit masiv în sistemul medical în nevoie de multe investiţii însă e total e şi mai grea. În 2019 s-a alocat suma de starea de urgenţă. Vor scădea şi sumele neproducţiv să le iniţiezi fără să ai şi 185.326,19 lei iar în primul trimestru din reprezentând cotele defalcate din TVA şi certitudinea că le termini conform 2020, 74.149,86 lei, rezultând un total de impozitul pe venit iar consecinţele sunt graficelor de lucrări din cauza banilor 259.476,05 lei, aproape nesemnificativ în previzibile.” a declarat Dulce care a insuficienţi. Cele două obiective la fel de raport cu valoarea totală a peoiectului de continuat „Dezvoltarea excesivă pe seama importante, canalizarea din Măgureni, 5.254.395,04 lei (la care se adaugă şi TVA- creditelor bancare se va dovedi până la respectiv de pe strada Locomotivei, ul). Concret, de la data semnării urmă o soluţie care ne va costa scum pe absolut necesare pentru creşterea contractului, 12 august 2019 şi până în noi toţi. Cele două credite contractate, în confortului cetăţeanului care locuieşte în prezent, lucrările care ar trebui finalizate sumă totală de circa 670 de miliarde de cele două zone, riscă să fie tărăgănate, anul viitor în aprilie, au fost bugetate în lei vechi, vor cântări enorm în următorii nepermis de mult din cauza slabei proporţie de doar 4,2%! De unde va găsi 10, 13 ani. Deşi n-au reuşit până acum să finanţări. Mâine – poimâine se termină oare primăria restul de bani ca să ducă la drămuiască aceşti bani măcar pe ce şi-au perioada din contract şi lucrările sunt tot bun sfârşit proiectul aşteptat cu sufletul la propus să facă.”în faza de început. Banii provin din 

Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi a scris vineri pe pagina personală de Facebook 
că liberalii au reuşit în doar 7 luni de guvernare să 
întoarcă în timp România, la nivelul anului 2011, în 
timpul givernării Boc. INS a susţinut recent că rata 
şomajului a ajuns în mai la 5,2%, iar în ultimele 3 luni au 
încetat peste 600 de mii de contracte de muncă.
“Liberalii au întors în timp România la nivelul din 2011. 
Doar în guvernarea Boc a mai avut România atâţia 
şomeri. INS a confirmat cele mai negre scenarii privind 
situaţia locurilor de muncă. România a ajuns la o rată 
a şomajului de 5,2%, atât cât se înregistra şi în 
guvernarea de tristă amintire a lui Emil Boc.
Din cauza delăsării miniştrilor care au încropit 
guvernul Orban, 628.000 de contracte de muncă au 
încetat doar în ultimele trei luni, în perioada 16 martie 
- 17 iunie. Vorbim nu numai de 628.000 de români 
care şi-au pierdut locurile de muncă urmare a 
incompetenţei celui mai prost guvern din istoria post-
decembristă a României, ci de milioane de români 
care depindeau de acele locuri de muncă, adică de 
familiile proaspeţilor şomeri.
De altfel, se pare că în afară de şomaj, PNL nu se 
pricepe să producă absolut nimic.
Tragedia este că, pe lângă aceste sute de mii de locuri 
de muncă, se vor mai pierde, din cauza indolenţei unui 
premier care dispreţuieşte întreaga industrie Horeca, 
alte sute de mii. Mii de restaurante, hoteluri şi 
cafenele se vor închide, dar Ludovic Orban a ţinut să 
salveze industria păcănelelor. Fostul său consilier ştie 
mai bine de ce premierul a preferat să salveze 
păcănelele.
Reclădirea României nu se poate face din pix, aşa cum 
speră Guvernul PNL. Mai mult, aşa cum vedem, 
reclădirea României nu se va putea face de către PNL, 
un partid care şi-a demonstrat limitele la guvernare.” a 
scris pe Facebook Roxana Paţurcă.

Noua conducere a CN Unifarm SA, reprezentată de Cornel 
Ionescu, anunţă că toate contractele încheiate pet imp de 
pandemie de către companie sunt “acte juridice de o 
complexitate şi importanţă deosebită” şi prin urmare le-a 
încadrat sub “secretul commercial”, refuzând să le dea 
publicităţii, potrivit www.mediafax.ro

“Secretizarea tunurilor liberale de la Unifarm este dovada că 
scandalul a ajuns la vârful guvernării Orban. Cine s-a jucat 
electoral cu corupţia, de corupţie va pieri!” susţine deputatul, 
Cristian Sefer, vicepreşedinte PSD Călăraşi care a continuat “Li s-
a făcut frică şi vor să-şi şteargă urmele hoţiei. Nu vor reuşi. 
Vom cere toate contractele Unifarm în virtutea transparenţei - 
că tot a clamat-o PNL drept criteriu de bază al guvernării sale, 
ca s-o uite imediat când a ajuns la putere.”

În opinia parlamentarului social – democrat, “Secretizarea hoţiei 
este dovada că acest scandal i-a lovit rău şi doare tare. De 
aceea nici nu vor să răspundă la întrebări concrete legate de 
această afacere sulfuroasă. Nu vor scăpa, însă, vom tot relua 
aceste întrebări până când guvernarea lor va fi trimisă acasă, 
prin moţiune de cenzură.”

Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, a depăşit ieri 
pragul de 100 de miliarde de lei împrumutaţi, în numai 
8 luni de guvernare! Potrivit datelor Ministerului 
Finanţelor Publice, în noiembrie şi decembrie 2019, 
liberalii s-au împrumutat 15,77 miliarde lei iar de la 
începutul anului şi până pe 7 iulie, alţi 86,78 miliarde 
lei!

“Când PSD se 
împrumuta de 2-3 
ori mai puţin, 
aveam cea mai 
mare creştere 
economică şi cele 
mai mari producţii 
agricole din UE, cea 
mai scăzută rată a 
şomajului din istoria 
României şi cea mai 
mare creştere a 
puterii de 
cumpărare din 
ultimele trei 
decenii.” a declarat 
deputatul Sorin 

Vrăjitoru, vicepreşedinte PSD Călăraşi care a continuat 
“Acum, deşi PNL se împrumută cu mult mai mult, 
avem peste 600.000 de locuri de muncă pierdute, o 
prăbuşire a economiei cu -14,5% în trimestrul II, o 
scădere accelerată a nivelului de trai şi, pentru prima 
oară în ultimul deceniu, o creştere a preţurilor într-un 
ritm mai mare decât al salariilor!”
Dar să vedem şi pe ce se duc banii împrumutaţi de 
Orban&Cîţu. „Plăţi în avans către sponsorii partidului 
şi la samsarii drepturilor de proprietate, plăţi 
electorale pentru primarii PNL în pragul alegerilor 
locale şi nu în ultimul rând, miliarde şi miliarde pentru 
acoperirea scutirilor de taxe pentru bănci şi marile 
corporaţii. Iar peste toate astea, alte miliarde au fost 
aruncate pe achiziţia, pe şpagă şi la suprapreţ, a 
măştilor de protecţie neconforme – aşa cum am văzut 
că făcea omul de încredere al premierului în scandalul 
de la UNIFARM!” a conchis parlamentarul social – 
democrat.

Proiectul care s-a făcut la ANL-uri e susţinut de 
mine împreună cu dl. Ciocârlan şi cu arhitectul. Au 
fost, de fapt, două proiecte, le-am prezentat pe 
amândouă, comisia de la ANL a optat pentru acest 
sistem pe care îl vedeţi şi astăzi pus în funcţiune în 
favoarea tinerilor. La momentul respectiv am 
semnat şi contractele de finalizare a construcţiilor 

ocupându-mă de toate aceste activităţi. A fost un în urma unor discuţii purtate că nu avem o sală de Marius Dulce a îndeplinit între 2012 şi 2016 cu ANL-ul.
mandat greu, trebuia, de fiecare dată, să explici ce proiecţie în aer liber, ne-am gândit că pe zona prerogativele de viceprimar făcând parte Sunt foarte multe proiecte iniţiate pe Direcţia vroiai să faci. Dacă primeai ok-ul , atunci puteai să respectivă să nu mai intre nimeni cu maşinile şi să dintr-un Executiv al Primăriei condus de Tehnică şi nu numai. Dacă vorbim de Direcţia de transpui în practică ideea, soluţia respectivă. Şi cei „construim” şi acea zonă de proiecţie ca să avem actualul primar, Dan Drăgulin. Asistenţă Socială, acolo sunt... 1000 de probleme. din direcţiile subordonate puteau să înceapă ceva civilizat acolo. 

Intră un om la tine în audienţă cu o problemă şi te Liderul consilierilor locali PSD a lămurit şi treaba. Adică să nu creadă cineva că ideile, În campanie ne-am preocupat de zona de la 5 trezeai cu alte 10. Cu celeritate trebuia să „statutul” viceprimarului, valabil şi în cazul propunerile, soluţiile unui viceprimar nu sunt Călăraşi. Am zis, domnule, pentru că acolo nu se identifici soluţia. Tot timpul am căutat să am vicepreşedinţilor de consilii judeţene, „filtrate” de primar. intră cu instalaţii noi pe CL-8 decât pe anumite soluţii pentru oameni ceea ce nu convenea la subliniind că activitatea acestora este Dar este foarte greu ca viceprimar să stai de vorbă porţiuni, ar trebui asfaltată acea zonă şi adusă în momentul respectiv conducerii, în speţă condiţionată exclusiv de primar. În opinia sa, cu cineva care nu pricepe. secolul XXI. Zona 5 Călăraşi fusese practic uitată. primarului actual.orice propunere, idee, soluţie, venită din Dacă aţi fi intrat la mine în birou vedeaţi pe Dar, din păcate, când am ajuns cu asfaltul în acea 
î Deci un viceprimar indiferent cât este el de partea viceprimarului, indiferent de perete o planşă foarte mare, harta oraşului zonă, mi-a fost luată acea atribuţie întrucât ne 
faimos, de puternic, nu poate să facă minuni. Călăraşi. Trebuia să lucrez foarte atent pe Direcţia „renumele” său, nu va prinde contur fără aflam în campanie electorală şi altcineva trebuia 

Tehnică, să am grijă ce „bugetez” pentru că a fost Cu siguranţă. Însă se mai întâmplă un fenomen, în să deconteze. Dacă vă duceţi în zonă acum, acordul primarului. Candidatul PSD pentru 
pus în operă, atunci, acel faimos proiect CL-8. momentul în care chiar dacă iei o decizie şi dai o nimeni nu a mai intrat acolo pentru că lucrările au Primăria Călăraşi la localele din 27 
Primăria urma să vină să completeze acel proiect dispoziţie unui director din primărie, directorul fost făcute pe repede-înainte ca şi acum. Ei bine, septembrie a trecut în revistă şi 
cu alte canalizări pluviale şi menajere. Nu era respectiv va ajunge la primar pe care-l va întreba au rămas porţiuni în care s-a pus asfalt dar „obiectivele” de care s-a ocupat în perioada prins tot în CL-8. Şi asta făcea viceprimarul Marius dacă să facă lucrul respectiv, pentru că uite ce mi-bălteşte apa. Nu s-a ţinut cont că e nevoie de guri când făcea parte din Executiv. Dulce. Lua harta, discuta, vedea ce trebuia a spus viceprimarul.de colectare a apelor pluviale. 
bugetat pe fiecare zonă în parte şi lucra acolo. î Ultimul cuvânt până la urmă îl avea primarul.Putem discuta de parcările de la blocurile L, din î Domnule Dulce, nu sunteţi străin de Foarte multe s-au făcut la momentul respectiv dar 

spate. Aceeaşi gândire am avut-o, să dezvolt zona Sigur. Lucrurile bune şi le asuma primarul chiar administraţia publică locală. În perioada 2012- greu pentru că de fiecare dată trebuia să explici, 
respectivă în sensul că trebuiau asfaltate parcările dacă erau făcute de viceprimari iar pentru cele 2016 aţi fost chiar viceprimar, lucrând aproape să spui cum le aşezi în operă. 
după care să elaborăm un regulament privind care erau mai puţin bune vina era a un mandat întreg cu actualul primar. Aş vrea să î Şi asta în perioada bună de colaborare cu 
administrarea parcărilor de reşedinţă. Nu s-a pus viceprimarilor.ne spuneţi cam ce atribuţii aveaţi în calitate de primarul. Spre finalul mandatului când fiecare v-
în operă că ideea era venită din partea noastră, în Dar, primarul era un om care nu-şi asuma, pentru viceprimar? aţi declarat intenţia de a candida, inevitabil 
speţă a mea şi a lui Dumbravă şi nu de la primar. că nu-mi aduc aminte să fi semnat foarte multe În primul rând, după ce devii viceprimar, ţi se comunicarea a avut de suferit.
Deja ne separasem. documente la vremea respectivă. Dacă atunci nu deleagă anumite atribuţii, în concordanţă, Da, aşa s-a întâmplat în perioada bună de 

a semnat, în acest mandat 2016-2020 cu Foarte multe proiecte de canalizare le-am început desigur, cu legislaţia specifică în vigoare. Din colaborare când s-a lucrat pe USL. Pot să spun că 
siguranţă a semnat foarte puţine documente în zona respectivă pentru că am primit semnale că momentul acela poţi să te ocupi de activitatea atunci am avut o anumită libertate în luarea 
având la dispoziţie 2 viceprimari şi un trebuiau făcute şi apoi conectate la reţeaua mare Primăriei pe zona respectivă. Şi asta am făcut. Eu deciziilor. Plimbându-mă prin parc şi văzând că nu 
administrator public. Prea puţine ca să-şi asume de exemplu am avut în coordonare Poliţia Locală, prin intermediul CL-8. Lista cu obiective pornite au unde să susţină un spectacol copiii noştri, am 
ceva!Direcţia Tehnică, Direcţia de Asistenţă Socială, de la mine e mult mai lungă!luat decizia de a acoperi scena din parc. Ulterior, 

Prevalându-se de creşterea numărului de infectări, liberalii 
nu exclud posibilitatea amânării alegerilor locale. Orban&Co 
au asigurat până acum o… guvernare dezastruoasă 
concretizată în sute de mii de locuri de muncă pierdute.

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru pune degetul 
pe rană subliniind că “Alegerea lui Orban este să fugă de 
alegeri. După o asemenea guvernare dezastruoasă, au şi de 
ce!”

Parlamentarul social – democrat susţine că liberalii folosesc 
pandemia furând banii publici pe care ar fi trebuit să-I 
utilizeze pentru diminuarea efectelor negative ale crizei 
economice şi sanitare. “Iohannis şi Orban nu mai vor 
alegeri şi folosesc pandemia pentru a fugi de votul 
românilor. Ei ştiu deja că, după vot, nu au cum să rămână 
la putere. Liberalii au furat pe rupte banii publici în loc să-i 
folosească pentru a scoate ţara din criză. Şi fac orice pentru 
a se ascunde de români şi pentru a putea fura în 
continuare. Nu mai folosiţi pandemia ca să vă 
permanentizaţi hoţia!” a mai susţinut pentru 
www.arenamedia.ro, deputatul Sorin Vrăjitoru.

Ultimele date publicate de Institutul Naţional +5,2% în timpul când ţara era condusă de 
de Statistică confirmă că economia României PSD, indicatorul arată acum -9%!
este în cădere liberă. De aceeaşi părere este “Guvernele PSD au generat constant creştere 
şi deputatul PSD de Călăraşi, Cristian Sefer că economică solidă şi au reuşit să majoreze 
susţine nici mai mult nici mai puţin decât că nivelul de trai al românilor. În doar 8 luni, 
“PNL a dus economia la terapie intensivă şi guvernarea liberală a sufocat economia şi a 
nivelul de trai al românilor în carantină. Sunt distrus puterea de cumpărare a cetăţenilor 
buni doar să mintă şi să fure!” ţării. Acesta e adevărul: nouă ne pasă de 
Sefer a prezentat şi un tablou al evoluţiei viaţa românilor, liberalilor doar de cum să-şi 
economiei subliniind că în timpul guvernării sporească averile. PSD ştie să construiască 
PSD, puterea de cumpărare a românilor era prosperitate, PNL se pricepe doar la 
de +9% iar în prezent, aceasta a ajuns la -4%. austeritate!” a mai declarat pentru 
Un alt indicator care confirmă trendul www.arenamedia.ro parlamentarul social – 
descendent este creşterea economică. De la democrat.

Pentru primarul Dan Drăgulin, mobilizarea tuturor 
resurselor, financiare, umane, logistice,în prag de 
campanie electorală a devenit un real mod de lucru, în 
speranţa obţinerii unor “câştiguri politice” în faţa 
contracandidaţilor săi, nu neapărat şi al cetăţenilor 
care nu mai sunt atât de surprinşi de “pofta de 
muncă”, fix în această perioadă, a primului liberal al 
judeţului.
Piaţa Centrală sau Hala de legume – fructe din cadrul 
Pieţei Big sunt două exemple concludente care au 
reintrat rapid în atenţia primarului, un vânător de 
voturi pe ultima sută de metri. “Domnul primar are la 
bază acea şcoală veche de partid care şi-a pus 
amprenta pe cariera sa politică postdecembristă. Ne-
a minţit cu televizorul, cu fotografiile, ne-a minţit cu 
filmuleţele. Pentru că este un maestru al minciunii şi 
manipulării. Eu cred că cetăţenii acestui municipiu s-
au săturat să mai fie minţiţi, să fie păcăliţi cu acele 
filmuleţe care de fapt nu mai produc nicio emoţie. 
Uitaţi-vă ce se întâmplă acum în Piaţa Mare. Doi ani 
de zile a tronat acolo o groapă imensă, iar acum 
odată cu apropierea campaniei electorale, 
preocuparea sa este evidentă. Din păcate, domnul 
primar uită că de fapt noi, aleşii locali, la momentul 
în care vorbim, nu mai suntem legitimi. Mandatul a 
fost prelungit cu câteva luni din cauza pandemiei. În 
această situaţie, Executivul trebuia să prezinte deja 
un raport al activităţii desfăşurate în acest mandat. 
Dar ce-au făcut ei timp de 4 ani? Răspunsul e simplu: 
Nimic! Au dormit. Iar când s-au mai trezit, au mai 
făcut câte o groapă sau au mai stricat câte ceva. 
Uitaţi-vă ce se întâmplă în oraş!” a declarat liderul 
consilierilor locali PSD, Marius Dulce.
În opinia candidatului PSD pentru primăria 
municipiului reşedinţă de judeţ, Drăgulin e interesat 
de demararea în regim de urgenţă a investiţiilor 
promise fără să-şi mai pună problema finalizării lor în 
condiţiile şi în termenii stipulaţi în contracte. “Pentru 
el, asta nu-i o problemă. Important pentru el este să 
le înceapă pe toate, să mai păcălească oamenii, un 
pic, sugerând că se lucrează cu motoarele turate. 
După părerea lui, un şantier este extraordinar, 
înseamnă că se face ceva. Şantierul este bun, ideea 
este că-şi bate joc de cetăţeni, de timpii de execuţie, 
iar calitatea lucrărilor executate lasă de dorit. Din 
nefericire, la noi, deocamdată, doar s-a stricat. 
Lucrările, acolo unde s-au executat, parţial sunt de 
proastă calitate. Oricine, de bună credinţă, poate să 
meargă şi să constate acest adevăr. Acum pe ultima 
sută de metri, interesul e sporit, sperând că se va 
finaliza şi vreo investiţie pe care s-o raporteze ca o 
mare realizare. Oamenii, în 2020, nu mai pot fi 
păcăliţi cu atâta uşurinţă. Şi veţi vedea reacţia lor la 
vot. Din acest punct de vedere, după părerea mea, se 
manifestă şi această degringoladă în partidul lor cu 
privire la desemnarea candidatului pentru Primărie.” 
a conchis Dulce. 

Roxana Paţurcă: 
Reclădirea României nu se 

poate face din pix, aşa 
cum speră Guvernul PNL

Sorin Vrăjitoru: 
Guvernul a depăşit pragul 
de 100 de miliarde de lei 
împrumutaţi, în numai 

8 luni de guvernare!

Roxana Paţurcă: PSD a eliminat în Parlament 
abuzurile menţionate de liberali în Legea carantinei

Sefer: PNL a dus economia la terapie intensivă 
şi nivelul de trai al românilor în carantină

Sefer: Secretizarea tunurilor liberale 
de la Unifarm este dovada că scandalul 

a ajuns la vârful guvernării Orban

S. Vrăjitoru: Ei ştiu deja 
că, după vot, nu au cum să 

rămână la putere

Dulce: Oricât de multe iniţiative ar avea un 
viceprimar, ultimul cuvânt tot primarul îl are!

n Călăraşi 

M. Dulce: Proiectele de canalizare din 
Măgureni şi Locomotivei riscă să fie 
tărăgănate din cauza slabei finanţări

M. Dulce, mesaj pentru 
Drăgulin: Oamenii nu mai pot 
fi păcăliţi cu atâta uşurinţă!
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