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ACTUALITATE

n
PSD Călăraşi

V. Iliuţă: Scorul pe care
vi-l propun este de 65%
Preşedintele interimar al PSD Călăraşi, Vasile Iliuţă, a declarat
astăzi în cadrul unei şedinţe de lucru a Comitetului Executiv
Judeţean al partidului că la parlamentarele din 6 decembrie,
social-democraţii călărăşeni şi-au propus să câştige alegerile cu
un precent de 65% însemnând 3 mandate de deputat şi unul de
senator sau 2 de deputaţi şi tot atâtea de senatori, unul la
redistribuire. “Astăzi v-am adus cea mai bună echipă. Oameni
care apără interesele sindicale, care activează cu succes în
mediul economic călărăşean, oameni devotaţi învăţământului,
oameni cu expertiză politică, economică în ceea ce înseamnă
atragerea de fonduri europene. Echipa noastră reprezintă un
viitor mai bun pentru călărăşeni. Cred că tărie că vom scoate
un rezultat cum n-a mai fost scos de PSD la Călăraşi în ultimii
20 de ani. Scorul pe care vi-l propun este de 65%. Adică 3
mandate de deputat şi unul de senator sau 2 de deputaţi şi 2
de senatori, unul în urma redistribuirii. Putem să luptăm cu
succes, avem potenţial, am încredere în dvs. Putem câştiga
alegerile parlamentare la un scor remarcabil iar PSD Călăraşi să
devină o organizaţie de top a partidului, la nivel naţional” a
declarat Iliuţă în faţa colegilor săi.
Pentru alegerile din 6 decembrie, la Senat prima poziţie revine
omului de afaceri, Nicuşor Cionoiu, pe 2 situându-se directorul
ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat. La supleanţi figurează prof.
Corina Diaconu.
Pe primul loc la Camera Deputaţilor se află Dumitru Coarnă,
preşedintele Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi
Personalului Contractual din România, el fiind urmat de
Constantin Bîrcă, fost director adjunct în cadrul APIA. Pe locurile
3 şi 4 figurează deputaţii Cristian Sefer şi Sorin Vrăjitoru. Pe lista
de supleanţi figurează consilierii judeţeni, Laura Munteanu şi
Darie Gruiţă.
Tot astăzi au fost depuse la sediul BEJ şi dosarele candidaţilor.

Cr. Sefer: 80-85% dintre salariaţii
ţării vor fi cuprinşi în această
măsură şi vor avea câştiguri nete
semnificativ mai mari!
Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Cristian Sefer a
declarat că potrivit Programului de guvernare 2021-2024 cu
care social-democraţii merg la alegerile parlamentare din 6
decembrie că PSD propune impozit pe venit zero la salariul
minim, prin creşterea deducerilor personale, plafonul maxim
fiind salariul de 6.000 lei.
“Astfel, 80-85% dintre salariaţii
ţării vor fi cuprinşi în această
măsură şi vor avea câştiguri nete
semnificativ mai mari! Este vorba
în special de cei între salariul
minim şi pragul salarial de 4.000
lei. Contribuţiile sociale rămân,
deci nu e afectat bugetul de pensii
sau de sănătate şi nici dreptul la
pensie al salariaţilor! O soluţie
uşor de aplicat fiscal, cu un
impact bugetar de doar 0,2% din
PIB. Se aplică pe un singur contract de muncă, astfel încât să se
prevină divizarea artificială a salariilor pe mai multe
contracte.” a spus Sefer care a mai adăugat că “Este o măsură
de justiţie socială, care ajută marea masă a salariaţilor - în
special pe cei din economia privată, cum ar fi angajaţii din
HORECA umiliţi de guvernarea liberală, dar şi pe sutele de mii
de români ţinuţi de patroni în zona salariului minim.”

S. Vrăjitoru: Toate aceste proiecte pe care vi
le-am enunţat au fost şi sunt pentru Călăraşi
Deşi este unul dintre cei mai performanţi parlamentari
călărăşeni, Sorin Vrăjitoru va reprezenta PSD Călăraşi în
competiţia pentru Camera Deputaţilor de pe locul 4 fiind
devansat de 2 “new-entry-uri”, girate de conducerea
centrală a partidului. Rezultatele muncii sale n-au avut darul
să-i impresioneze pe Ciolacu&Co. Din păcate!
De numele lui Vrăjitoru se leagă o serie de proiecte initiate,
sprijinite şi realizate în cei 3 ani de mandate: finanţarea
portului turistic, pasajul de la Drajna sau pensionarea
anticipată cu 2 ani a călărăşenilor datorită amendamentului
făcut la legea pensiilor.
Prezent vineri la şedinţa privind ceremonia de învestire în
funcţii a noului primar, Marius Dulce şi a consilierilor locali,
validaţi de instanţă, Vrăjitoru a trecut în revistă principalele
sale realizări. “Ca şi deputat de Călăraşi în funcţie, la
următorul mandat nu o să mai am această ocazie pentru că
am fost nominalizat pe locul 4 în acea listă cu 4 mandate,
pot să vă spun că 3 ani de zile cât am deţinut această
funcţie, ştiţi foarte bine că am intrat un pic mai târziu
înlocuind un alt coleg, pentru Călăraşi am reuşit împreună
cu o echipă că aducem plus valoare acestui judeţ şi spun
eu că am reprezentat cu cinste Călăraşiul în Parlamentul
României. Şi în acest sens, vreau să vă dau câteva exemple
dintr-un bilanţ al meu. Colegii mei care vor veni după mine
vor trebuie să continue aceste proiecte sau să aducă alte
proiecte cum spuneau şi dl primar, Marius Dulce şi dl.
preşedinte Vasile Iliuţă să putem să generăm bani şi
bunăstare acestui oraş. Finanţarea Portului Turistic de la
Călăraşi, pentru care m-am luptat în Parlament, este o
reuşită a noastră şi împreună cu Consiliul Judeţean care s-a
ocupat de documentaţie am adus 18 mil. de euro aici la
Călăraşi. Pasajul de la Drajna care aparţine tot judeţului
Călăraşi este amendamentul meu la bugetul de stat în
februarie 2019. Astăzi vă comunic că a fost finalizată
licitaţia. Au fost doi competitori care s-au înscris şi în
următoarele 6-7 luni de zile există posibilitatea să înceapă

N. Cionoiu: M-am simţit de
foarte multe ori nedreptăţit!
Nicuşor Cionoiu (54 de ani), desemnat de
PSD Călăraşi să candideze la
parlamentarele din decembrie de pe
primul loc la Senat, a declarat miercuri în
faţa colegilor săi de partid în cadrul
Comitetului Executiv Judeţean că
obiectivul său major va fi promovarea
unei legislaţii care să sprijine mediul de
afaceri, generator de prosperitate pentru
bugetele locale. “Lucrez de câţiva zeci de
ani numai în mediul privat. Am activat
până în 2010 într-o multinaţională şi tot
de atunci am propria firmă de
construcţii unde-mi desfăşor şi
activitatea. Sunt onorat de această
propunere pentru a-i reprezenta sau a-i
apăra cât mai bine pe oamenii de
afaceri. Aş vrea să vă spun că eu ca om
de afaceri am întâmpinat destul de
multe probleme din punct de vedere

legislativ. M-am simţit de foarte multe
ori nedreptăţit. Şi consider că pot apăra
drepturile oamenilor de afaceri,
drepturile primarilor că pot sprijini
crearea cât mai multor investiâii în
judeţul Călăraşi care are extraordinar de

R. Paţurcă: Faptele bune nu au chip dar aduc zâmbete de
nepreţuit pe chipul celor care beneficiază de ajutorul nostru
Senatoarea Roxana Paţurcă a anunţat
prin intermediul unui mesaj postat pe
pagina personală de Facebook că s-a
alăturat Asociaţiei LULU – Fapte bune
perntru Suflet, în calitate de
ambassador, 'misiunea” sa fiind aceea
de a aduce “tot mai multe bucurii
copiilor şi tuturor celor încercaţi mult
prea devreme şi mult prea mult de
greutăţile vieţii”.
„Dragii mei,
Aşa cum ştiţi cei mai mulţi dintre voi,
mereu am ajutat pe cei aflaţi în
nevoie şi am făcut tot ceea ce mi-a
fost cu putinţă pentru ca să alin, să
încurajez, să ofer şi să dăruiesc. Am
ţinut de-a lungul timpului ca acţiunile
mele să fie cunoscute doar de cei care
au beneficiat de ajutorul meu. A fost
o alegere conştientă, dorind să
delimitez astfel politica de acţiunile
personale, de suflet.
Constatăm însă că avem, la nivel
social, nevoie de implicarea celor care
pot, prin imaginea lor, să contribuie la
ajutorarea celor în nevoie, la
încurajarea unor proiecte şi iniţiative
locale sau personale, la clădirea unor

construcţia acestui pasaj, a acestui nod rutier extrem de
important pentru noi, pentru călărăşeni. Şi, ca să închei,
tot pentru călărăşeni, am iniţiat şi depus un amendament
la Legea Pensiilor prin care am reuşit să-i scoatem pe
călărăşeni mai devreme cu 2 ani de zile, la pensie dacă
îndeplinesc vârsta standard de pensionare. Toate aceste
proiecte pe care vi le-am enunţat au fost şi sunt pentru
Călăraşi. Noi vorbim de Călăraşi şi pentru călărăşeni.” a
declarat deputatul Sorin Vrăjitoru.
Deputat din 4 septembrie 2017, Sorin Vrăjitoru a avut 28 de
luări de cuvânt (19 şedinţe), a susţinut două Declaraţii
politice şi a iniţiat 114 propuneri legislative din care 40,
promulgate în legi. De la preluarea mandatului a activat în
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii specifice.

visuri şi la înfăptuirea unor idealuri.
În acest context am ales să mă alătur
Asociaţiei LULU - Fapte pentru Suflet
întrucât această echipă de oameni
minunaţi şi-a propus să deschidă cât
mai multe uşi în beneficiul acelora

care chiar au nevoie de sprijinul
nostru. Să faci fapte pentru suflet
înseamnă mai mult decât a face o
donaţie. Să faci fapte pentru suflet
înseamnă să te implici activ,
înseamnă să fii acolo şi să simţi cum
mâna ta de ajutor a creat o minune.
Iar copiii, în special, au nevoie de

minuni în viaţa lor!
Prin Asociaţia LULU îmi doresc să
aduc tot mai multe bucurii copiilor şi
tuturor celor încercaţi mult prea
devreme şi mult prea mult de
greutăţile vieţii, dar în acelaşi timp să
încurajez proiectele locale prin
intermediul cărora putem aduce un
plus societăţii şi comunităţii.
Am decis astfel să devin ambasador al
acestei micuţe dar inimoase asociaţii
şi să încerc să îmi aduc aportul la tot
ceea ce înseamnă proiectele aflate în
derulare, să popularizez faptele bune
şi minunile care se vor înfăptui şi să
încercăm să obţinem finanţare cu
ajutorul celor cărora le pasă de
semeni şi pot contribui pentru
ajutarea lor.
Aşa cum spun şi cei din cadrul echipei
de voluntari ai asociaţiei, faptele bune
nu au chip, dar aduc zâmbete de
nepreţuit pe chipul celor care
beneficiază de ajutorul nostru.
Fiţi mai buni, fiţi mai înţelegători şi fiţi
mai atenţi la nevoile semenilor voştri!
https://faptepentrusuflet.ro/” a scris
pe Facebook Roxana Paţurcă.

multe sincope. Consider că pot depăşi
acest lucru cu ajutorul oamenilor de
afaceri din Călăraşi care trebuie să fie
din ce în ce mai bine reprezentaţi în
Consiliile Locale şi Judeţene. Sunt
extraordinar de multe probleme şi în
felul aqcesta, având oameni de afaceri
bogaţi, vom avea şi bugete mari,
frumoase, vom avea primării bogate,
putem să ne gândim, într-adevăr, la
prosperitatea copiilor, la modernizarea
şcolilor, la educaţia acestor oameni care
încet încet trebuie să ne ia locul.” a spus
Cionoiu care a conchis “ Sunt încântat că
reprezint PSD şi vreau să mulţumesc
tuturor primarilor care m-au propus şi
votat. Am ajuns aici datorilor dumnealor.
Şi cred că nu o să dezamăgesc”
Cea de-a doua propunere PSD pentru
Senat este directorul ADR Sud Muntenia,
Liviu Muşat. La Camera Deputaţilor, lista
este deschisă de Dumitru Coarnă.
Urmează în ordine Constantin Bîrcă,
Cristian Sefer şi Sorin Vrăjitoru.

S. Vrăjitoru, mesaj pentru Orban&Co:
Dacă nu sunteţi în stare, mai bine plecaţi!
Nu distrugeţi complet ţărişoara asta!
Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru şi-a manifestat revolta faţă de
haosul creat de guvernarea PNL, susţinând prin intermediul unui mesaj
postat pe pagina personală de Facebook că România se îndreaptă spre
carantinare din cauza Executivului care insist şi pentru organizarea de
alegeri parlamentare într-un moment extrem de dificil pentru ţară.
“Astăzi, mă încearcă un greu sentiment de furie uitându-mă la haosul din
jurul meu, haos creat de un guvern incompetent din cale-afară! Pandemia
e de multă vreme scăpată de sub control cu mii de cazuri zilnic, viaţa
oamenilor e pusă în pericol de ambiţia unor alegeri ce pot fi amânate,
şomajul e în creştere, economia se duce tot mai jos, suntem datori
vânduţi.
Ne îndreptăm către măsuri extreme, de carantinare, pentru că un Executiv
n-a reuşit să gestioneze corect o situaţie de criză. Acelaşi Executiv care
vrea alegeri cu orice chip în Decembrie, în speranţa de a mai rămâne la
ciolan o vreme şi de avea întreaga putere în România. Pentru a conduce
totul după bunul plac: cu şefi de insituţii fără licenţă sau bacalaureat, cu
ospătari manageri de spitale... “ a scris pe Facebook Vrăjitoru care a mai
adăugat că PSD a identificat soluţii pentru remedierea situaţiei. “În timp ce
ei caută căi neortodoxe de a ajunge să deţină cât mai multă putere, şi asta
s-a văzut prin furtul de la alegerile locale, PSD are soluţii: 1 milion de noi
locuri de muncă, aşa cum ne-am angajat în programul de guvernare
pentru 2021-2024. Să nu uităm că la finalul guvernării noastre, PSD a lăsat
România cu cel mai redus şomaj din Uniunea Europeană – 3% şi cu cele
mai multe contracte de muncă – 6,5 milioane, aferente un număr record
de salariaţi activi - 5,6 milioane. Sunt multe soluţii, trebuie doar să vrei să
le găseşti şi să le aplici, dacă-ţi pasă de români!” a conchis parlamentarul
social – democrat.

5

ACTUALITATE

Ciprian Pandea: Am depus listele de
candidaţi pentru alegerile parlamentare
Ciprian Pandea, propunerea PNL pentru
prima poziţie la Senat, a scris pe contul
personal de Facebook că au fost depuse la
Biroul Electoral de Circumscripţie listele cu
candidaţii PNL la parlamentarele din 6
decembrie 2020, susţinând că “Suntem pe
deplin convinşi că oamenii din judeţul
nostru vor şti să aleagă cu înţelepciune,
echipa care va lucra din suflet şi cu
profesionalism pentru Călăraşi.”
“Am depus listele de candidaţi pentru
alegerile parlamentare din 6 decembrie
2020, la Biroul Electoral al Circumscripţiei
nr. 12. Îmi revine onoarea de a vă prezenta
echipa PNL Călăraşi, tineri, motivaţi,
dedicaţi, oameni alături de care am fixat
ca unic ţel să „Dezvoltăm Călăraşiul”:
Pentru Camera Deputaţilor: Florian-Emil
Dumitru, Alin Bogdan Drăgulin, Dragoş
Florin Coman, Ruxandra Alina Prica,
Alexandru Lucian Vasile, Ştefan Stan;
Pentru Senat, candidaţii sunt: Ciprian
Pandea, Cristian Virgil Iorga, Maria Raluca
Carion şi Florin Drăgan.
Dornici de muncă şi pregătiţi să punem
umărul temeinic la dezvoltarea unitară a
judeţului Călăraşi, punem experienţa
acumulată în slujba împlinirii unui demers
de suflet, acela de a conferi judeţului
Călăraşi locul pe care îl merită pe harta
ţării. Proiectul pe care îl propunem tuturor
călărăşenilor vizează asigurarea accesului
la educaţie, prin investiţii care să
transforme şcolile în unele curate, dotate

şi sigure. Sănătatea este un alt pilon
important al dezvoltării comunităţii pe
care suntem pregătiţi să o reprezentăm cu
seriozitate şi implicare în Parlamentul
României. La fel şi dezvoltarea
infrastructurii şi valorificarea potenţialului
turistic imens al Călăraşiului. Agricultura şi
industria alimentară rămân cel mai
puternic motor pentru dezvoltarea
judeţului nostru. Toate acestea pot fi
înfăptuite printr-o strategie de dezvoltare

n
PNL Călăraşi

Filipescu, în afara listei pentru
Parlamentul României!
La Călăraşi, liberalii au decis ordinea
candidaţilor pe listele pentru
alegerile parlamentare programate
pe 6 decembrie.
La Senat, prima poziţie este ocupată
de Ciprian Pandea, el fiind secondat
de olteniţeanul, Cristian Iorga. La
Camera Deputaţilor, lista este
deschisă de noul preşedinte
interimar al organizaţiei judeţene,
Emil Dumitru, ministru secretar de
stat în cadrul MADR. Poziţia secundă
este ocupată de Alin Drăgulin,
vicepreşedinte ANANP iar pe 3 se
situează Dragoş Coman, ministru
secretar de stat în cadrul MTS. Pe 4
se află Alexandru Vasile,
vicepeşedinte ANANP.
Marele absent de la proximele alegeri
parlamentare este senatorul Răducu
Filipescu (fost lider al Consiliului

Judeţean Călăraşi în perioada 20042016) a cărui carieră politică a cam
ajuns la final. Omul de numele căruia
se leagă ascensiunea dar şi
decăderea PNL Călăraşi (s-a străduit
în zadar să-l trimită acasă pe Vasile
Iliuţă!) a devenit acum indezirabil
până şi pentru conducerea centrală a
partidului. Surse din partid susţin că
lui Filipescu i s-ar putea oferi, în semn
de “recunoştinţă” pentru eforturile
depuse în slujba partidului, un post
de consul. Dacă n-ar fi de râs...
Pe de altă parte nici “preferatul” său,
Valentin Barbu n-a prins nici măcar o
poziţie de supleant pe listele pentru
Parlament. Barbu speră să ocupe, tot
cu sprijinul partidului, funcţia de
prefect al judeţului. Că aşa-i la
liberali, ei dau randament doar la...
stat.

economică care să stimuleze mediul de
afaceri, prin atragerea de investiţii
puternice şi serioase, care să creeze locuri
de muncă şi să conducă la creşterea
nivelului de trai în comunitate. Suntem pe
deplin convinşi că oamenii din judeţul
nostru vor şti să aleagă cu înţelepciune,
echipa care va lucra din suflet şi cu
profesionalism pentru Călăraşi. Echipa PNL
Călăraşi” a fost mesajul transmis de
Ciprian Pandea.

USR-PLUS Călăraşi a validat listele
de candidaţi pentru parlamentare
Birourile naţionale ale USR şi PLUS au validat astăzi
listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare
propuse de USR-PLUS Călăraşi.
Pentru Senat, prima poziţie este ocupată de Cristian
Eremia care a obţinut şi mandatul de consilier judeţean
la localele din 27 septembrie. El este urmat de Dan
Dumitru. La 'supleanţi” figurează Mihaela Mocanu.
Lista pentru Camera Deputaţilor este deschisă de
Costin Mirescu, consilier local municipal, mandat
obţinut de asemenea în urma alegerilor din 27
septembrie. Pe 2 se situează Alexandru Brîncoveanu.
Urmează pe 3 Narcis Vlad Barbu iar pe 4 Mădălin
Chiuoaru. Pe lista de supleanţi se află doar Ana Maria
Topală.
“Suntem hotărâţi să luptăm pentru o Românie fără
hoţie, fiindcă înţelegem că doar stopând furtul şi
corupţia putem reporni toate sistemele vitale ale unei
ţări.” se arată într-un comunicat de presă semnat de
preşedinta USR Călăraşi, Amelia Giurcan.
Camera Deputaţilor: Costin Mirescu; Alexandru
Brîncoveanu; Narcis-Vlad Barbu; Mădălin Chiuoaru.
Supleanţi: Ana-Maria Topală.
Senat: Cristian-Robert Eremia; Dan-Cristian Dumitru.
Supleanţi: Mihaela Mocanu.

R. Meseșeanu: Dacă acest lucru va ieşi, atunci toată
lumea va mulţumi PRO România că există o preocupare!
Răzvan Meseșeanu a fost desemnat de
conducerea centrală a PRO România să
reprezinte partidul în competiția pentru
Senatul României la alegerile din 6
decembrie. Coordonatorul județean al PRO
România Călărași a explicat, într-o
conferință de presă, ce-și propune să facă în
Parlament dacă va obține și mandatul. “Eu
consider că în Parlamentul care va rezulta
în urma alegerilor din 6 decembrie,
partidele ar trebui să fie reprezentate de
oameni mult mai competenţi decât au fost
până acum, pe domenii de specialitate.
Cred că normalitatea pe care şi-o doreşte
toată România, toţi cetăţenii, constă, mai
ales, în a şti să dai dreptate şi adversarului.
Lucrul ăsta l-am spus şi în campania pentru
locale. Noi ne vom însănătoşi ca naţie
atunci când vom sta la aceeaşi masă: PSD
cu PNL, cu PRO România şi vom şti să
apreciem ideile bune ale celorlalţi şi chiar
să le susţinem. Eu, dacă electorii vor hotărî
şi dacă Dumnezeu ne va ajuta, voi încerca
să promovez acolo unde mă pricep, adică
am expertiza necesară. Adică pe securitate
şi sănătate în muncă, acolo unde ştiţi că am
ocupat funcţia de inspector şef atâţia ani
de zile la ITM. E o chestiune neplăcută în
situaţia de astăzi, este un haos total în

aplicarea măsurilor de securitate şi
sănătate în muncă, a cui? A celor care
muncesc, a angajaţilor, a celor care ar
trebui să aibă grijă de angajaţi, adică a
angajatorilor, a celor muncesc fără forme
legale. Ministerul Muncii care coordonează
Inspecţia Muncii încă nu ştie cum să-i
depisteze. Bine, nu a ştiut niciodată foarte
bine, foarte exact dar a făcut eforturi. Eu
aici voi încerca să-mi aduc o contribuţie.
Mică, mare, dar voi încerca să adaptez
pentru că a devenit un pic cam anacronică
legislaţia de securitate şi sănătate în
muncă. Nu este posibil să existe măsuri
care să nu se aplice. Ele să existe dar să nu
ştie să se aplice, chestiunea cu mănuşa, cu
dezinfectantul, cu culoarele pe care trebuie
să iasă sau să intre angajaţii într-o
unitate... Munca de acasă este un lucru
bun, care trebuie să fie preocuparea
principală pentru toate partidele. Dacă se
întâmplă un eveniment pentru un angajat
care lucrează de acasă, acel accident poate
fi declarat accident de muncă sau în afara
muncii? Cine îl cercetează? Când deschide
angajatul respectiv uşa inspectorului de
muncă atunci când el bate la uşă, pentru că
îi dă voie legea actuală să bată la uşă să
vadă dacă angajatul respectiv care lucrează

prin telemuncă, respectă normele de
securitate şi sănătate în muncă. Dacă vrea
îi deschide, dacă nu vrea, nu îi deschide.
Ce caută inspectorul acolo? Caută să vadă
dacă se respectă legislaţia. Deci aceste
chestiuni vor fi prioritatea mea numărul
zero, dacă pot să spun aşa. Să încerc să
adaptez bineînţeles nu după mintea mea
neapărat. Mă voi consulta cu Adrian (n.r.
Adrian Dobre), care şi el este pe expertiză
de legislaţia muncii, avem colegi în
Inspecţia muncii în Ministerul Muncii, la
universităţi, profesori universitari care
lucrează în domeniu, care pot să vină cu
aportul propriu să dea nişte păreri. Dar
rapid, nu să stăm în sertare cu nişte
documente şi ele să nu se aplice decât
peste 2-3-4 legislaturi. Asta ca să vedeţi pe
ce m-aş cala dacă ar da cine ar fi să dea să
merg în parlament.” a declarat Meseșeanu
care a continuat “Nu trebuie să-ţi propui
100 de lucruri şi să nu faci niciunul. Eu dacă
voi ajunge acolo voi încerca să mă ocup
numai de acest lucru, şi dacă acest lucru va
ieşi atunci toată lumea va mulţumi PRO
România că există o preocupare. Vor
beneficia şi angajatorii şi angajaţii, vor
beneficia până la urmă şi cei care nu sunt
angajaţi.”

Adrian Dobre: Eu cred că
PRO România va face o figură
frumoasă la Călăraşi
Adrian Dobre este prima propunere a PRO România
Călăraşi pentru Camera Deputaţilor lla
parlamentarele din 6 decembrie. Fost secretar de
stat în Ministerul Muncii şi în Ministerul Mediului de
Afaceri, cu experienţă de 15 ani în antreprenoriat,
Dobre s-a referit în cadrul unei conferinţe de presă,
susţinută joi la Călăraşi la şansele de a intra în
Parlament, în contextual în care cele două mari
partide, PSD şi PNL, speră să pună mâna pe toate
cele 6 mandate (două de senator şi 4 de deputaţi)
“repartizate” judeţului nostru. “Eu cred că fiecare
dintre noi avem şansa noastră. Şi PRO România are
şansa lui şi cred că o va juca foarte bine. Atât şansa
mea cât şi şansa colegului meu de la Senat dar şi
şansele celorlalţi colegi, le vom pune în valoare cât
vom putea de mult. Nu eu decid care va fi rezultatul
alegerilor, ci electoratul” a spus Dobre care a
continuat “Nu-mi doresc să fim nici aroganţi, nici
infatuaţi, să spunem că suntem foarte tari şi foarte
mari, ci mergem în faţa electoratului cu o anumită
modestie şi cu bun simţ şi lăsăm pe el să decidă. Eu
cred că PRO România va face o figură frumoasă la
Călăraşi.”
Cadru didactic în cadrul ASE, la Facultatea de Relaţii
Economice Internaţionale, Adrian Marius Dobre (44
de ani) este coordonator al Departamenului de
politici de dezvoltare economică şi socială PRO
România.
PRO România Călăraşi este o
organizaţie care a făcut o figură foarte
bună. S-a muncit foarte mult şi cu
rezultate foarte bune pentru începutul
de drum, mai ales la locale unde
oamenii sunt tineri şi n-au avut notorietatea în
spate. O figură foarte bună din perspectiva mea
este ca PRO România să-şi consolideze poziţia dew
nr. 3 ca forţă politică în judeţ şi în România” Adrian Dobre
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R. Meseşeanu (Senat) şi
Adrian Dobre (Camera
Deputaţilor), pe primele locuri
pe listele pentru Parlament

Coordonatorul judeţean interimar al PRO România
Călăraşi, Răzvan Meseşeanu a prezentat joi listele cu
propunerile de candidaţi ale organizaţiei judeţene
pentru parlamentarele din 6 decembrie.
Astfel la Senat pe primul loc se află chiar Răzvan
Meseşeanu, consilier judeţean, pe 2 situându-se
Alexandru Chiriţă, consilier local, fost candidat
pentru Primăria Călăraşi la localele din 27
septembrie. Pe lista de supleanţi se află doctorul
Vlad Sârzea, consilier local şi Elena Eftimie,
reprezentanta PRO România Olteniţa.
Pe primul loc la Camera Deputaţilor figurează Adrian
Marius Dobre, vicepreşedintele partidului iar pe 2,
Virgil Dumbravă, consilier judeţean, funcţie obţinută
în urma alegerilor locale. Urmează pe 3 Valentin
Răducu fost candidat pentru Priumăria oraşului
Budeşti iar pe 4 este Marius Nedelcu, liderul PRO
România Chiselet. La supleanţi îi găsim pe Marian
Baltoş (Olteniţa) şi Ana Maria Constantin (Jegălia).

Propunerile PRO România
Călăraşi la alegerile parlamentare
din 6 decembrie 2020
Senat: Răzvan Meseşeanu; Alexandru Chiriţă.
Supleanţi: Vlad Sârzea; Elena Eftimie
Camera Deputaţilor: Adrian Dobre; Virgil Dumbravă;
Valentin Răducu; Marius Nedelcu. Supleanţi:
Marian Baltoş; Ana Maria Constantin

