
Senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu a lansat astăzi noi critici 
la adresa liberalilor după desfăşurarea sâmbătă în 
Capitală a Congresului partidului pe care l-a catalogat ca 
fiind un focar de infecţie atât sanitar cât şi moral.
„Congresul PNL a fost un focar de infecţie! Şi sanitar, şi 
moral! Dar pentru a-l ţine, au schimbat legi peste 
noapte şi ţi-au ascuns strategic 1.400 de cazuri COVID-
19 doar în Bucureşti.  După ce anul trecut au ascuns 
morţii pentru a putea face alegeri,  acum continuă să 
sfideze întreaga populatie, dar şi situaţia pandemică în 
care ne aflăm! A venit momentul în care trebuie să 
punem STOP!”, a susţinut senatorul social-democrat pe 
pagina personală de Facebook. 
Încă de vineri, 24 septembrie, în preziua Congresului, 
PSD a sesizat autorităţile publice cu atribuţii de control 
în domeniul pandemiei cu privire la pregătirile PNL în 
vederea săvârşirii unei infracţiuni, prin organizarea unui 
congres politic, la care urmează să participe, cu 
prezenţă fizică, într-o singură incintă, peste 5.000 de 
invitaţi din întreaga ţară.

În sesizare se arată că acest tip de eveniment politic nu 
se încadrează în categoria „producţiilor artistice” ale 
unor instituţii de cultură care pot desfăşura activităţi în 
spaţii închise, până la limita de 50% din capacitatea sălii, 
aşa cum prevăd normele legale în vigoare. Congresul 
PNL nu este nici concert, nici circ, nici spectacol 
dramatic, nici teatru de păpuşi sau marionete, nici 
cabaret.

În condiţiile creşterii alarmante a 
numărului de cazuri COVID-19, 
organizarea unui congres politic, cu 
prezenţa fizică a 5.000 de persoane într-
un spaţiu închis, constituie infracţiunea 
de zădărnicirea combaterii bolilor şi 
ameninţă în mod direct sănătatea 
publică.
Acestea sunt regulile pentru noi, toţi 
ceilalţi ! Nu şi pentru PNL! Legile nu sunt 
făcute pentru cei care le adoptă! 
Organele abilitate ale statului trebuie să 
declanşeze urgent o anchetă asupra 
modului în care membrii guvernului, în 
frunte cu premierul, au modificat 
succesiv reglementările în materie, 
pentru a asigura o aparentă legalitate 
organizării evenimentului de sâmbătă.
“Nu se justifică decizia Guvernului de a 
modifica cadrul legal astfel încât 
evenimentele culturale în spaţii închise, 
la 50% din capacitate, gen Congresul 
PNL, să poată fi organizate la o incidenţă 
mai mare decât cea impusă înainte de 
declanşarea valului 4 al pandemiei. Stat 
în stat! Ei fac legile şi tot ei le încalcă! A 
fost circ fără pâine la Congresul PNL din 
2021!”, a subliniat deputatul PSD.
Fac un apel la responsabilitate! După aşa 

cum a decurs campania la nivel prestaţie lamentabilă, se impune Circ fără pâine la Congresul PNL 
ideologic, criticând faptul că nu a existat intervenirea de urgenţă şi aplicarea cu 2021, organizat cu 5.000 de 
o competiţie de idei şi proiecte, ci o fermitate a sancţiunilor legale, ca oameni în plină pandemie. Legile luptă prea personală între principalii urmare a desfăşurării acestui eveniment 

nu sunt făcute pentru cei care le candidaţi”, a susţinut deputatul PSD. şi sfidării unei ţări întregi !
adoptă.

Deputatul Dumitru Coarnă consideră 
organizarea Congresului PNL din 25 
septembrie, cu participarea a 5.000 de 
liberali din întreaga ţară, un act de 
iresponsabilitate majoră, în condiţiile în 
care Capitala se află în scenariul roşu, 
după ce rata de infectare a depăşit 
pragul de 4 la mia de locuitori.
“În lupta pentru şefia partidului PNL, s-a 
uitat complet de pandemie! În plin val 4, 
mii de oameni, inclusiv preşedintele 
Klaus Iohannis, s-au aflat strâns uniţi, la 
propriu, în sala în care s-a organizat 
congresul. În loc să fie îngrijorat de 
încălcarea tuturor normelor de protecţie 
sanitară şi să poarte mască, aşa cum 
poartă fiecare copil când merge la 
şcoală, şeful statului era preocupat de 

Senatorul PNL de Călăraşi, Ciprian Pandea, a anunţat 
miercuri pe pagina personală de Facebook că lucrările 
privind construirea pasajului peste calea ferată de la 
Drajna vor demara în curând, Guvernul aprobând în 
acest sens Hotărârea privind declanşarea procedurilor 
de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică de interes naţional “Pasaj denivelat 
superior pe DN 21 km 105+500”. 38 de imobile, în 
suprafaţă totală de 194.766 mp se află pe lista 
exproprierilor, suma alocată de la bugetul de stat prin 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii fiind de 
606,67 mii lei.

“Pasajul peste calea ferată de la Drajna, foarte 
aproape de începerea lucrărilor! Astăzi (n.r. 22 
septembrie), Guvernul Cîţu a aprobat, în şedinţă, 
Hotărârea privind declanşarea procedurilor de 
expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică de interes naţional “Pasaj denivelat 
superior pe DN 21 km 105+500”.

Reamintesc faptul că în luna februarie a acestui an a 
fost semnat contractul de achiziţie a lucrărilor de 
proiectare şi execuţie pentru pasajul cu o lungime de 
2,779 km. În acest moment, proiectul tehnic  este 
elaborat şi se află în analiză.

Lucrările sunt estimate să dureze 18 luni. Valoarea 
acestora se ridică la peste 98 de milioane de lei fără 
TVA.”, susţine liderul PNL Călăraşi într-un mesaj postat 
pe FB.

Prin HG-ul adoptat miercuri în şedinţă de Guvern s-a 
aprobat amplasamentul lucrării de utilitate publică de 
interes naţional “Pasaj denivelat superior pe DN 21 km 
105+200”, precum şi declanşarea procedurilor de 
expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, 
care constituie coridorul de expropriere al obiectivului 
mai-sus menţionat, a listei cuprinzând imobilele 
proprietate privată supuse exproprierii, a 
proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ai 
căror imobile sunt afectate de coridorul de 
expropriere, situate pe raza localităţii Dragalina din 
judeţul Călăraşi, aşa cum rezultă din evidenţele unităţii 
administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale 
estimate de către expropriator aferente despăgubirilor 
în cuantum total de 606,67 mii lei pentru un număr de 
38 imobile, în suprafaţă totală de 194.766 mp, 
prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

În prezent DN 21, care asigură legătura rutieră între 
municipiul Brăila (km 0+000) şi municipiul Călăraşi (km 
130+300) trecând prin municipiul Slobozia (km 
90+750), este amenajat ca drum naţional cu două 
benzi de circulaţie în secţiune. Drumul naţional DN 21, 
care asigură conectivitatea zonei Brăila – Galaţi şi a 
municipiilor Slobozia şi Călăraşi cu reţeaua rutieră 
europeană centrală TEN-T, este clasificat ca: drum 
naţional european (parte a drumului european de 
clasă B – E 584: Poltava – Kirovohrad – Chişinău – 
Giurgiuleşti – Galaţi – Slobozia) pe sectorul cuprins 
între Brăila şi Slobozia,  drum naţional principal pe 
sectorul Slobozia – Călăraşi.

Amenajarea unui pasaj rutier în lungul DN 21, peste 
calea ferată Bucureşti - Constanţa şi peste intersecţia 
cu DN 3A este impusă de necesitatea îmbunătăţirii 
condiţiilor de circulaţie pentru traficul de tranzit în 
legătură cu municipiul Slobozia, cu zona Brăila – 
Galaţi, cu judeţul Tulcea, Ucraina şi Republica Moldova 
şi cu autostrada A2 (zona nodului Drajna). Prin 
implementarea unui astfel de proiect se urmăreşte 
fluidizarea traficului rutier în zonă, asigurarea unor 
condiţii de circulaţie normale, diminuarea poluării 
atmosferice, creşterea siguranţei circulaţiei, respectiv 
reducerea costurilor utilizatorilor.
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n PSD Călăraşi

La un an de la data desfăşurării alegerilor locale, preşedintele 
ales prin votul direct al călărăşenilor Vasile Iliuţă a transmis un 
mesaj pe pagina personală de Facebook, mulţumindu-le 
acestora pentru încrederea acordată.
“7 septembrie 2021 - un an de administraţie pentru oameni. 
Au trecut 12 luni de când eu şi echipa PSD CĂLĂRAŞI am 
primit votul dumneavoastră. Un vot care a reprezentat 
aşteptări, proiecte, susţinere, zbatere şi multă muncă. Am 
marea mulţumire că am reuşit să obţin, încă o dată, 
încrederea dumneavoastră. Vă sunt recunoscător şi vă asigur 
că veţi avea permanent sprijinul meu, atât din scaunul de 
preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, cât şi din funcţia 
de preşedinte PSD Călăraşi. Nu vă ascund faptul că am întâlnit 
şi neîncredere, neimplicare, scepticism profund dăunător 
acţiunilor administrative. Cu toate astea, am reuşit să ne 
continuăm programul de dezvoltare al  judeţului Călăraşi şi să 
ducem la bun sfârşit câteva proiecte importante pentru 
comunitate. Pentru mine rămâneţi aceiaşi parteneri 
importanţi ai unui act administrativ eficient de care să se 
poată bucura generaţia viitoare. Continuăm!”, a declarat 
preşedintele social – democrat al CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă
Pe 27 septembrie 2020, Iliuţă a obţinut al doilea mandat 
consecutiv de şef al CJ Călăraşi primind 57.100 de voturi 
(44,58%). Pe locul 2 s-a situat candidatul susţinut de Alianţa 
PNL-USR Călăraşi, Valentin Barbu, cu 51.127 de voturi Valentin Coman (PRM): 2.121 voturi | 1,65%
(39,92%).

Vlad Milotoi (PLUS): 1.454 voturi | 1,13%
În ceea ce priveşte mandatele de consilieri judeţeni, PSD a 

Dumitru Niculae (AUR): 1.354 | 1,05%obţinut 15 din cele 30. Alinaţa PNL-USR s-a ales cu 13 mandate 
n Mandate Consiliul Judeţean(unul la redistribuire) iar PRO România a intrat în CJ, cu 2 

mandate. Total alegători înscrişi în liste: 253.665

Total alegători prezenţi la urne: 136.692Consiliul Judeţean Călăraşi | Rezultate 
Prezenţa la urne: 53,88%alegeri locale 27 septembrie 2020
Total voturi valabil exprimate: 125.943

n Preşedinte Consiliul Judeţean
Total voturi nule: 10.648

Total alegători înscrişi în liste: 253.665
PSD: 56789 voturi | 45,09% | 15 mandate

Total alegători prezenţi la urne: 136.692
Alianţa PNL-USR: 46.932 voturi | 37,26% | 13 mandate (1 la 

Prezenţa la urne: 53,88%
redistribuire)

Total voturi valabil exprimate: 128.072
Pro România: 8.117 voturi | 6,44% | 2 mandate

Total voturi nule: 8.540
PMP: 5.946 voturi | 4,72% | 0 mandate

Vasile Iliuţă (PSD): 57.100 voturi | 44,58%
PRM: 2.440 voturi | 1,93% | 0 mandateValentin Barbu (Alianţa PNL-USR Călăraşi): 51.127 voturi | 
PPU-sl: 2.130 voturi | 1,69% | 0 mandate39,92%
ALDE: 1.291 voturi | 1,02% | 0 mandateSimona Vlădică (PMP): 7.278 voturi | 5,68%
PLUS: 1.237 voturi | 0,98% | 0 mandateRăzvan Meseşeanu (PRO România): 5.430 voturi | 4,23%
AUR: 1.061 voturi | 0,84% | 0 mandateLeontin Constantinescu (PPU-sl): 2.208 voturi | 1,72%

român primeşte o factură de regularizare, cel mai 
probabil peste pragul de 200 kWh, până la care se 
acordă compensarea de 18 bani/kWh, va beneficia 
sau nu de sprijin de la stat? Poate că el are, în mod 
normal un consum care l-ar face eligibil.
O altă întrebare care se ridică este: ce se întâmplă 
cu o gospodărie obişnuită care, într-una sau mai 
multe luni de iarnă, are un consum puţin peste 
plafon, să zicem 201 kWh? În această situaţie s-ar 
putea afla mulţi dintre bucureşteni în cazul unei 
avarii prelungite a sistemului de termoficare în 
plină iarnă, care i-ar putea obliga pe cei din 
blocurile afectate să se încălzească, temporar, cu 
calorifere sau radiatoare electrice.Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin Bîrcă a 

susţinut recent o declaraţie politică intitulată Furnizorii de energie electrică cer şi ei clarificări cu 
„Fapte, nu vorbe, în sprijinul populaţiei copleşite de privire la modul şi termenul în care îşi vor primi 
creşterile de preturi la energie!”, după cum banii de la stat pentru discount-urile acordate. 
urmează: IMM-urile, confruntate şi ele cu o creştere 

accelerată a costurilor cu energia şi gazele aşteaptă “Prezenta declaraţie este un ecou al îngrijorării 
măsuri de sprijin din partea Guvernului. Acesta însă românilor în faţa necunoscutelor cu care se 
se rezumă la demagogie ieftină!confruntă, în faţa creşterilor fără precedent a 

preţurilor la energie. Partidul Social Democrat, partidul apropiat de 
cetăţeni are soluţia corectă pe termen scurt, pentru Proiectul de lege care ar urma să reglementeze 
ca românii să poată trece cu bine peste această compensarea facturilor la energie şi gaze pentru 
iarnă! Este vorba de un proiect concret pentru milioane de români, care consumă mai puţin de 
plafonarea temporară a preţurilor la gaze şi energie 200 kilowaţi/oră lunar şi sub 1200 de metri cubi de 
la nivelul mediei tarifelor din ultimele 6 luni.gaze pe an, nu are încă o formă finală. Şi 

necunoscutele sunt multe. De exemplu, va fi sau nu Statul va suporta 50% din scumpirea rezultată în 
sprijinit un român care primeşte o factură de facturile oamenilor. Profiturile uriaşe ale 
regularizare cu un consum de peste 200 de producătorilor de energie şi gaze vor fi impozitate. 
kilowaţi? Sau, vor primi ajutor românii care stau în Sunt măsuri acceptate de legislaţia europeană, iar 
blocuri cu centrale pe gaz? Sunt întrebări la care Spania a anunţat deja un proiect similar! Nu există 
oficialii nu au încă un răspuns. niciun fel de scuze pentru a nu vota foarte urgent 

această lege în Parlament!La o zi după ce guvernanţii le-au promis românilor 
Oamenii au nevoie de sprijin acum! De aceea, Cîţu discount-uri la factura de gaze şi curent, 
trebuie să înceteze a mai pune pe primul plan reprezentanţii Ministerului Energiei nu au reuşit să 
profiturile băieţilor deştepţi din energie şi să vină cu detalii suplimentare şi să lămurească câteva 
înţeleagă că prioritatea oricărui Guvern trebuie să dintre situaţiile în care se vor găsi, cu siguranţă, 
fie protejarea nivelului de trai al românilor!”mulţi români la iarnă. Astfel, în cazul în care un 

Municipiul Călăraşi | Rezultate 
alegeri locale 27 septembrie 2020

n Rezultate Primar  
Total alegători înscrişi: 62.136  
Total alegători prezenţi: 24.548  
Prezenţa: 39,50%  
Total voturi valabil exprimate: 23.668  
Total voturi nule: 876  
Marius Dulce (PSD): 10.281 voturi  
Daniel Drăgulin (PNL): 7.802 voturi
Liviu Coman (PMP): 1.781 voturi
A. Chiriţă (PRO România): 1.315 voturi  
Luminiţa Bob (PLUS): 1.038 voturi  
Dan Panciu (PRM): 524 voturi  
Florian Săndulescu (AUR): 324 voturi  
Valentin Popa (PER): 311 voturi  
Florin Driga (PPU-sl): 292 voturi

La exact un an de la data desfăşurării Primăriei va rămâne deschisă pentru a 
n Rezultate Consiliul Local  alegerilor locale, 27 septembrie 2020, găsi #împreună cele mai bune şi mai 

primarul Marius Dulce, câştigătorul acelei rapide soluţii.”, a susţinut primarul Total alegători înscrişi: 62.136  
competiţii electorale, a transmis un mesaj Marius Dulce. Total alegători prezenţi: 24.548  
pe pagina personală de Facebook În urma alegerilor desfăşurate în urmă cu Prezenţa: 39,50%  
mulţumind călărăşenilor pentru un an, Marius Dulce, candidat susţinut de Total voturi valabil exprimate: 23.469  încrederea acordată. „În urmă cu exact PSD a obţinut 10.281 de voturi. 

Total voturi nule: 1.066  un an de zile, împreună cu echipa PSD Principalul său contracandidat, Dan 
PSD: 9.186 voturi / 9 mandate  am primit votul dumneavoastră pentru Drăgulin, primar în funcţie la acel 

un mandat de 4 ani. Au fost 12 luni cu PNL: 7.437 voturi / 7 mandate  moment, susţinut de PNL a obţinut 7802 
destule provocări, cu obiective finalizate PMP: 1.874 voturi / 1 mandat + 1 mandat voturi clasându-se pe poziţia a 2-a. Pe 
sau în curs de realizare care au însemnat redistribuire  podium a mai urcat Liviu Coman care a 
multă muncă și eforturi susţinute. A fost candidat sub sigla PMP, cu 1781 de voturi. PRO România: 1.452 voturi / 1 mandat + 
doar începutul! Ştim ce avem de făcut 1 mandat redistribuire  Pentru Consiliul Local, PSD a fost creditat 
pentru ca toate promisiunile din cu 9186 de voturi obţinând 9 mandate. USR: 1.243 voturi / 1 mandat  
campanie să prindă contur. Programul de PNL a fost apreciat de 7437 de voturi PLUS: 701 voturi / 0 mandate  modernizare reală a municipiului obţinând 7 mandate în Consiliul Local. Au PRM: 535 voturi / 0 mandate  Călăraşi continuă! mai intrat în CL municipal PMP cu 2 

PER: 385 voturi / 0 mandate  Vă mulţumesc pentru încrederea mandate (unul la redistribuire), PRO 
AUR: 343 voturi / 0 mandate  acordată şi vă asigur de tot sprijinul meu România, cu 2 mandate (unul obţinut tot 
PPU-sl: 313 voturi / 0 mandateşi al echipei mele. Ca şi până acum, uşa la redistribuire) şi USR, cu un mandat.

n Declaraţie politică

D. Coarnă: A fost circ fără pâine 
la Congresul PNL din 2021!

Deputatul Dumitru Coarnă a declarat la Călăraşi că Partidul Social Democrat va 
sprijini sindicatele în demersul lor de majorare a salariului minim brut, apreciind 
că din cauza scăderii vizibile a puterii de cumpărare ar fi nevoie de o majorare a 
acestuia de 12-15%. În România, potrivit datelor din Revisal, 1,6 milioane de 
români încasează lunar salariul minim brut.
“O să sprijinim sindicatele pentru majorarea salariului de bază minim brut. 
Practic, vorbim zilele acestea de creşteri mari de preţuri, îngheţări de salarii şi 
atunci avem o diminuare a puterii de cumpărare de 12-15%.
În opinia noastră, salariul de bază minim brut ar trebui să crească cu 12-15%. 
Am văzut că Guvernul şi patronatele vin cu o soluţie de 8% care nu satisface 
angajatorul din această perspectivă. Avem 1,6 milioane de oameni în Revisal 
care sunt plătiţi cu salariul minim brut, adică 1386 lei net.”, a declarat 
parlamentarul călărăşean.

Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin populaţia vârstnică va înregistra o 
Bîrcă a susţinut în Parlamentul tendinţă accelerată de creştere. Astfel, 
României, o declaraţie politică cei cu vârsta de 65 de ani şi peste, 
intitulată „1 octombrie – Ziua reprezintă 19% din populaţie. Din 
Internaţională a  Persoanelor păcate, 32.8% dintre aceştia se află în 
Vârstnice”, al cărei conţinut îl puteţi risc de excluziune socială sau sărăcie. 
lectura mai jos: Vârstnicii români se confruntă cu 

numeroase probleme, ignorate total „Ne mai despart câteva ore până la un 
de actuala guvernare. În acest sens important eveniment căruia se cuvine 
este demn de semnalat apelul adresat să-i acordăm întreaga noastră atenţie. 
Doamnei Raluca Turcan, Ministrul În fiecare an, la 1 octombrie, este 
Muncii şi Protecţiei Sociale de către marcată Ziua internaţională a 
cele peste 80 de organizaţii persoanelor vârstnice. Sărbătoarea 
neguvernamentale cu preocupări în vârstnicilor a fost instituită la 14 
domeniu. Acestea trag un semnal de decembrie 1990 de Adunarea 
alarmă privind lipsa reformelor Generală a Organizaţiei Naţiunilor 
dedicate persoanelor vârstnice în Unite, prin elaborarea unui Plan 
cadrul Planul Naţional de Redresare şi internaţional de acţiune privind 
Rezilienţă. „Reformele dedicate ajutorarea persoanelor în vârstă.  
serviciilor sociale pentru persoanele Printr-o serie de rezoluţii ulterioare, 
vârstnice lipsesc cu desăvârşire din Adunarea Generală a ONU şi Consiliul 
Planul Naţional de Redresare şi Economic şi Social au cerut guvernelor 
Rezilienţă. Trebuie acordată statelor membre ONU să elaboreze cu 
importanţa cuvenită persoanelor prioritate programe vizând sprijinirea 
vârstnice şi să se propună reforme care persoanelor de vârsta a treia. Aceste 
să răspundă nevoilor acestora.”obiective au fost incluse în Agenda 
Peste 3.8 milioane de vârstnici, 2030 şi Obiectivele de Dezvoltare 
categoria socială cea mai afectată de Durabilă.
pandemia Covid – 19 s-au confruntat Potrivit ONU, la nivel mondial, 
cu limitări severe privind accesul la populaţia de peste 60 de ani este 
servicii sociale şi medicale.estimată să ajungă la 1,4 miliarde în 

2030. La nivel european, potrivit Partidul Social Democrat este 
Eurostat, se constată o îmbătrânire a preocupat de soarta vârstnicilor şi are 
populaţiei, astfel că până în anul 2080, soluţii pentru o viaţă mai bună 
aproape 30% din cetăţeni vor avea cuvenită părinţilor, bunicilor şi 
vârsta de 65 de ani sau peste. îndrumătorilor noştri cărora la ceas 

aniversar le urează: La mulţi ani!”În România, potrivit aceluiaşi studiu, 

n PSD Călăraşi

N. Cionoiu: Congresul PNL 
a fost un focar de infecţie! 

Şi sanitar, şi moral!

D. Coarnă: Salariul minim brut 
ar trebui să crească cu 12-15%

C. Bîrcă, declaraţie politică: 
1 Octombrie - Ziua Internaţională 

a  Persoanelor Vârstnice

C. Bîrcă: Fapte, nu vorbe, în sprijinul populaţiei 
copleşite de creşterile de preţuri la energie!

M. Dulce: Vă mulţumesc pentru încrederea acordată 
şi vă asigur de tot sprijinul meu şi al echipei mele

V. Iliuţă: Am marea mulţumire că am reuşit să 
obţin, încă o dată, încrederea dumneavoastră

C. Pandea: Pasajul 
peste calea ferată de la 
Drajna, foarte aproape 
de începerea lucrărilor!



Senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu a lansat astăzi noi critici 
la adresa liberalilor după desfăşurarea sâmbătă în 
Capitală a Congresului partidului pe care l-a catalogat ca 
fiind un focar de infecţie atât sanitar cât şi moral.
„Congresul PNL a fost un focar de infecţie! Şi sanitar, şi 
moral! Dar pentru a-l ţine, au schimbat legi peste 
noapte şi ţi-au ascuns strategic 1.400 de cazuri COVID-
19 doar în Bucureşti.  După ce anul trecut au ascuns 
morţii pentru a putea face alegeri,  acum continuă să 
sfideze întreaga populatie, dar şi situaţia pandemică în 
care ne aflăm! A venit momentul în care trebuie să 
punem STOP!”, a susţinut senatorul social-democrat pe 
pagina personală de Facebook. 
Încă de vineri, 24 septembrie, în preziua Congresului, 
PSD a sesizat autorităţile publice cu atribuţii de control 
în domeniul pandemiei cu privire la pregătirile PNL în 
vederea săvârşirii unei infracţiuni, prin organizarea unui 
congres politic, la care urmează să participe, cu 
prezenţă fizică, într-o singură incintă, peste 5.000 de 
invitaţi din întreaga ţară.

În sesizare se arată că acest tip de eveniment politic nu 
se încadrează în categoria „producţiilor artistice” ale 
unor instituţii de cultură care pot desfăşura activităţi în 
spaţii închise, până la limita de 50% din capacitatea sălii, 
aşa cum prevăd normele legale în vigoare. Congresul 
PNL nu este nici concert, nici circ, nici spectacol 
dramatic, nici teatru de păpuşi sau marionete, nici 
cabaret.

În condiţiile creşterii alarmante a 
numărului de cazuri COVID-19, 
organizarea unui congres politic, cu 
prezenţa fizică a 5.000 de persoane într-
un spaţiu închis, constituie infracţiunea 
de zădărnicirea combaterii bolilor şi 
ameninţă în mod direct sănătatea 
publică.
Acestea sunt regulile pentru noi, toţi 
ceilalţi ! Nu şi pentru PNL! Legile nu sunt 
făcute pentru cei care le adoptă! 
Organele abilitate ale statului trebuie să 
declanşeze urgent o anchetă asupra 
modului în care membrii guvernului, în 
frunte cu premierul, au modificat 
succesiv reglementările în materie, 
pentru a asigura o aparentă legalitate 
organizării evenimentului de sâmbătă.
“Nu se justifică decizia Guvernului de a 
modifica cadrul legal astfel încât 
evenimentele culturale în spaţii închise, 
la 50% din capacitate, gen Congresul 
PNL, să poată fi organizate la o incidenţă 
mai mare decât cea impusă înainte de 
declanşarea valului 4 al pandemiei. Stat 
în stat! Ei fac legile şi tot ei le încalcă! A 
fost circ fără pâine la Congresul PNL din 
2021!”, a subliniat deputatul PSD.
Fac un apel la responsabilitate! După aşa 

cum a decurs campania la nivel prestaţie lamentabilă, se impune Circ fără pâine la Congresul PNL 
ideologic, criticând faptul că nu a existat intervenirea de urgenţă şi aplicarea cu 2021, organizat cu 5.000 de 
o competiţie de idei şi proiecte, ci o fermitate a sancţiunilor legale, ca oameni în plină pandemie. Legile luptă prea personală între principalii urmare a desfăşurării acestui eveniment 

nu sunt făcute pentru cei care le candidaţi”, a susţinut deputatul PSD. şi sfidării unei ţări întregi !
adoptă.

Deputatul Dumitru Coarnă consideră 
organizarea Congresului PNL din 25 
septembrie, cu participarea a 5.000 de 
liberali din întreaga ţară, un act de 
iresponsabilitate majoră, în condiţiile în 
care Capitala se află în scenariul roşu, 
după ce rata de infectare a depăşit 
pragul de 4 la mia de locuitori.
“În lupta pentru şefia partidului PNL, s-a 
uitat complet de pandemie! În plin val 4, 
mii de oameni, inclusiv preşedintele 
Klaus Iohannis, s-au aflat strâns uniţi, la 
propriu, în sala în care s-a organizat 
congresul. În loc să fie îngrijorat de 
încălcarea tuturor normelor de protecţie 
sanitară şi să poarte mască, aşa cum 
poartă fiecare copil când merge la 
şcoală, şeful statului era preocupat de 

Senatorul PNL de Călăraşi, Ciprian Pandea, a anunţat 
miercuri pe pagina personală de Facebook că lucrările 
privind construirea pasajului peste calea ferată de la 
Drajna vor demara în curând, Guvernul aprobând în 
acest sens Hotărârea privind declanşarea procedurilor 
de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică de interes naţional “Pasaj denivelat 
superior pe DN 21 km 105+500”. 38 de imobile, în 
suprafaţă totală de 194.766 mp se află pe lista 
exproprierilor, suma alocată de la bugetul de stat prin 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii fiind de 
606,67 mii lei.

“Pasajul peste calea ferată de la Drajna, foarte 
aproape de începerea lucrărilor! Astăzi (n.r. 22 
septembrie), Guvernul Cîţu a aprobat, în şedinţă, 
Hotărârea privind declanşarea procedurilor de 
expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată 
care constituie coridorul de expropriere al lucrării de 
utilitate publică de interes naţional “Pasaj denivelat 
superior pe DN 21 km 105+500”.

Reamintesc faptul că în luna februarie a acestui an a 
fost semnat contractul de achiziţie a lucrărilor de 
proiectare şi execuţie pentru pasajul cu o lungime de 
2,779 km. În acest moment, proiectul tehnic  este 
elaborat şi se află în analiză.

Lucrările sunt estimate să dureze 18 luni. Valoarea 
acestora se ridică la peste 98 de milioane de lei fără 
TVA.”, susţine liderul PNL Călăraşi într-un mesaj postat 
pe FB.

Prin HG-ul adoptat miercuri în şedinţă de Guvern s-a 
aprobat amplasamentul lucrării de utilitate publică de 
interes naţional “Pasaj denivelat superior pe DN 21 km 
105+200”, precum şi declanşarea procedurilor de 
expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, 
care constituie coridorul de expropriere al obiectivului 
mai-sus menţionat, a listei cuprinzând imobilele 
proprietate privată supuse exproprierii, a 
proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale ai 
căror imobile sunt afectate de coridorul de 
expropriere, situate pe raza localităţii Dragalina din 
judeţul Călăraşi, aşa cum rezultă din evidenţele unităţii 
administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale 
estimate de către expropriator aferente despăgubirilor 
în cuantum total de 606,67 mii lei pentru un număr de 
38 imobile, în suprafaţă totală de 194.766 mp, 
prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

În prezent DN 21, care asigură legătura rutieră între 
municipiul Brăila (km 0+000) şi municipiul Călăraşi (km 
130+300) trecând prin municipiul Slobozia (km 
90+750), este amenajat ca drum naţional cu două 
benzi de circulaţie în secţiune. Drumul naţional DN 21, 
care asigură conectivitatea zonei Brăila – Galaţi şi a 
municipiilor Slobozia şi Călăraşi cu reţeaua rutieră 
europeană centrală TEN-T, este clasificat ca: drum 
naţional european (parte a drumului european de 
clasă B – E 584: Poltava – Kirovohrad – Chişinău – 
Giurgiuleşti – Galaţi – Slobozia) pe sectorul cuprins 
între Brăila şi Slobozia,  drum naţional principal pe 
sectorul Slobozia – Călăraşi.

Amenajarea unui pasaj rutier în lungul DN 21, peste 
calea ferată Bucureşti - Constanţa şi peste intersecţia 
cu DN 3A este impusă de necesitatea îmbunătăţirii 
condiţiilor de circulaţie pentru traficul de tranzit în 
legătură cu municipiul Slobozia, cu zona Brăila – 
Galaţi, cu judeţul Tulcea, Ucraina şi Republica Moldova 
şi cu autostrada A2 (zona nodului Drajna). Prin 
implementarea unui astfel de proiect se urmăreşte 
fluidizarea traficului rutier în zonă, asigurarea unor 
condiţii de circulaţie normale, diminuarea poluării 
atmosferice, creşterea siguranţei circulaţiei, respectiv 
reducerea costurilor utilizatorilor.
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n PSD Călăraşi

La un an de la data desfăşurării alegerilor locale, preşedintele 
ales prin votul direct al călărăşenilor Vasile Iliuţă a transmis un 
mesaj pe pagina personală de Facebook, mulţumindu-le 
acestora pentru încrederea acordată.
“7 septembrie 2021 - un an de administraţie pentru oameni. 
Au trecut 12 luni de când eu şi echipa PSD CĂLĂRAŞI am 
primit votul dumneavoastră. Un vot care a reprezentat 
aşteptări, proiecte, susţinere, zbatere şi multă muncă. Am 
marea mulţumire că am reuşit să obţin, încă o dată, 
încrederea dumneavoastră. Vă sunt recunoscător şi vă asigur 
că veţi avea permanent sprijinul meu, atât din scaunul de 
preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, cât şi din funcţia 
de preşedinte PSD Călăraşi. Nu vă ascund faptul că am întâlnit 
şi neîncredere, neimplicare, scepticism profund dăunător 
acţiunilor administrative. Cu toate astea, am reuşit să ne 
continuăm programul de dezvoltare al  judeţului Călăraşi şi să 
ducem la bun sfârşit câteva proiecte importante pentru 
comunitate. Pentru mine rămâneţi aceiaşi parteneri 
importanţi ai unui act administrativ eficient de care să se 
poată bucura generaţia viitoare. Continuăm!”, a declarat 
preşedintele social – democrat al CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă
Pe 27 septembrie 2020, Iliuţă a obţinut al doilea mandat 
consecutiv de şef al CJ Călăraşi primind 57.100 de voturi 
(44,58%). Pe locul 2 s-a situat candidatul susţinut de Alianţa 
PNL-USR Călăraşi, Valentin Barbu, cu 51.127 de voturi Valentin Coman (PRM): 2.121 voturi | 1,65%
(39,92%).

Vlad Milotoi (PLUS): 1.454 voturi | 1,13%
În ceea ce priveşte mandatele de consilieri judeţeni, PSD a 

Dumitru Niculae (AUR): 1.354 | 1,05%obţinut 15 din cele 30. Alinaţa PNL-USR s-a ales cu 13 mandate 
n Mandate Consiliul Judeţean(unul la redistribuire) iar PRO România a intrat în CJ, cu 2 

mandate. Total alegători înscrişi în liste: 253.665

Total alegători prezenţi la urne: 136.692Consiliul Judeţean Călăraşi | Rezultate 
Prezenţa la urne: 53,88%alegeri locale 27 septembrie 2020
Total voturi valabil exprimate: 125.943

n Preşedinte Consiliul Judeţean
Total voturi nule: 10.648

Total alegători înscrişi în liste: 253.665
PSD: 56789 voturi | 45,09% | 15 mandate

Total alegători prezenţi la urne: 136.692
Alianţa PNL-USR: 46.932 voturi | 37,26% | 13 mandate (1 la 

Prezenţa la urne: 53,88%
redistribuire)

Total voturi valabil exprimate: 128.072
Pro România: 8.117 voturi | 6,44% | 2 mandate

Total voturi nule: 8.540
PMP: 5.946 voturi | 4,72% | 0 mandate

Vasile Iliuţă (PSD): 57.100 voturi | 44,58%
PRM: 2.440 voturi | 1,93% | 0 mandateValentin Barbu (Alianţa PNL-USR Călăraşi): 51.127 voturi | 
PPU-sl: 2.130 voturi | 1,69% | 0 mandate39,92%
ALDE: 1.291 voturi | 1,02% | 0 mandateSimona Vlădică (PMP): 7.278 voturi | 5,68%
PLUS: 1.237 voturi | 0,98% | 0 mandateRăzvan Meseşeanu (PRO România): 5.430 voturi | 4,23%
AUR: 1.061 voturi | 0,84% | 0 mandateLeontin Constantinescu (PPU-sl): 2.208 voturi | 1,72%

român primeşte o factură de regularizare, cel mai 
probabil peste pragul de 200 kWh, până la care se 
acordă compensarea de 18 bani/kWh, va beneficia 
sau nu de sprijin de la stat? Poate că el are, în mod 
normal un consum care l-ar face eligibil.
O altă întrebare care se ridică este: ce se întâmplă 
cu o gospodărie obişnuită care, într-una sau mai 
multe luni de iarnă, are un consum puţin peste 
plafon, să zicem 201 kWh? În această situaţie s-ar 
putea afla mulţi dintre bucureşteni în cazul unei 
avarii prelungite a sistemului de termoficare în 
plină iarnă, care i-ar putea obliga pe cei din 
blocurile afectate să se încălzească, temporar, cu 
calorifere sau radiatoare electrice.Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin Bîrcă a 

susţinut recent o declaraţie politică intitulată Furnizorii de energie electrică cer şi ei clarificări cu 
„Fapte, nu vorbe, în sprijinul populaţiei copleşite de privire la modul şi termenul în care îşi vor primi 
creşterile de preturi la energie!”, după cum banii de la stat pentru discount-urile acordate. 
urmează: IMM-urile, confruntate şi ele cu o creştere 

accelerată a costurilor cu energia şi gazele aşteaptă “Prezenta declaraţie este un ecou al îngrijorării 
măsuri de sprijin din partea Guvernului. Acesta însă românilor în faţa necunoscutelor cu care se 
se rezumă la demagogie ieftină!confruntă, în faţa creşterilor fără precedent a 

preţurilor la energie. Partidul Social Democrat, partidul apropiat de 
cetăţeni are soluţia corectă pe termen scurt, pentru Proiectul de lege care ar urma să reglementeze 
ca românii să poată trece cu bine peste această compensarea facturilor la energie şi gaze pentru 
iarnă! Este vorba de un proiect concret pentru milioane de români, care consumă mai puţin de 
plafonarea temporară a preţurilor la gaze şi energie 200 kilowaţi/oră lunar şi sub 1200 de metri cubi de 
la nivelul mediei tarifelor din ultimele 6 luni.gaze pe an, nu are încă o formă finală. Şi 

necunoscutele sunt multe. De exemplu, va fi sau nu Statul va suporta 50% din scumpirea rezultată în 
sprijinit un român care primeşte o factură de facturile oamenilor. Profiturile uriaşe ale 
regularizare cu un consum de peste 200 de producătorilor de energie şi gaze vor fi impozitate. 
kilowaţi? Sau, vor primi ajutor românii care stau în Sunt măsuri acceptate de legislaţia europeană, iar 
blocuri cu centrale pe gaz? Sunt întrebări la care Spania a anunţat deja un proiect similar! Nu există 
oficialii nu au încă un răspuns. niciun fel de scuze pentru a nu vota foarte urgent 

această lege în Parlament!La o zi după ce guvernanţii le-au promis românilor 
Oamenii au nevoie de sprijin acum! De aceea, Cîţu discount-uri la factura de gaze şi curent, 
trebuie să înceteze a mai pune pe primul plan reprezentanţii Ministerului Energiei nu au reuşit să 
profiturile băieţilor deştepţi din energie şi să vină cu detalii suplimentare şi să lămurească câteva 
înţeleagă că prioritatea oricărui Guvern trebuie să dintre situaţiile în care se vor găsi, cu siguranţă, 
fie protejarea nivelului de trai al românilor!”mulţi români la iarnă. Astfel, în cazul în care un 

Municipiul Călăraşi | Rezultate 
alegeri locale 27 septembrie 2020

n Rezultate Primar  
Total alegători înscrişi: 62.136  
Total alegători prezenţi: 24.548  
Prezenţa: 39,50%  
Total voturi valabil exprimate: 23.668  
Total voturi nule: 876  
Marius Dulce (PSD): 10.281 voturi  
Daniel Drăgulin (PNL): 7.802 voturi
Liviu Coman (PMP): 1.781 voturi
A. Chiriţă (PRO România): 1.315 voturi  
Luminiţa Bob (PLUS): 1.038 voturi  
Dan Panciu (PRM): 524 voturi  
Florian Săndulescu (AUR): 324 voturi  
Valentin Popa (PER): 311 voturi  
Florin Driga (PPU-sl): 292 voturi

La exact un an de la data desfăşurării Primăriei va rămâne deschisă pentru a 
n Rezultate Consiliul Local  alegerilor locale, 27 septembrie 2020, găsi #împreună cele mai bune şi mai 

primarul Marius Dulce, câştigătorul acelei rapide soluţii.”, a susţinut primarul Total alegători înscrişi: 62.136  
competiţii electorale, a transmis un mesaj Marius Dulce. Total alegători prezenţi: 24.548  
pe pagina personală de Facebook În urma alegerilor desfăşurate în urmă cu Prezenţa: 39,50%  
mulţumind călărăşenilor pentru un an, Marius Dulce, candidat susţinut de Total voturi valabil exprimate: 23.469  încrederea acordată. „În urmă cu exact PSD a obţinut 10.281 de voturi. 

Total voturi nule: 1.066  un an de zile, împreună cu echipa PSD Principalul său contracandidat, Dan 
PSD: 9.186 voturi / 9 mandate  am primit votul dumneavoastră pentru Drăgulin, primar în funcţie la acel 

un mandat de 4 ani. Au fost 12 luni cu PNL: 7.437 voturi / 7 mandate  moment, susţinut de PNL a obţinut 7802 
destule provocări, cu obiective finalizate PMP: 1.874 voturi / 1 mandat + 1 mandat voturi clasându-se pe poziţia a 2-a. Pe 
sau în curs de realizare care au însemnat redistribuire  podium a mai urcat Liviu Coman care a 
multă muncă și eforturi susţinute. A fost candidat sub sigla PMP, cu 1781 de voturi. PRO România: 1.452 voturi / 1 mandat + 
doar începutul! Ştim ce avem de făcut 1 mandat redistribuire  Pentru Consiliul Local, PSD a fost creditat 
pentru ca toate promisiunile din cu 9186 de voturi obţinând 9 mandate. USR: 1.243 voturi / 1 mandat  
campanie să prindă contur. Programul de PNL a fost apreciat de 7437 de voturi PLUS: 701 voturi / 0 mandate  modernizare reală a municipiului obţinând 7 mandate în Consiliul Local. Au PRM: 535 voturi / 0 mandate  Călăraşi continuă! mai intrat în CL municipal PMP cu 2 

PER: 385 voturi / 0 mandate  Vă mulţumesc pentru încrederea mandate (unul la redistribuire), PRO 
AUR: 343 voturi / 0 mandate  acordată şi vă asigur de tot sprijinul meu România, cu 2 mandate (unul obţinut tot 
PPU-sl: 313 voturi / 0 mandateşi al echipei mele. Ca şi până acum, uşa la redistribuire) şi USR, cu un mandat.

n Declaraţie politică

D. Coarnă: A fost circ fără pâine 
la Congresul PNL din 2021!

Deputatul Dumitru Coarnă a declarat la Călăraşi că Partidul Social Democrat va 
sprijini sindicatele în demersul lor de majorare a salariului minim brut, apreciind 
că din cauza scăderii vizibile a puterii de cumpărare ar fi nevoie de o majorare a 
acestuia de 12-15%. În România, potrivit datelor din Revisal, 1,6 milioane de 
români încasează lunar salariul minim brut.
“O să sprijinim sindicatele pentru majorarea salariului de bază minim brut. 
Practic, vorbim zilele acestea de creşteri mari de preţuri, îngheţări de salarii şi 
atunci avem o diminuare a puterii de cumpărare de 12-15%.
În opinia noastră, salariul de bază minim brut ar trebui să crească cu 12-15%. 
Am văzut că Guvernul şi patronatele vin cu o soluţie de 8% care nu satisface 
angajatorul din această perspectivă. Avem 1,6 milioane de oameni în Revisal 
care sunt plătiţi cu salariul minim brut, adică 1386 lei net.”, a declarat 
parlamentarul călărăşean.

Deputatul PSD de Călăraşi, Constantin populaţia vârstnică va înregistra o 
Bîrcă a susţinut în Parlamentul tendinţă accelerată de creştere. Astfel, 
României, o declaraţie politică cei cu vârsta de 65 de ani şi peste, 
intitulată „1 octombrie – Ziua reprezintă 19% din populaţie. Din 
Internaţională a  Persoanelor păcate, 32.8% dintre aceştia se află în 
Vârstnice”, al cărei conţinut îl puteţi risc de excluziune socială sau sărăcie. 
lectura mai jos: Vârstnicii români se confruntă cu 

numeroase probleme, ignorate total „Ne mai despart câteva ore până la un 
de actuala guvernare. În acest sens important eveniment căruia se cuvine 
este demn de semnalat apelul adresat să-i acordăm întreaga noastră atenţie. 
Doamnei Raluca Turcan, Ministrul În fiecare an, la 1 octombrie, este 
Muncii şi Protecţiei Sociale de către marcată Ziua internaţională a 
cele peste 80 de organizaţii persoanelor vârstnice. Sărbătoarea 
neguvernamentale cu preocupări în vârstnicilor a fost instituită la 14 
domeniu. Acestea trag un semnal de decembrie 1990 de Adunarea 
alarmă privind lipsa reformelor Generală a Organizaţiei Naţiunilor 
dedicate persoanelor vârstnice în Unite, prin elaborarea unui Plan 
cadrul Planul Naţional de Redresare şi internaţional de acţiune privind 
Rezilienţă. „Reformele dedicate ajutorarea persoanelor în vârstă.  
serviciilor sociale pentru persoanele Printr-o serie de rezoluţii ulterioare, 
vârstnice lipsesc cu desăvârşire din Adunarea Generală a ONU şi Consiliul 
Planul Naţional de Redresare şi Economic şi Social au cerut guvernelor 
Rezilienţă. Trebuie acordată statelor membre ONU să elaboreze cu 
importanţa cuvenită persoanelor prioritate programe vizând sprijinirea 
vârstnice şi să se propună reforme care persoanelor de vârsta a treia. Aceste 
să răspundă nevoilor acestora.”obiective au fost incluse în Agenda 
Peste 3.8 milioane de vârstnici, 2030 şi Obiectivele de Dezvoltare 
categoria socială cea mai afectată de Durabilă.
pandemia Covid – 19 s-au confruntat Potrivit ONU, la nivel mondial, 
cu limitări severe privind accesul la populaţia de peste 60 de ani este 
servicii sociale şi medicale.estimată să ajungă la 1,4 miliarde în 

2030. La nivel european, potrivit Partidul Social Democrat este 
Eurostat, se constată o îmbătrânire a preocupat de soarta vârstnicilor şi are 
populaţiei, astfel că până în anul 2080, soluţii pentru o viaţă mai bună 
aproape 30% din cetăţeni vor avea cuvenită părinţilor, bunicilor şi 
vârsta de 65 de ani sau peste. îndrumătorilor noştri cărora la ceas 

aniversar le urează: La mulţi ani!”În România, potrivit aceluiaşi studiu, 

n PSD Călăraşi

N. Cionoiu: Congresul PNL 
a fost un focar de infecţie! 

Şi sanitar, şi moral!

D. Coarnă: Salariul minim brut 
ar trebui să crească cu 12-15%

C. Bîrcă, declaraţie politică: 
1 Octombrie - Ziua Internaţională 

a  Persoanelor Vârstnice

C. Bîrcă: Fapte, nu vorbe, în sprijinul populaţiei 
copleşite de creşterile de preţuri la energie!

M. Dulce: Vă mulţumesc pentru încrederea acordată 
şi vă asigur de tot sprijinul meu şi al echipei mele

V. Iliuţă: Am marea mulţumire că am reuşit să 
obţin, încă o dată, încrederea dumneavoastră

C. Pandea: Pasajul 
peste calea ferată de la 
Drajna, foarte aproape 
de începerea lucrărilor!
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