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Din 4 februarie Executarea 
Silită se va face doar cu încuvi-
inţarea instanţei”

Legea Neputinţei şi Limitării PNL 

l		Întrebari pentru aleșii noștrii ce 
       urmează să voteze această lege?

Controversata inițiativă 
legislativă apărută în dezba-
terea publică din ultimele zile, 
”Legea privind activitatea de 
prevenție în sănătate” este de 
fapt o bază legislativă prin 
care se va înființa o noua 
Autoritate prin reorganizarea 
Ministerului Sănătătii și a in-
stituțiilor din subordine 
având ca și scop elaborarea de 
politici, strategii și programe 
privind prevenția în sănătate.
Această Lege a fost propusa 
de deputații PNL, Alina 
Gorghiu, copreședintele PNL, 

Eugen Nico lăescu, fost Minis
tru al Sănătății, Lucia Varga 
și Horia Cristian așteptân-
duse dezbaterea și adoptare 
ei de către Senat și Camera 
Deputaților.

Ce ne propun domnii deputați?

Pe scurt să desființeze Direc țiile 
de sănătate Publică Județene, să 
desființeze Institutul Național de 
Sănătate Publică și să înființeze 
Autoritatea Națională de Sănătate, 
care nu va mai fi sub Ministerul 
Sănătăți ci direct subordonată 
Guvernului, cu o conducere politică 
si control Parla mentar, cu un buget 
de 10 % din bugetul Sănătății, dar 
nu mai puțin de 0,5% din PIB.

Pe scurt, milioane de euro vor 
pleca din sistemul sanitar și se 
vor duce către o companie care 
va avea ca obiecte de activitate 
 campanii de informare și pro-
grame naționale de prevenție. 

Autoritatea nou inființată va 
prelua numărul de posturi, persona-
lul, disponibilitățile bănești existen-
te în conturi, patrimoniul, alte drep-
turi si obligații, de la Ministerul 
Sănătății , Direcțiile Județene de 
Sanatate Publică și Institutul 
Național de Sănătate Publică, care 
în prezent este implicat și în desfă-
șurarea, coordonarea și implemen-
tarea programelor de prevenție din

l	Aștepți 4 6 luni pentru a face un
   RMN sau CT

”Cine este candidatul 
UNPR pentru 
primăria municipiului 
Motru?”15 >>

”Coreea de Nord a 
lansat o rachetă 
balistică.ONU și NATO 
condamnă lansarea”12 >>

Ce surprize ne-au 

oferit liderii 

PSD Gorj?

Marți, 9 februarie, la Bu
curești a avut loc reuniunea CN 
și Cexul PSD. Majoritatea lide-
rilor organizației PSDGorj au 
fost prezenți la București.”
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Chiar dacă nu a spuso nimeni, o 
spun eu direct și pe față, Gorjul a con-
dus România timp de peste 3 ani de zile 
iar cu toate că a avut puterea, prin re-
prezentanții săi politici, acest județ nu a 
avut nimic de câștigat, este în pragul 
falimentului și a pierdut o oportunitate 
imensă cu care nu se va mai întâlnii ni-
ciodată.

Pentru a înțelege exact la ce nivel am fost 
reprezentați, ca și gorjeni, să ne gândim că, 
”gorjeanul” Ponta a condus Guvernul 
României și PSD peste 3 ani de zile, Ion 
Călinoiu a fost vicepreședinte al celui mai 
mare partid din România - PSD, Florin 
Călinoiu a fost și este membru al Comitetului 
Executiv Național al PSD.

La nivel parlamentar, PSD a avut nu mai 
puțin de 5 deputați, Victor Ponta, Scarlat 
Iriza, Popeangă Vasile, Camelia Khraibani și 
Mihai Weber plus un senator, Toni Greblă 

care mai apoi a devenit membru al Curții 
Constituționale fiind urmat de Mihnea 
Costoiu.Aproape fiecare din acești parla-
mentari au ocupat și încă ocupă unele poziții 
importante în Parlamentul României.Nu pot 
să cred că în această perioadă acest județ a 
pierdut aproape tot, disponibilizările au con-
tinuat iar falimentul Complexului Energetic 
Oltenia(CEO) este iminent, la nivel de in-
frastructură am fost ocoliți, fără nicio pro-
blemă, de orice investiție majoră, Master 
Planul pe transport nu a inclus nicio auto-
stradă sau drum expres care să ne includă 
într-o rețea națională, investițiile private sunt 
inexistente iar turismul nu o să se poată dez-
volta atâta timp cât nu ai această rețea de 
transport.

De ce am spus doar de PSD și nu de 
PNL!?Pentru că ei au condus în acești ani 
România sau județul Gorj și nu pot să nu-mi 
exprim dezamăgirea pe care o am acum, mai 
ales că am considerat că venirea gorjenilor 
la conducerea țării va scoate acest județ din-
tr-o eternă stare de izolare și de așteptare iar 
viață gorjeanului se va îmbunătăți.  

Paradoxul invers: Cu toate că Emil Boc 
a dus România aproape de fali-
ment, județul său Clujul a cu-
noscut cea mai mare dezvoltare!

Spun aceste lucruri pentru că nu 
pot să nu mă gândesc la un alt fa-
liment, de această dată la nivel na-
țional.Este cazul Guvernului de 
tristă amintire condus de către 
Emil Boc.Chiar dacă toată lumea 
știa că Guvernul Boc este de fapt 
Guvernul Băsescu, acest om mic, 
Emil Boc a știut și a făcut un lucru 
extraordinar...și-a dezvoltat județul 
și municipiul Cluj Napoca.Chiar 
dacă România a trecut printr-o pe-
rioadă foarte dificilă iar măsurile 
luate de către acel guvern au fost 
foarte proaste din punct de vedere 
social, paradoxal județul Cluj și 
implicit Municipiul Cluj Napoca 
au cunoscut o dezvoltare foarte 
mare, atât din punct de vedere al 
infrastructurii cât și socio-econo-
mic.Asta i-a adus micuțului Boc 

mandatul de primar 
al mun. Cluj Napoca 
fără nicio emoție, 
oamenii din acea zonă și-au dat seama ce a 
făcut pentru ei.

Întorcându-mă la problema noastră, cea 
legată de faptul că degeaba am avut gorjeni 
la nivelul cel mai înalt al statului român, nu 
pot să nu aduc în discuție și o serie de între-
bări la care în acest moment nu găsesc răs-
puns : Ce ne facem, unde vom mai munci? 
Pe cine mai votăm? În cine să mai avem 
încredere?.....

Sunt doar câteva întrebări la care sper să-
mi răspundă o altă generație de politicieni cu 
care să facem un fel de contract!

A vota este ca şi cum ai crede un om pe 
cuvânt. Cam greu în România de azi să 
mai crezi pe cineva pe cuvânt, nu?

Un vot este, mai exact, ca o semnătură 
în alb. Da, eu semnez pentru tine. Te cred 
pe cuvânt când îmi spui că vei face un lu-
cru sau te vei ocupa de alt lucru. Îmi pun 
semnătura mea, simbolizată prin ştampilă, 
pe acest buletin de vot şi cu asta te trimit în 
Parlament, la primărie sau în alt loc. 
Aştept, deci, ca tu să faci, de acolo, diverse 
lucruri pentru mine şi pentru zona în care 
şi alţii, la fel ca mine, te-au creditat cu vo-
tul lor. Un vot este o dovadă de încredere. 
Este un „gentleman agreement”. Ca să nu 
mai spun că, într-un plan superior, este ex-
primarea personală a unei credinţe politice.

Şi tocmai aici e problema.Un vot, în 
România, ar trebui să fie parte a unui „con-
tract social” ferm, în care amândoi „sem-
năm” pentru înţelegerea făcută, nicidecum 
un volatil „gentleman agreement” în care 
unul promite şi nu-l trage nimeni la răspun-
dere, iar altul e minţit şi rămâne cu buza 
umflată. Cum ar fi, de exemplu, ca cele 5 
sau 10 promisiuni să stea scrise, la liniuţă, 
chiar pe buletinele de vot, în caseta candida-
tului şi tot acolo să fie prevăzute termenele 
la care acele obiective vor fi îndeplinite?

Sau cum ar fi ca respectivul candidat 
să se oblige să demisioneze, dacă nu se ţine 
de cuvânt?

de Iulian Ionescu
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INCREDIBILUL PARADOX : 
Cu toate că Gorjul a condus România timp de peste 3 
ANI asta a dus în pragul FALIMENTULUI judeţul !
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Balada Săptămânii

Constantin Bunilă

Gorjenii mei cuminți, legați de vatră

La vară mai votați încă o dată.

Dați cu ștampila aia de doi bani

Pe-un vot ce poate ține 4 ani.

Partidele sunt pline de boieri

Ce iau mandate și-astrâng averi,

Până la vot ei vă promit dreptate

Apoi când au puterea dau din coate.

Mai pun un bir pe marea sărăcie,

Mai iau un ban drept taxă pe prostie

Iar voi vă duceți iar la primării

Și nu găsiți aleși pentru a vorbi!

Atunci când sunt, v-o trag solemn în bot

Spunându-vă patetic : ”Eu nu pot!

Ce vrei matale e ilegal.”

Și tot așa te tot îneci la mal.

Acum când candidații au dosar,

Fie pe rol, fie-n cercetare

Presimt că, iată, pentru Călinoiu

În vechiul Gorj s-a cam scurtat convoiul.

Se agită liberalii lui Dănuț

Iar Tudor Barbu crede că-s mai mulți.

Dar Tavi Lupulescu nu-i motor

Să-i dea lui Barbu un post de senator!

Din urmă vine tare Buleteanu

UNPR-ist de soi ca tot gorjeanul,

Însă nici Robert Filip, nici Pungan

Nu-s doar actori politici paravan.

Cu Vlaicu, Globnicu și cu Cocină

Ei vor să scoată Gorjul la lumină.

Nici PMP-ul nu-i de neglijat

Că are-un lot politic performant.

Va fi o luptă-n Gorj și precum știm

La vară va fi bâlci la Târgu Jiu.

Doar Jiul ne va șterge din păcate

Și ne va curăța de oale sparte.

Gorjenii mei să mânuiți ștampila

Lovind corupții ce imploră mila,

Că fără bani politici și putere

Nu știu vreun hoț să fi făcut avere.

Vechii corupți își pun cenușă-n cap

Dar gestul este pentru voi un hap.

Nu înghițiți scenariul lor acu`

Căci lupii-și schimbă părul însă năravul nu.

Votați cum vă convine, căci votul hotă-

răște

A cui va fi puterea și cine păstorește.

Gorjeni să nu fiți fraieri ci doar prevăză-

tori

Să nu fiți duși cu preșul de foștii profi-

tori!

Acesta este un pamflet și trebuie tratat 

ca atare.

Va urma!

Baladă 
preelectorală 
pentru Gorj
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La 10 noiembrie 2015, președintele 
Klaus Iohannis a semnat decretul privind 
promulgarea Legii referitoare la declararea 
zilei de 4 februarie drept Ziua luptei 
împotriva cancerului, iar Legea 274/2015 
privind instituirea acestei zile a fost publicată 
în Monitorul Oficial la 13 noiembrie 2015.În 
data de 4 februarie 2016, cu ocazia marcării 
Zilei Mondială de Luptă Împotriva 
Cancerului, Președintele României a postat 
pe pagina sa de socializare un mesaj. Pe lângă 
foarte multele mesaje primite la postarea 
Președintelui vă supunem atenției un mesaj 
foarte emoționant și destul de concret legat 
de problemele pe care le au bolnavii de cancer 
și cum reacționează sistemul de sănătate 
românesc.

Vă prezentăm în continuare mesajul 
Președintelui, Klaus Iohannis postat pe pagina 
sa de facebook :

”Astăzi marcăm Ziua Mondială de Luptă 
Împotriva Cancerului, boala nemiloasă care 
curmă milioane de vieți pe întreaga planetă. 
La nivelul Uniunii Europene, cancerul 
reprezintă principala cauză de îmbolnăvire și 
a doua cauză de deces, iar în România sunt 
peste 80.000 de cazuri nou diagnosticate și mai 
mult de 50.000 de decese în fiecare an. Această 
stare de fapt trebuie combătută, în primul 
rând, printr-o finanțare adecvată a sistemului 
și o mai bună organizare. Depistarea precoce 
şi tratamentul corect pot duce la evitarea 
decesului prin cancer la un număr semnificativ 
de bolnavi. România se alătură campaniei 
demarate de Uniunea Internaţională pentru 

Controlul Cancerului, ale cărei principale 
scopuri sunt reducerea numărul de 
îmbolnăviri, tratarea cu succes și creșterea 
calității vieții a cât mai multor pacienți.”

Ce mesaj a primit Președintele Iohannis la 
postarea de pe facebook de Ziua Mondială de 
Luptă Împotriva Cancerului

”Vorbim de prevenție cate din analizele 
referitoare la markeri tumorali sunt 
gratuite?”

”Domnule Președinte , a fi bolnav de 
cancer in Romania este echivalentul 
condamnării la moarte.  Sistemul medical 
pompează bani către firmele producatoare de 
medicamente si firmele care efectuează 
radioterapie, CT -uri si RMN-uri si medici 
oncologi care spun ca au incercat sa facă tot 
posibilul...sa te scape de aceasta” condamnare 
definitiva“. Nu exista nimic integrat terapeutic 
vorbind, pentru un pacient oncologic. Cand 

se pune acest diagnostic si se 
decide începerea unui tratament 
oncologic, ar trebui ca decizia sa 
nu-i aparținâ doar oncologului 
ca nu e Dumnezeu , ar trebui o 
echipa de alți medici specialiști 
integrati, si opinia acestora sa 
fie una comuna si cu schema de 
tratament complexa , nu doar 
oncologica. Iar in ceea ce 
privește ghidurile de tratament 
in Romania , acestea sunt 

învechite si ar trebui revizuite, in concordanta 
cu ceea ce se întâmpla in lumea civilizata in 
clinicile private ( dar mare atentie nu cele din 
Romania) . In Romania este un protocol si 

acela se respecta, in Romania bolnavul de 
cancer are șanse minime de Supraviețuit si 
interesul medicilor este unul moderat. Cate 
stiri ati auzit de reușite oncologice in Romania 
ultimilor 25 de ani? 

Prevenție , vorbim de prevenție cate din 
analizele referitoare la markeri tumorali sunt 
gratuite. Răspunsul este: niciuna. Si atunci 
inrebarea este veți face Dumneavoastră ceva 
ca in Romania aceasta condamnare la moarte 
sa nu fie una definitiva ? 

Si pot continua 
In Romania nu exista prevenție , nu a 

exista si nu se prefigurează ca va exista , 
daca oamenii care decid sunt aceeași si 
păstrează aceleași interese murdare . 

Am sa va trimit in fiecare luna cate o 
scrisoare in legătura cu sistemul medical din 
Romania si adevăratele probleme care nu 
sunt spuse niciodata.

În România, numărul persoanelor bolnave 
de cancer depășește 100.000, țara noastră 
situându-se pe primul loc în Europa în ceea ce 
privește mortalitatea prin cancer uterin. 
Aceasta reprezintă cea de-a doua cauză de 
mortalitate prin cancer la femeile din România, 
după cancerul mamar, și prima cauză de 
mortalitate la femeile tinere, între 25 și 44 de 
ani. Potrivit OMS, aceasta se explică prin 
faptul că, în România, diagnosticul este pus în 
stadii tardive ale bolii, când neoplazia este 
invazivă.

”Domnule Președinte, a fi bolnav de cancer in Romania este echivalentul condamnării la moarte!”

Ce mesaj a primit Preşedintele Iohannis la o 
postare pe facebook de Ziua Mondială de 

Luptă Împotriva Cancerului
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Să ne reamintim cum au ales gorjenii la 
alegerile locale din 2012!

ecopolitic.ro

Înainte de alegerile locale din acest an, care 
vor avea loc pe 6 iunie, vă propunem să ne 
reamintim cum au votat gorjenii în 2012 și 
care au fost candidații în principalele localități, 
inclusiv la consiliul județean.Trebuie să reți-
nem că la alegerile locale din 2012, PSD și 
PNL au mers împreună în alianța UNIUNEA 
SOCIAL LIBERALĂ.Mai mult decât atât 
în acest an alegerea președintelui Consiliului 
Județean Gorj nu se va face prin vot direct 
ci va fi ales din cadrul consilierilor județeni.

Ion Călinoiu a câștigat pe listele USL 
(PSD+PNL) devenind Președintele CJ Gorj

La alegerile locale din 2012 s-au prezentat 
la urne un procent de 60,31% din totalul alegă-
torilor înscriși în liste.Ion Călinoiu, candidatul 
alianței PSD-PNL, Uniunea Social Liberală a 
câștigat, fiind votat de către un procent de 
58,60% din cei prezenți la urne și astfel 
devenind Președinte al Consiliului Județean 
Gorj.La mare distanță, cu un număr de 17,22% 
s-a clasat Ion Rușet candidat la președinția CJ 
Gorj din partea PDL și Mihai-Octavian 
Prunariu cu 14,39% din partea PP-DD.

USL(PSD+PNL) a câștigat un număr de 

21 de mandate de consilieri județeni

La alegerile locale din 2012 pentru consiliul 
județean Gorj, alianța USL, formată din PSD 
și PNL,  a câștigat un numă de 21 de mandate 
de consilieri județeni urmată la mare distanță 
de PDL cu 6 mandate și de către Partidul 
Poporului-Dan Diaconescu(PP-DD).

La alegerile locale din 2012, USL 
(PSD+PNL) a obținut în județul Gorj 54 de 
primari.

Primari PNL:
 

Bumbesti Jiu- Constantin Bobaru 
Novaci - Dumitru Leuștean 
Rovinari - Dorin Filip 
Târgu Cărbunești - Mihai Mazilu 
Turceni - Dumitru Gâlceavă 
Aninoasa - Ilie Petroi 
Bărbăteşti - Adrian Mangu 
Bîlteni - Gheorghe Păsărin 
Ciuperceni - Dumitru Tăloi 
Câlnic - Dumitru Vulpe 
Drăguţeşti - Vasile Moşoiu 
Muşeteşti - Ion Ciobea 
Peştişani - Florin Pavel 
Polovragi - Ştefan Făsuescu 
Runcu - Adi Câmpeanu 
Săcelu - Florin Jurebie 
Scoarţa - Aurelian Cotârlău 
Stejari - Ştefan Lupu 
Urdari - Mihai Calotă 

Primari PSD: 

Târgu-Jiu - Florin Cârciumaru 
Motru - Dorin Hanu - Motru 
Albeni - Dumitru Cornea 
Alimpeşti - Elena Mosor 
Băleşti - Aristică Paicu 
Bengeşti Ciocadia - Victor Geogia 

Berleşti Maria Dumitraşcu 
Borăscu - Constantin Țucu 
Branesti - Gheorghe Stoichițoiu 
Bumbesti Pițic - Miky Nioaţă 
Bustuchin - Ion Ciocea 
Căpreni - Emil Cătănoiu 
Crasna - Aurel Vamvu 
Crușeț - Viorel Drăguşin 
Dănciuleşti - Ion Andronescu 
Dragoteşti - Vili Pasăre 
Godineşti - Gheorghe Corbeanu 
Hurezani - Gheorghe Cârstea  
Ionești - Marian Tănaru 
Jupâneşti - Petre Guşiţă 
Leleşti - Marian Rotaru 
Logrești - Ion Băluţă 
Mătăsari - Gheorghe Gaşpar 
Negomir - Ion Gruescu 
Plopșoru - Grigorie Petre 
Prigoria - Emil Răgman 
Schela - Aristide Serbănescu 
Slivilești - Sorin Bucurescu 
Stănești - Constantin Pîrvulescu 
Stejari - Ştefan Lupu 
Stoina - Ioana Buşe 
Telești - Romulus Bîldea 
Turcinești - Vasile Gogălniceanu 
Țânțăreni - Maria Vasilescu 
Văgiulești - Constantin Pîrjol 
Vladimir - Marius Vijulan 

Vă amintim faptul că în urma unor 
schimbări politice în decursul acestor 4 ani 
unii primari nu mai aparțin partidului sau 
a alianței politice pe listele căreia a candi-
dat.Așteptăm cu interes ce procente vor lua 
în 2016.
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ALDE (Partidul Alianța Liberarilor și 
Demo craților) condus de către cei doi 
copreședinți, Călin Popescu Tăriceanu 
și Daniel Constantin, au hotărât ca Dian 
Popescu să preia responsabilitatea 
conducerii ALDE Gorj. Conducerea 
ALDE a stabilita ca Dian Popescu să 
demareze în județul Gorj Campania 
”ALDE – Porți deschise!”

Începând cu data de 1 februarie 2016, 
ALDE Gorj și-a deschis porțile partidului către 
atragerea de noi membri.Din informațiile pe 
care le avem, se pare că, deschiderea partidului 

va fi pentru toți cei 
care împărtășesc va-
lorile liberale, mai 
ales pentru cei care 
nu se mai regăsesc 
în PNL Gorj. 

Senatorul, Dian 
Popescu actualul 
lider al ALDE 
Gorj, nea decla
rat că :

”În acest mo-
ment ALDE Gorj are 
porțile deschise pen-
tru toți cei care sunt 
nehotărâți și pentru 
toți cei care împărtășesc valorile liberale.Mai 
mult decât atât, îi așteptăm pe toți liberalii 
care au fost trădați, mai ales pe cei care nu se 
mai regăsesc într-un partid ca PNL predat 
PDL-ului!”

ALDE Gorj a intrat în zona concretă, de a 
stabili candidații și de a anunța persoanele cu 
notorietate din Gorj, ce își vor face publică 
intrarea în partid în perioada imediat următoa-

re.Împortant este faptul că s-a făcut o analiză 
a organizației de la Gorj iar în acest moment, 
actualul lider al ALDE Gorj, senatorul Dian 
Popescu colaboarează, a avut déjà întâlniri in-
formale cu serie de grupuri de consultanți po-
litici. 

În cursul săptămânii viitoare vor începe și 
lucrările de reamenajare a sediului ALDE Gorj 
din Târgu Jiu pregătindu-se și o conferință de 
presă unde vor fi anunțați cei care vor venii în 
partid.

ALDE Gorj îşi deschide porţile!
DIAN POPESCU: ”Îi așteptăm pe toți liberalii care au fost trădați, mai ales pe cei care nu se 

mai regăsesc întrun partid ca PNL predat PDLului”

Ion Ruşeţ, fost lider de sindicat, acum 
şeful serviciului Administaţie la CEO, vrea 
să se reîntoarcă  în politică. Cel mai proba-
bil a luat această decizie, după ce i au fost 
luate din atribuţii, de către actualul di-
rector general interimar, Laurenţiu 
Ciobotărică, şi simte că i se clatină scau-
nul. Tot timpul jucător, la propriu, Ruşeţ 
a avut déjà discuţii cu ALDE, preşedin-
tele acestui partid, fiind senatorul Dian 
Popescu şi speră să îşi aranjeze apele, 
pentru a i fi bine în continuare.

Ion Ruşeţ este fost preşedinte al PDL, 
care după ce a fost schimbat din funcţie, a 
trecut de partea PSD, mai exact l- a ajutat 
pe fostul manager al CEO, Laurenţiu Ciurel, 

să îşi facă un sindicat, respectiv SMEO. A ple-
cat şi de aici, deoarece după acest proiect, 
Ciurel l- a avansat şi l- a pus purtător de cu-
vânt. Acum, Ruşeţ, vrea să facă jocurile, dintr- 
un partid politic, şi a ales ALDE. Dian Popescu 
spune că deocamdată sunt doar discuţii, planu-
rile ar fi însă ca Ruşeţ să fie numit secretar 

general. Surse politice spun că fostul lider de 
sindicat şi ar dori să candideze şi la parlamen-
tare.

Culmea este că Dian Popescu negociază cu 
Ion Ruşeţ cu toate că au existat anumite tensi-
uni între cei doi, ptem spune că sunt foști 

dușmani.
 

Ruşeţ vrea să facă politică fiind 
angajat al CEO

Deşi se încearcă, cel puţin verbal, de-
politizarea companiilor de stat, Ion 
Ruşeţ, vrea să facă politică, fiind angajat 
la Complexul Energetic Oltenia. 
Deocamdată nu se ştie că acesta ar vrea 
să îşi dea demisia, dacă se va înscrie la 
ALDE. Actuala conducere a CEO face 
parte din Guvernul technocrat.

ION RUŞEŢ vrea să  revină în viaţa 
politică! Negociază cu ALDE

L.I.
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domeniul sănătății, dar și de colectare de taxe, 
autorizări și control. 

Autoritatea nou inființată urmează să des-
fășoare și acțiuni de prevenție ( acțiuni care în 
prezent erau derulate prin direcțiile de sănata-
te si Intitutul național de sănătate) printre al-
tele ... altă Mărie cu aceeași pălărie.Atât a 
reușit să facă mintea strălucită a aleșilor noștri.

Doamnă Alina Gorghiu și domnilor, 
doamnelor parlamentari PNL, unde iați 
uitat pe beneficiarii prevenției ?

...i-ați introdus și pe ei ... undeva la arti-
colul 26, articol care incalcă contractul de 
asigurat ... și mai presusus încalcă Constituția 
Romaniei ,cu precadere articolul 34 -Dreptul 
la ocrotirea sănătăţii :

(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garan-
tat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru 
asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.

și mai ales încalcă declarația fundamentală 
a drepturilor omului, care reglementează in 
articolul 3 că : ”Orice ființă umană are drep-
tul la viață, la libertate și la securitatea per-
soanei sale.”

Întrebari pentru aleșii noștrii ce urmează 
să voteze această lege? 

Ati putea fi mai expliciți în lege cu cea ce  
înseamnă pentru asigurat, promovarea sănătății 
și educația pentru sănătate ?

Ati putea fi mai expliciți în lege cu cea ce  
înseamnă pentru asigurat analiza , monitoriza-
rea și evaluarea riscurilor pentru sănătate , cine 
va fi responsabil cu acestea și cum se va 
efectua ? 

Ati putea adauga în lege Contractul Cadru 
pe care il mentionați ? 

Intră în atribuțiile medicului de familie să 
informeze asiguratul privind sănătatea și toto-
dată să–l instruiască privind menținerea ei.

Daca ne pasați noua această responsabilitate, 
care mai este rolul acestora?Analiza, moni-
torizarea și evaluarea riscurilor pentru 
sănătatea asiguratului nu sunt cumva atribuțiile 
medicului curant și ale medicului de familie?

Contractul Cadru, doamna Gorghiu, 
var putea salva de la acestă rușine !!!

Lipseste cu desăvârșire din acestă lege: 
“Contractul Cadru”, deși îl menționați.Ar 
fi interesant să vedem ce idei de instruire în 
sănătate și ce programe de prevenție a bo-
lilor și pachete de investigații oferiți popor-
ului și poate nefericita motivare a legi, care 
a produs o adevărată isterie națională, ar 
trece neobservată, așa cum a trecut și ceea 
ce reglementează efectiv  legea.Vedeti dum-
neavoastră oamenii necăjiți și bolnavi nu 
pot să nu reacționeze la un astfel de mesaj 
și atentat la siguranța lor ca persoane.
Îngrădirea accesului la sănătate este un 
atentat la siguranța lor și un atentat la via-
ța lor. 

Așa se întâmplă, stimată doamnă Alina 
Gorghiu, când vă asumați legi și susțineți oa-
meni lipsiți de viziune.Mai grav este că încer-
cați să treceți prin Parlament ambiția prosteas-
că a unor oameni care au condus și decis în 
Ministerul Sănatății ani la rând.Dumneavoastră 
aveți ghinionul să reprezentați acești oameni, 
cu aceleași țeluri și limitări.Nici nu vreau să 
mă gandesc, că motivarea este scrisă de tinerii 
frumoși și liberi sau de așa-ziși tehnocrați.

Oare domnul doctor Bușoi, candidatul PNL 
la Primaria București are vreo ”contribuție”?...
sau poate tânarul medic rezident propus la 
Ministrul Sănătății de către domnul Premier 
Dacian Cioloș. 

Ieșiți public și spuneți oamenilor că legea 
nu este despre prevenție neapărat și că ați ales 
să includeți un articol pentru beneficiarii pre-
venției( noi români asigurați care am plătit și 
plătim asigurări medicale fără beneficii ), că 
motivarea acestui articol a fost un dezastru.

Asumați-vă grava eroare și explicați cum este 
posibil,  ca în spitalele din România laboratoa-
rele de analize să fie private,  analizele radio-
logice-private, sistemul de curățenie - privat, 
medicamantele primite nu sunt cele mai bune 
sau cele mai noi ci sunt cele pe care ți le-a 
prescris medicul, care la rândul său este con-
vins de un reprezentant al firmei de medica-
mente să le scrie.Explicați cum sistemul me-
dical privat din România este plin de medici 
din spitatele de stat, care de cele mai multe ori 
îți fac o programare acolo, că în spital este mai 
dificil și dacă costurile intervenție sunt ridica-
te sau imposibil de efectuat intr-o clinica te 
cheamă din nou la spital.

Ieșiți public și explicați cum analizele de 
sânge, cele referitoare la markeri tumorali nu 
sunt gratuite.Aceste analize sunt extrem de 
importante pentru determinarea unei boli atat 
de crunte cum este boala de cancer. 

Aștepți 4 6 luni pentru a face un RMN 
sau CT

Ieșiti public și explicați de ce trebuie să 
aștepți 4 -6 luni pentru a face un RMN sau CT, 
tu având deja un diagnostic.Știți listele de aș-
teptare ? cu siguranță NU, că altfel nu ați in-
clude în lege un articol ca cel de sancțiune. 

Ieșiti public și explicați de ce nici o analiză 
endocrină nu este gratuită, deși bolile endocri-
ne au printre factorii determinanți stresul coti-
dian. 

Aș putea continua, dar din Parlament nu se 
văd, nu se aud adevăratele probleme ale popo-
rului.

Sugestie pentru Parlamentari :

Românii prețuiesc sănătatea : Cea mai 
uzuală urare printre oamenii simpli este : 
La multi ani cu sănătate !...dar probabil nu 
ați auzit de ea, la dumneavoastră, parlam-
entarii urările uzuale sunt : 

La mulți ani și bani în conturi cât mai 
ascunse să nu le găsească DNAul !  

Legea privind activitatea de prevenție în sănătate :

Legea Neputinţei şi Limitarii PNL 
Urmare din pag. 1 >>
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Marți, 9 februarie, la București, în Sala 
C.A. Rosetti din cadrul Palatului Parla
mentului au avut loc două evenimente im-
portante, reuniunea Consiliului Național și 
Comitetul Executiv al PSD.Lucările CN al 
PSD au fost prezidate de către Liviu 
Dragnea, președintele PSD și Marian Necșu, 
liderul grupului PSD  din Camera 
Deputatilor.Majoritatea liderilor organiza-
ției PSDGorj au fost prezenți la București.

Am asistat la trei mari surprize oferite 
de către liderii PSDGorj: 

1) Toți PSDiștii gorjeni au stat alături, 
afișând o poziție de oameni care se înțeleg 
și se pregătesc de alegeri

2) Prezența primarului fără miză, Dorin 
Hanu la București 

3) Posibila intrare a lui Andrei Maio
reanu în departamentului Energie din ca-
drul Consiliului Național al PSD

Toți PSDiștii gorjeni au stat alături, afi-
șând o poziție de oameni care se înțeleg și se 
pregătesc de alegeri

Din delegația PSD-iștilor gorjeni au făcut 
parte atât principalii lideri Ion Călinoiu, pre-
ședintele CJ Gorj, Florin Cârciumaru, primar 
Tg Jiu, Ciprian Florescu, vicepreședinte CJ 
Gorj, Andrei Maioreanu, vice-președinte PSD 
Gorj și deputata, Camelia Khraibani, cât și 
primarii din Motru, Dorin Hanu și Runcu, 
Cimpeanu Adi.

Chiar dacă au existat anumite suspiciuni 
legate de unele neînțelegeri interne, toți PSD-
iști gorjeni au stat împreună declarând la uni-
son că se concentrează pe câștigarea alegerilor 
locale.Mai mult decât atât, au ținut să precize-
ze faptul că, participarea la aceste lucrări îm-
preună este un mesaj foarte clar față de psd-iș-
tii și alegătorii gorjeni.

Ce a căutat primarul fără miză, Dorin 
Hanu la București?

Am fost surprins să-l văd pe primarul fără 
miză al municipiului Motru, Dorin Hanu pre-
zent la o asemenea reuniune foarte importantă 
a PSD.De ce a venit acest primar fără miză la 
București, în condițiile în care la o altă reuni-
une, Conferința județeană a PSD Gorj, nu a 
participat, chiar dacă el candida pentru o po-
ziție de vicepreședinte al PSD Gorj?Mai mult 
decât atât, conform unor surse din interiorul 
PSD, Hanu și-ar fi lăsat șefii de la Gorj cu 
gura căscată când a anunțat public că nu va 
mai candida pentru un nou mandat de primar 
în condițiile în care a existat o înțelegere ca el 
să facă anunțul în momentul în care PSD-ul ar 
fi avut pregătit un alt candidat la primăria 
Motru.

O altă lovitură dată de primarul fără miză, 
Dorin Hanu, PSD-ului de la Gorj a fost și ha-
osul provocat într-o ședință de alegeri, a orga-
nizației de la Motru, când în loc să-l susțină pe 
cel care i-a fost alături timp de 12 ani, vicepri-
marul Tudor Dobrică, acesta a susținut pe o 
altă persoană pentru a candida la primăria 
Motru. Surpriza a continuat și în momentul în 
care, neavând subiecte de discuție, primarul 
fără miză, Dorin Hanu s-a băgat în seamă cu 
șefii PSD de la Gorj vorbind despre unii jur-
naliști într-un mod pe care, din respect față de 
evenimentul de la București și față de unele 
persoane din conducerea PSD Gorj, nu-l putem 
reproduce.

Posibila intrare a lui Andrei Ma ioreanu 
în departamentului Energie din cadrul 
Consiliului Național al PSD

O surpriză a fost a fost momentul în care s-a 
luat decizia de a reorganiza Consiliul Național 
al PSD, mai ales anunțul președintelui, Liviu 
Dragnea că-l propune la președinția CN pe se-
natorul Mihai Fifor.După vot, președintele 
PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut lui Fifor ca, până 
la următoare ședință a CN, să vină cu propuneri 
privind organizarea pe departamente. 

„Cred că departamentele și oamenii care 
le-ar putea constitui trebuie să aducă un plus 
de valoare”, a declarat Mihai Fifor. 

Funcția de președinte al CN al PSD a fost 
deținută de Rovana Plumb, care nu a fost pre-
zentă la ședința de marți. 

Andrei Maioreanu este favorit pentru a ocu-
pa o funcția de conducere a Departamentului 
Energie din cadrul Consiliului Național al 
PSD.Se știe că Maioreanu are o expertiză pe 
zona energiei, ocupând funcții în toate sectoa-
rele din domeniul energetic și la toate nivelele.
Mai mult decât atât, se pare că,Maioreanu este 
într-o relație destul de bună și cu Liviu 
Dragnea.

Cel mai câștigat din ședința CN al PSD, de 
la București a fost Maioreanu care și-a dorit să 
participe activ la dezvoltarea acestui departa-
ment,de energie, de mai mult timp.

Din informațiile pe care le avem, vizitele 
pe care le făcea la sediul central al PSD din 
Kiseleff, au avut ca scop reactivarea departa-
mentului și de a prezenta o serie de proiecte 
pe zona energetică.

Întrebat cum comentează aceste informații, 
Maioreanu ne-a declarat că

”În legătură cu departamentul Energie din 
cadrul CN al PSD, pot spune că dacă mi se va 
cere, cum de fapt tot timpul am fost la dispo-
ziția partidului, mi-am făcut datoria, voi răs-
punde la orice solicitare.Prin expertiza și ex-
periența mea pot ajuta la această reactivare a 
departamentului, mai ales că am observat că, 
atât domnul președinte, Liviu Dragnea cât și 
noul președinte al CN, Mihai Fifor și-au ex-
primat dorința de a aduce oameni noi care la 
rândul lor pot aduce plus valoare.”

EXCLUSIV

Ce surprize ne-au oferit liderii PSD-Gorj 
prezenţi la Consiliul Naţional de la Bucureşti

de Iulian Ionescu
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Laurențiu Ciobotărică a descins în biroul lui Laurențiu 
Ciurel ca o cismuliță întro sită.A fost făcut praf.La sunat pe 
Ciurel să vină săși ia arsenalul de ascultare și a anunțat pre-
sa săi ia interviul de plecare. 

Ciurel – Mă fratele meu cu astea m-am facut ascultat până la cel 
mai înalt nivel.

Ciubotărică – De aia auzeam eu trăsnete și vedeam fulgere când 
ajungeam la biroul lui matele

Ciurel – Pai m-ai pus să-ți iau ploșnițele din birou, dar ai tăiat și 
legătura cu ai mari.Știa Cioloș ...putea să-ți transmită ție tehnica și să-
mi lase mie presa

Ciubotărică – Nu, că nu mai eu pot călca presa în picioare, că ăștia 
precis aveau legătura cu sistemul tău de ascultare 

Ciurel  –  Fratele meu, încă nu ști în cine dai și cine țipă.Adios!Și 
te asigur că ne vom vedea la Minister.Nici nu știi câtă informație e în 
comorile astea.

Ciubotărică – Voi vopsi biroul în galben...doar atât, fară nici o 
tehnică de ascultare.

Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare!

Urme şi umbre ale 
activiştilor de stânga

Societatea noastră oferă o altfel de abordare si viziune in ceea 
ce privesc 

•	 serviciile de consultanta in domeniile relatiilor publice si 
al comunicarii

•	 activitati ale agentiilor de publicitate
•	 activitati ale agentiilor de stiri

Ecopolitic Media SRL

Contactaține și veți vedea diferența! 
Tel : 0787540682

Reclama ta aici!



Constantin Bunilă

În data de 11 februarie 
1990, a fost eliberat din închi-
soare Nelson Mandela, lider 
de culoare al Congresului na-
ţional African din Africa de 
Sud, condamnat iniţial pe 
viaţă pentru sabotaj.Liderul 
sudafrican, a fost eliberat 
din închisoare, după 27 de 
ani petrecuți în arest.A deve-
nit simbolul victoriei împotri-
va segregării rasiale.

1866: Alexandru Ioan Cuza, 
domnitorul României, este silit să 
abdice, ca urmare a conjurației 
pregătite de coaliția dintre conser-
vatori și liberal–radicali („mon-
struoasa coaliție”)

1929: Se înregistrează cea mai 
scăzută temperatură din România 
: -38,5 °C la Bod în Depresiunea 
Brașovului.

1650 - A încetat din viaţă fi-
loso ful francez René Descartes 
(„Dis curs asupra metodei”, „Me-
ditaţii metafizice”) (n. 31 martie 
1596)

1800 - S-a născut William 
Talbot, fizician britanic

1809 - Robert Fulton a breve-
tat invenţia sa privind vaporul cu 
aburi

Semnificaţia zilei de 11 februarie
(evenimentele istorice importante care sau 

petrecut în această zi)
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Poliţiştii din cadrul IPJ Gorj, au deschis 
un dosar penal după ce o comisie din 
cadrul Complexului Energetic Oltenia a 
inventariat bunurile din biroul fostului 
manager Laurenţiu Ciurel, şi a găsit 
aparatură de bruiaj. Echipamentul a fost 
ridicat de poliţie.

Laurenţiu Ciurel a recunoscut public faptul 
că a primit un aparat de bruiaj, pe care l-a fo-
losit. Poliţiştii au deschis un dosar penal, in 
rem, deocamdata, şi urmează să verifice cine 
a plasat aparatura si în ce scop. Aparatura de 
bruiaj a fost depistată din greşeală, de comisia 
de inventariere a bunurilor. Laurenţiu Ciurel a 
fost notificat de actuala conducere, să plece 
din biroul în care a stat cât a fost manager, dar 
a refuzat. Nu a mai fost găsită nici cheia de 

”Prin dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei 
Române, cu data de 6 februarie a.c., comisar-şef de poliţie 
PAREPA GHEORGHE a fost împuternicit să exercite funcţia 
de director adjunct al Direcției de Ordine Publică, până la 
încetarea situației care a determinat vacantarea funcției. 
Prin ordinul Ministrului Afacerilor Interne, începând cu data 
de 8 februarie a.c., comisar-şef de poliţie DASCĂLU 
MARIUS-COSTINEL a fost împuternicit să exercite, cu ca-
racter temporar, funcţia de inspector şef al Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Gorj” se arată în comunicatul de pre-
să remis de Poliția Română.

Deputata, alături de alţi 4 colegi de 
partid, au fost sondaţi pentru primăria 
Tîrgu Jiu. Cel mai probabil, rezultatele 
foarte slabe, i-a făcut pe cei doi copre-
şedinţi să ia decizia să pună un candi-
dat care nu a fost sondat, dar care ar 
avea calităţile pe care târgujienii le 
aşteaptă de la un viitor primar. Pentru 
că s-a întâmplat acest lucru, Mocioi, 
s-a supărat şi a cerut banii pe care i-a 
dat pe sondaj, spunând că nu a benefi-
ciat de serviciile pe care le-a plătit, 
deşi se stabilise de la început că rezul-

tatul sondajului, nu va fi cunoscut de-
cât de copreşedinţi.

Partidul se aşteaptă ca Mocioi să 
plece

Deputata este şi membru BPJ al 
PNL, dar după acel episod, aceasta nu 
a mai participat la nicio şedinţă de par-
tid. Surse politice spun că ar pleca la 
un partid, deoarece după scandalul 
“sondajul“ nu ar mai fi în graţiile  şe-
filor de partid.

Deputata Niculina 
Mocioi şi-a recuperat 

banii pe sondaj
Inspectoratul 
de Poliţie Gorj 
are un nou şef

Adjunctul IPJ Vâlcea, Marius Dascălu, va conduce IPJ 
Gorj, după ce fostului şef, Gheorghe Parepa ia expirat 
mandatul. Acesta a fost numit pe o perioadă limitată, 
după ce a fost schimbat din funcţie, Viorel Caragea.

rezervă, care ar fi trebuit să fie în companie, 
motiv pentru care a fost înlocuit butucul de la 
uşă. În acest moment biroul este sigilat, la fel 
şi bunurile personale ale lui Laurenţiu Ciurel. 

Acesta este în preaviz, timp de 90 de zile, aşa 
cum prevede contractul său de mandat. 
Perioada va expira la începutul lunii martie.

Dosar penal pentru aparatura de bruiaj 
din biroul lui Ciurel

Deputata PNL, Niculina Mocioi, a 
încheiat ieşirile publice împotriva 
partidului, după ce şia recuperat 
banii pe care ia dat pe sondaj.Este 
singura care a depus la sediul PNL 
Gorj, o cerere prin care solicită să i se 
restituie suma de bani, 5000 de lei, 
sau să i se aducă la cunoştinţă 
rezultatul sondajului.
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I.PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE privind ordinul 

european de protecție, precum şi pentru modi-
ficarea şi completarea unor acte normative

 
II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 

completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului 
nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme 
de ajutor de stat pentru reducerea accizei la 
motorina utilizată în agricultură

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
aprobarea Amendamentului nr.1 convenit prin 
schimbul de scrisori între Guvernul României 
şi Banca Europeană de Investiţii semnate la 
Bucureşti la 9 decembrie 2014 şi 3 august 
2015 şi la Luxemburg la 22 iulie 2015, la 
Contractul de finanţare dintre România şi 
Banca Europeană de Investiţii aferent 
Proiectului de modernizare a metroului din 
Bucureşti-etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul 
Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul 
Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 
noiembrie 2009

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
aprobarea amendamentului convenit prin 
schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 
27 august 2015 şi la Paris la 7 septembrie 2015 
între Guvernul României şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-
cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, semnat la București la 23 august 2007 
şi la Paris la 30 august 2007

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea nor-
melor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziție publică din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie pu-
blică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de ser-
vicii

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
aprobarea modului de repartizare şi de utiliza-
re a sumelor prevăzute la lit.a) şi b) din anexa 
nr.3/13/02a la bugetul Secretariatului General 
al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de 
stat pe anul 2016 nr.339/2015

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
aprobarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Indonezia cu privire la 
eliminarea obligației vizei pentru titularii de 
pașapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat 
la New York, la 24 septembrie 2015

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea datelor de identificare a unui imo-

bil aflat în domeniul public al statului şi trans-
miterea unei părţi din acesta din domeniul 
public al statului şi din administrarea 
Ministerului Justiţiei în domeniul public al 
Municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
trecerea unei construcţii, aflate în administra-
rea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea 
Militară 0756 Ploieşti, din domeniul public al 
statului în domeniul privat al acestuia, în ve-
derea scoaterii din funcţiune, casării şi valori-
ficării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la 
Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
trecerea unor construcții, aflate în administra-
rea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea 
Militară 0596 Bucureşti, din domeniul public 
al statului în domeniul privat al acestuia, în 
vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi 
pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea 
Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea in-
ventarului centralizat al bunurilor din dome-
niul public al statului

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1486/2005 privind asigurarea 
pazei şi protecției obiectivelor, bunurilor şi 
valorilor cu efective de jandarmi

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul 
perioadei electorale a alegerilor locale din anul 
2016

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi 
desfășurării în bune condiții a alegerilor loca-
le din anul 2016

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 

stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei or-
ganizări şi desfășurări a alegerilor locale din 
anul 2016

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
aprobarea modelelor şi a condițiilor de tipărire 
ale buletinelor de vot care sunt folosite la ale-
gerile locale din anul 2016

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
numerotarea circumscripțiilor electorale jude-
țene şi a circumscripțiilor electorale a munici-
piului București pentru alegerile locale

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
declanşarea procedurilor de expropriere a imo-
bilelor proprietate privată care constituie cori-
dorul de expropriere al lucrării de utilitate pu-
blică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra 
- Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor 
Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş 
şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul loca-
lităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiecti-
vului de investiţii de interes naţional 
„Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea” 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr.416/2014 privind declanșarea 
procedurilor de expropriere a imobilelor pro-
prietate privată care constituie coridorul de 
expropriere al lucrării „Secţiunea 3A, subsec-
ţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 0+000 la km 
8+700 pe teritoriul localităţilor Gilău şi Gârbău 
din judeţul Cluj”, din cadrul obiectivului de 
investiţie „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-
Oradea”, precum şi suplimentarea sumei pre-
văzute ca justă despăgubire aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 416/2014

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
reglementarea regimului juridic al unui imobil 
aflat în domeniul public al statului şi pentru 
completarea unor acte normative

Ce proiecte importante au fost pe masa 
Guvernului României ieri, 10 februarie

În cadrul ședinței de Guvern din data de 10 februarie  au fost în discuție o serie de acte normative pe 
care le prezentăm în exclusivitate.

Continuare în pag. 14 >>
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Iulian Ionescu

La aproape o lună după ce a detonat 
o bombă nucleară, Coreea de Nord a 
lansat duminică dimineaţă o rachetă bal-
istică cu rază lungă de acţiune, în ciuda 
avertismentelor venite din partea comu-
nităţii internaţionale, informează AFP. 
Potrivit televiziunii publice nordcoree-
ane, la bordul rachetei sar fi aflat un 
satelit, care a ajuns pe orbită, însă infor-
maţia nu a fost confirmată.

Coreea de Nord a lansat o rachetă 
balistică

Racheta lansată astăzi, numită Unha, adică 
Galaxie în coreeană, are o rază de acţiune es-
timată la 10.000 de kilometri, ceea ce înseam-
nă că poate ajunge pe coasta de Vest a Statelor 
Unite. Phenianul nu are voie să facă teste ba-
listice, acestea fiind interzise de sancţiunile 
internaţionale.

„Racheta Kwangmyongsong a decolat de la 
Centrul Spaţial Sohae din regiunea Cholsan, 
provincia Phyongan de Nord la ora 9:00 ( 
2:30, ora României), pe data de 7 februarie 
2016. Satelitul a intrat pe orbita actuală la ora 
9:09 ( 2:39, ora României, la 9 minute şi 46 
de secunde de la decolare”, a fost anunțul te-
leviziunii de stat sud-coreene.

Consiliul de Securitate al ONU con-
damnă ferm lansarea

Lansarea a fost condamnată imediat de 
Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud şi China. 
Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de 
urgenţă, la cererea oficialilor de la Washington, 
Seul şi Tokyo, condamnând ferm lansarea ra-
chetei.

Oficialii de la Tokyo şi Seul susţin că acţi-

unea Coreei de Nord nu este altceva decât tes-
tarea aceleiaşi tehnologii folosite pentru rache-
te nucleare.

„Este absolut inacceptabil că au lansat 
această rachetă. Să lansezi o rachetă după ce 
ai făcut un test nuclear este împotriva rezolu-
ţiei ONU”, a reclamat premierul Japoniei, 
Shinzo Abe.

Susan Rice, consilierul pentru securitate 
naţională al preşedintelui Barack Obama a de-
clarat că această lansare are menirea să desta-
bilizeze zona.

„Lansarea unei rachete balistice de către 
Coreea de Nord reprezintă încă o acţiune me-
nită să provoace şi să destabilizeze. Programul 
nuclear şi de rachete al Coreei de Nord repre-
zintă un pericol serios la adresa intereselor 
noastre, inclusiv la adresa securităţii unora 
dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri. 
Acţiunile necugetate trebuie să aibă consecin-
ţe serioase”, a declarat Susan Rice, consilierul 
pentru securitate naţională al preşedintelui 
Barack Obama.

China a condamnat acţiunea aliaţilor săi, 
prin intermediul agenţiei oficiale de presă 
Xinhua. Pe de altă parte, Japonia nu a încercat 
să doboare racheta, deşi a trecut pe deasupra 
teritoriului său, susţine televiziunea publică 
NHK. În realitate însă, Consiliul de Securitate 
lucrează deja de mai multe săptămâni la o 
nouă rezoluţie pentru sancţionarea Coreei de 
Nord, după testul nuclear de luna trecută. 
Negocierile avansează greu din cauza reticen-
ţelor Chinei, care e de părere că o nouă rezo-
luţie ar trebui să reducă tensiunile şi să deschi-
dă calea pentru denuclearizare. La rândul său, 

Rusia pledează pentru o rezoluţie rezonabilă, 
care să nu ducă la prăbuşirea economică a 
Coreei de Nord.

NATO condamnă testul balistic, 
somând Coreea de Nord să evite “acțiu-
nile provocatoare”

Alianta NordAtlantica condamna in 
mod vehement testul balistic efectuat de 
Coreea de Nord, somand regimul stalinist 
de la Phenian sa evite “actiunile provoca-
toare”, scrie Mediafax.

Condamnam cu fermitate testul cu tehnol-
ogie balistica efectuat de Coreea de Nord, care 
are loc dupa testul nuclear din 6 ianuarie. Este 
vorba de incalcarea directa a cinci rezolutii ale 
Consiliului de Securitate ONU (...)”, a declarat 
Jens Stoltenberg, secretarul general NATO. 
“NATO continua sa ceara autoritatilor din 
Coreea de Nord sa respecte obligatiile 
prevazute in legislatia internationala, sa nu 
ameninte si sa nu utilieze tehnologie balistica, 
sa evite orice alte actiuni provocatoare”, a in-
sistat Stoltenberg.

Coreea de Nord a lansat o rachetă 
balistică. Consiliul de Securitate al 

ONU condamnă ferm lansarea
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În octombrie 2014  încuviinţare a execută-
rii silite a fost transferată  de la instanţe la 
executori. Judecătorii CCR au constatat, prin 
Decizia nr. 895/2015, că prin transferul  către 
executori a încuviințării silite, nu este respec-
tat dreptul la un proces echitabil și că aceasta 
este o activitate specifică instanţelor, nu ex-
ecutorilor.Astfel Guvernul Cioloș a fost nev-
oit să intervină cu modificări la Codul de pro-
cedură civilă și să dea o prima ordonanta de 
urgență pe anul 2016 . 

Ordonanța prevede că : “Instanţa de execu-
tare soluţionează cererile de încuviinţare a ex-
ecutării silite, contestaţiile la executare, pre-
cum şi orice alte incidente apărute în cursul 
executării silite, cu excepţia celor date de lege 
în competenţa altor instanţe sau organe”.

Începând cu 4 februarie 2016  instanța va 
încuviința executarea silită.Executorul ju-

decătoresc va cere instanţei de executare să 
încuviinţeze executarea silită, înaintându-i 
cererea creditorului, titlul executoriu, 
încheierea de înregistrare şi deschiderea dosa-
rului de executare şi dovada achitării taxei ju-
diciare de timbru.

“Executorul judecătoresc va comunica o 
copie de pe încheierea de încuviinţare a ex-
ecutării silite atât debitorului, cât şi terţului 
dobânditor, însoţită, în ambele cazuri, de titlul 
executoriu în copie certificată de executor 
pentru conformitate cu originalul şi de so-
maţie, punându-li-se în vedere ca în termen de 
15 zile de la primirea acesteia să plătească 
întreaga datorie, inclusiv dobânzile şi cheltu-
ielile de executare.”

Cererea de încuviinţare a executării silite 
poate fi respinsă de instanţă doar dacă: creanţa 
nu este certă, lichidă şi exigibilă; debitorul se 

bucură de imunitate de executare; este de com-
petenţa altui organ de executare decât cel ses-
izat; hotărârea /înscrisul nu constituie titlu 
executoriu; titlul cuprinde dispoziţii care nu se 
pot aduce la îndeplinire prin executare silită; 
alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de 
lege.

Cererile pentru încuviinţarea executării si-
lite de către instanţă se taxează cu 20 de lei pe 
titlu. 

Cererile de suspendare a executării silite 
(inclusiv a executării provizorii), acestea se 
taxează cu 50 de lei.

Taxa de timbru pentru contestaţia la execu-
tarea silită se calculează și poate să fie de max-
imum 1.000 de lei.

IMPORTANT DE ȘTIUT

Din 4 februarie Executarea Silită se va 
face doar cu încuviinţarea instanţei

Modificarile aduse Codului de procedura civila de OUG nr 1/2016 au apărut în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 85 din 4 februarie şi se aplică de la data publicării. 
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Moscova şi alAssad, aproape de victorie 
în Siria

Armata siriană a reuşit să străpungă 
printro zonă aflată sub controlul grupării 
Statului Islamic (SI) şi să le ofere astfel în-
tăriri celor câtorva sute de militari asediaţi 

de doi ani întro bază aeriană izolată de lân-
gă Alep, potrivit presei de stat, informează 
DPA.

Trupe loiale preşedintelui sirian Bashar 
al-Assad au reuşit să spargă asediul de la ae-
roportul militar din Kuweires, în apropiere de 
oraşul Alep (nord), împărţit între mai multe 

părţi aflate în conflict, a anunţat marţi televi-
ziunea siriană de stat.Observatorul Sirian pen-
tru Drepturile Omului a confirmat că forţele 
guvernamentale au pus capăt asediului bazei, 
situate la aproximativ 30 de kilometri est de 
Alep.Baza de la Kuweires era asediată din de-
cembrie 2012, mai întâi de către forţe rebele, 
apoi de către jihadişti din cadrul SI, care deţin 
prezent controlul asupra părţii de est a provin-
ciei Alep.

Statul Islamic a încercat în mai multe rân-
duri, începând din mai, să preia controlul 
asupra bazei. Execuţii în masă ale unor militari 
sirieni, după ce gruparea extremistă a reuşit să 
preia controlul asupra unor baze militare izo-
late din estul Siriei, au provocat furie în zona 
de coastă aflată sub controlul Guvernlui, bas-
tionul minorităţii alawite din care face parte 
al-Assad.Forţe loiale regimului, susţinute de 
avioane de război ruse, au lansat luna trecută 
o ofensivă importantă pentru recucerirea bazei.
surse:antena3

Moscova şi alAssad, aproape de victorie 
în Siria

În ciuda declaraţiilor politicienilor 
occidentali, Rusia nu s-a împotmolit în 
„mlaştina siriană”, ci a apropiat războiul în 
Siria spre final, a menţionat fostul diplomat şi 
agent al serviciului britanic secret Alastair 

Crooke.Datorită susţinerii Rusiei armata lui 
Bashar al-Assad se apropie de victorie în Siria, 
scrie într-un articol pentru Huffington Post 
fostul angajat al serviciului britanic secret 
MI6, specialist pe probleme privind Orientul 
Apropiat Alastair Crooke. La începutul lunii 
februarie armata siriană a blocat principalele 
canale de aprovizionare din Turcia a militan-
ţilor din partea de nord a oraşului Aleppo. 
Continuînd să avanseze, în curînd trupele lui 
al-Assad vor încercui teroriştii la Aleppo. Şi în 
cazul, în care avansînd spre nord armata siri-
ană se va uni cu kurzii, atunci aproape toate 
forţele Jabhat al-Nusra şi SI (ambele grupări 
sînt interzise în Rusia) vor ajunge în încercu-
ire.La frontieră cu Turcia va rămîne un singur 
coridor controlat de SI. Acesta ar putea fi blo-
cat de kurzii sirieni, ale cărora forţe sînt dislo-
cate în partea de est a rîului Efrat. Deşi Ankara 
a declarat că nu le va permite să treacă pe ma-
lul de vest al rîului, kurzii nu exclud o astfel 
de evoluţie a situaţiei, scrie Crooke.sursa:noi.
md

Victorie importantă împotriva teroriştilor 
de la Statul Islamic din Siria

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea 

negocierii şi semnării Înţelegerii privind pre-
lungirea valabilităţii Acordului între Ministerul 
Apărării  Naţionale din România şi 
Departamentul Apărării al Statelor Unite ale 
Americii privind asistenţa medicală pentru 
membrii forţelor armate şi dependenţii lor

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea 
semnării Protocolului Adiţional la Convenţia 
Consiliului Europei privind prevenirea teroris-
mului, deschis spre semnare la Riga, la 22 oc-
tombrie 2015

3. MEMORANDUM cu tema: Notă man-
dat privind negocierea Contractului de finan-
ţare dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii în valoare de 1 miliard euro în vede-
rea finanţării parţiale a contribuţiei bugetului 
de stat la Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală (PNDL)

4. MEMORANDUM cu tema: Participarea 
României la ședința de audiere a pledoariilor 

în cauza C-659/15 PPU, Căldăraru, cerere 
având ca obiect pronunțarea unei hotărâri pre-
liminare

5. MEMORANDUM cu tema: Depășirea 
limitei plăților restante cumulate pe anul 2016 
pentru Ministerul Transporturilor

IV. NOTE
1.NOTĂ privind organizarea de către 

România a Olimpiadei Internaționale de 
Matematică, ediția 2018

2. NOTĂ privind descrierea procesului de 
acordare şi retragere a titlului de doctor

3.NOTĂ privind măsurile din punct de ve-
dere al susținerii financiare pentru persoanele 
afectate în urma tragicului eveniment din data 
de 30 octombrie 2015 la clubul Colectiv

4. NOTĂ privind măsurile care au fost lu-
ate din punct de vedere al susținerii financiare 
pentru persoanele afectate în tragicul eveni-
ment din 30 octombrie 2015

5. NOTĂ referitoare la Planul Anual de 
Lucru al Guvernului pentru anul 2016

 
V. INFORMĂRI
1. INFORMARE referitoare la ordonanțe-

le emise în temeiul Legii nr.346/2015 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

2. INFORMARE privind proiectul 
Programului legislativ al Guvernului pentru 
anul 2016

3. INFORMARE privind proiectul Listei 
priorităților legislative ale Guvernului pentru 
prima sesiune ordinară parlamentară a anului 
2016

4.     INFORMARE referitoare la ‚’Țintele 
Sociale ale Strategiei 2020’’

 
VI. PUNCTE DE VEDERE
1. Proiectele punctelor de vedere cu privire 

la 16 propuneri legislative parlamentare
2. Proiectele punctelor de vedere asupra 

unor proiecte de legi inițiate de guvernele an-
terioare, aflate în procedură parlamentară la 
data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor 
exprimate de ministerele/instituțiile inițiatoare

3. Proiectele punctelor de vedere asupra 
unor propuneri legislative inițiate de deputați 
sau senatori, aflate în procedură parlamentară 
la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor 
exprimate de ministerele/instituțiile consultate

Ce proiecte importante au fost pe masa Guvernului României
Continuare în pag. 11 >>
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În această săptămână a mai apărut 
un nume pe lista candidaților pentru 
fotoliul de primar al municipiului 
Motru. Este vorba de Ion Cristi Iorga, 
candidatul din partea UNPR.

Ion Cristi Iorga este fiul celui mai lon-
geviv primar din Motru, Ion Iorga, un ve-
ritabil politician de stânga, acum în vârstă 
de 75 de ani. Cristi Iorga poate ajunge în 
prestigiosul fortoliu de primar al munici-
piului Motru, deținut de tatăl său timp de 
16 ani, mai ales datorită aptitudinilor ma-
nageriale de care a dat dovadă pe unde a 
lucrat.O bună parte a locuitorilor munici-
piului Motru socotesc că un primar al lo-
cului va fi mult mai deschis în raport cu 
cetățenii și mult mai ambițios în ceea ce 
privește dezoltarea acestui municipiu.De 
altfel motrenii și-au manifestat bucuria, 
atunci când președintele UNPR Motru a 
anunțat acceptarea candidaturii la funcția 
de primar de către Ion Cristi Iorga.

O altă informație apărută la începutul 
acestei săptămâni ne precizează că înce-
pând de marți, 9 februarie, candidatul 
UNPR, Ion Cristi Iorga a fost mutat la ce-
rere la ELCFU Motru intreprindere care se 
ocupă cu transportul CFR al cărbunelui de 
la carierele Lupoaia și Roșiuța către bene-
ficiarii CE Oltenia.Înainte de această mu-
tare a lucrat ca și inginer la Cariera 
Lupoaia.

În continuare vă relatăm prezentarea 
pe care șia făcuto candidatul UNPR, 
Ion Cristi Iorga pe pagina sa de 
socializare :

”Sunt candidat la primaria municipiu-
lui Motru din partea Uniunii Nationale 
pentru Progresul Romaniei. Sunt nascut si 
crescut in orasul Motru.  Candidez pentru 
functia de primar al municipiului Motru in 
primul rand pentru a da motrenilor incre-
dere in orasul lor si in viitorul sau. Vreau 
sa redau motrenilor convingerea ca se 
poate face mult mai mult decat s-a facut 
pana acum.

Municipiul nostru are nevoie de un pro-
iect ambitios de dezvoltare pe termen me-
diu si lung, realist, in care administratia 
locala va incuraja şi sprijini toate initiati-

vele si investitiile care creeaza 
locuri de munca si care vor con-
tribui la dezvoltarea zonei. 

Investitorii s-au izbit pana 
acum de lipsa de interes si de 
birocratia din administratia lo-
cala. Fonduri de milioane de 
euro care se puteau accesa de la 
Uniunea Europeana au fost pier-
dute, in locul lor preferandu-se 
indatorarea motrenilor pe cativa 
ani. De aceea eu spun ca ne tre-
buie o noua strategie in ceea ce 
priveste investitiile in municipiul 
Motru.

Tin la scoala si imi place 
cand vad performanta in scoala 
motreana, de aceea vom atrage 
fonduri europene pentru in-
frastructura scolara si pentru 
modernizarea invatamantului 
din municipiul Motru. In scolile generale 
si in liceele pe care le vom moderniza, vor 
invata si vor excela copiii din municipiul 
nostru .

Vom atrage fonduri pentru dotarea si 
modernizarea spitalului si de asemenea 
vom incerca sa demaram un proiect care 
este necesar si util pentru locuitori, un 
proiect cu impact benefic major: anvelo-
parea blocurilor din municipiul Motru. 
Cel de-al doilea municipiu important din 
judet are insa si alte nevoi, cum ar fi de 
viata culturala si spirituala, de sport si 
relaxare.

A fi primar de Motru eu inteleg si a fi 
aproape de motrenii in suferinta, de cei 
care au nevoie de sprijin sau de asistenta 
sociala.

Vom incerca pe viitor sa facem si mai 
multe pentru pensionari, pentru ca suntem 
nevoiti si trebuie să mentinem un echilibru 
in societate. Construim pentru viitorul co-
piilor nostri, dar trebuie sa ne respectam 
in acelasi timp parintii si bunicii. Pensia 
lor nu trebuie sa fie o povara pentru noi, 
cei mai tineri şi activi. Pentru pensia lor 
au muncit o viata intreaga. Ne-au educat, 
ne-au imbracat si ne-au asigurat un viitor. 
Pentru asta este foarte simplu ce trebuie 
sa facem: trebuie să-i ajutam cat putem de 
mult. Si daca tot am vorbit despre oameni, 
vreau să nuantez şi să spun: investitiile 
care trebuie sa se faca in municipiul nos-

tru, vor fi facute pentru oameni si nu pen-
tru interese personale si de grup. Vom face 
mai mult decat sa modernizam un oras: 
vom construi o comunitate, iar o comuni-
tate are nevoie de repere.

Voi sprijini si manifestarile publice, in 
care cetatenii municipiului Motru sa se 
intalneasca, sa se simta bine. Avem nevoie 
de astfel de momente de normalitate, de 
astfel de momente care construiesc o co-
munitate in aceasta perioadă dominata de 
scandal, de prea multa instabilitate si de 
prea mult stres.

Candidez pentru tinerii si pentru pensi-
onarii din municipiul Motru, pentru copii 
si pentru parinti, pentru locuitorii din cen-
tru dar si pentru cei din satele apartina-
toare, pentru cei care au masini si pentru 
pietoni, pentru cei care acorda importanta 
scolii, dar si pentru cei care cred in bise-
rica, pentru iubitorii sportului dar si pen-
tru iubitorii de natura, pentru cei care isi 
doresc facturi mai mici la intretinere dar 
si pentru cei care isi doresc apa curenta si 
canalizare, pentru cei care au nevoie de 
locuri de munca dar si pentru intreprinza-
torii care incearca sa le creeze.

Vreau sa va spun ca ma simt in masura 
si va asigur ca am puterea si motivatia 
sa-mi asum responsabilitatea unei aseme-
nea functii si a unei schimbari. Imi doresc 
o candidatura in care sa am mereu spriji-
nul dumneavoastra si totodata sa va spri-
jin pe dumneavoastra, locuitori ai munici-
piului Motru.”

Ion Cristi IORGA este candidatul din partea 
UNPR pentru primăria municipiului Motru
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Șumudică a pariat si sume ce se apropie 
de 1000 de euro!

“Am mers la biserica, apoi am luat toate 
cazinourile din Bucuresti la rand si mi-am dat 
blacklist, sa nu mai intru niciodata. De 12 ani 
nu am mai intrat in casinouri si nu ma intere-
seaza jocurile de noroc. Dumnezeu mi-a intins 
o mana de am renuntat la asa ceva, pentru ca 
este o boala grea”, a declara Sumudica la fi-
nalul lui 2015.

Marius Sumudica a fost chemat sa dea ex-
plicatii in fata Comisiei de Disciplina, dupa ce 
Federatia a descoperit ca antrenorul liderului 
a pariat in ultimele luni pe meciuri din Liga I.

Sumudica a luat insa decizia de a nu se 
prezenta astazi in fata Comisiei, urmand ca 
oficialii Federatiei sa inainteze dosarul anche-
tei clubului Astra.

Conform informatiilor ProTV, FRF detine 
dovezi clare ale faptelor ilegale comise de 
Sumudica: istoricul pariurilor, sumele si me-
ciurile pe care antrenorul Astrei a mizat in ul-

timele luni.
Sumele pariate ajung chiar si la 1000 de 

euro pe un singur meci. De mentionat faptul 
ca pe lista de pariuri nu apare niciun meci al 
Astrei sau al Stelei.Daca va fi gasit vinovat, 
Marius Sumudica risca 2 ani de suspendare si 
o amenda care poate ajunge pana la 300.000 
de lei.

Şumudică : “De 12 ani nu mă mai 
interesează jocurile de noroc”

Ce spunea Marius Șumudică, 
înainte să fie prins că a pariat 
sume mari pe meciuri din Liga I

Guvernul a lansat miercuri, 10 februarie  pachetul 
național antisărăcie.

Pachetul țintește toate categoriile de vârstă dar se concentrează mai ales pe 
măsuri pentru copii, plecând de la modele de bună practică deja funcționale, 
probate de organizatii non-guvernamentale. Pachetul ce cuprinde de 47 de 
măsuri anti-sărăcie va fi detaliat săptămâna viitoare.

Guvernul României a lansat Pachetul 
naţional anti-sărăcie
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