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Balada
Săptămânii

l	Marți, 1 martie, a avut loc în Târgu Jiu, la 
sediul PSD Gorj, conferința de lansare a 
lui Cosmin Morega, ca și candidat PSD la 
Primăria Motru. 

 Imediat după această lansare, candidatul 
Cosmin Morega a împărțit mărțișoare și flori 
doamnelor și domnișoarelor din municipiul 
Motru.
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Cosmin Morega candidat-
ul cu cele mai mari șanse 
pentru primăria Motru – 
42% din cei intervievați ar 
vota cu Morega! 

Conform unui sondaj făcut la 
nivelul municipiului Motru, de 
către CCSB, la sfârșitul lunii ia-
nuarie, când încă nu se afla în 
cărți pentru o candidatură, Cosmin 
Morega își surclasa contracandi-
dații, având un procent de peste 
40% .

Conform sondajului, la între-
barea :

Dacă duminica viitoare ar fi 
alegeri pentru funcția de primar în 
Motru cu cine veți vota?

Cei intervievați au răspuns, în 
procent de 42,3 %, că îl vor vota 
pe Cosmin Morega

Criterii pentru care Cosmin 
Morega a fost nominalizat din 
partea PSD pentru a candida la 
primăria Motru

Criteriile care au dus la nomi-
nalizarea lui Cosmin Morega pen-
tru a candida din partea PSD la 
primăria Motru au fost, pe lângă 
sondajul care a avut un rol impor-
tant în desemnarea lui :

Cosmin Morega a fost lansat oficial 
candidat la Primăria Motru

Iulian Ionescu

Continuare în pag. 12 >>

Adăpost canin la 
standarde 

Europene la 
Motru! 

”Numele noilor 
candidati propusi 
de PSD Gorj” 

”Ce decizie a dat 
CEDO împotriva 
DNA?”

Sexi senatoarea”  
în locul lui 

Dian Popescu 
la Comisia de 

Apărare!
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Cine plăteşte…DNA…sau tot 

noi, NORODUL?

Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO) a condamnat marți sta-
tul român să-i plătească omului de afa-
ceri Gabriel Popoviciu daune morale de 
4.500 de euro, găsind admisibilă plânge-
rea acestuia că a fost reținut aproape 
nouă ore în sediul DNA în 2009 fără 
bază legală, informează instituția în-
tr-un comunicat postat pe site-ul său și 
consultat de Agerpres.

Plecând de la această informație nu pot 
să nu o comentez în sensul că ne-am cam 
săturat să tot greșească alții iar noi să plă-
tim.Spun acest lucru pentru că nici până în 
acest moment nu am văzut ce bani a recu-
perat statul român de la cel care a greșit, 
fie el procuror sau judecător. În 2015, 
Livia Stanciu susţinea că magistraţii răs-
pund şi acum pentru erorile judiciare. În 
realitate, însă, datele oficiale arată că nici 
măcar un singur procuror sau judecător nu 
a fost tras la răspundere, în condiţiile în 
care România este campioană la decizii de 

condamnare la CEDO. 
În realitatea din România, orice persoa-

nă fizică sau SRL, dacă a greșit, imediat 
au fost luate măsuri de recuperare a preju-
diciului sau îi sunt confiscate bunuri sau, 
mai nou, se iau măsuri asiguratorii.Dar noi 
nu suntem decât o categorie...folosiți doar 
când e nevoie.

Am observat că în urma acestei decizii 
a CEDO, majoritatea presei are titluri de 
genul: ”Romania condamnata la cedo...
statul roman trebuie sa-i plateasca lui po-
poviciu...„.Dar stați puțin, că România ca 
stat trebuie să-și recupereze banii de la cei 
care au greșit, de ce plătesc eu? mai ales 
că există și o lege privind răspunderea ma-
gistratului, doar că nu este aplicată.O să vă 
dau în continuare câteva detalii și statistici 
în legătură cu aceste decizii și cum nu s-a 
recuperat nimic, de la cei care au greșit.

În iunie 2015, Comisia juridică din 
Camera Deputaţilor a dat aviz de respin-
gere pentru proiectul de lege privind răs-
punderea magistraţilor, după ce Livia 
Stanciu a dat năvală în Comisie, supărată 
că se discută mai multe modificări legisla-
tive privind justiţia. 

Dacă pentru restul modificărilor s-a 
amânat dezbaterea cu o săptămână, în ca-
zul legii răspunderii magistraţilor, şefa 

Curţii Supreme n-a plecat până 
nu l-a văzut respins. Stanciu sus-
ţine că magistraţii răspund şi 
acum pentru erorile judiciare. În 
realitate, însă, datele oficiale ara-
tă că nici măcar un singur procu-
ror sau judecător nu a fost tras la 
răspundere, în condiţiile în care 
România este campioană la deci-
zii de condamnare la CEDO. 

De ce plătim noi, şi nu 
magistraţii

- legislaţia permite ca Minis-
terul Finanţelor să se îndrepte 
împotriva magistraţilor

- este necesar ca CSM să con-
state rea-credinţă sau neglijenţă

- Ministerul Finanţelor spune 
că nu a primit niciun raport de la 
CSM privind stabilirea răspunde-
rii civile

- scuza CSM - abaterile disci-
plinare se prescriu după doi ani 
de la comiterea faptei

Sursa: Ministerul Finanţelor

Niciun magistrat tras la răspundere 
pentru erori judiciare

- 2012: 166 
- 2013: 144
- 2014: 168
- ianuarie - martie 2015: 44  
Total: 522 sesizări făcute de MFP la 

CSM privind erori judiciare

0 rapoarte pentru nereguli

Sursa: Ministerul Finanţelor

Cât am plătit pentru greşelile judiciare

- Despăgubirile plătite în urma condam-
nărilor la CEDO (2004-2014): 193.545.537 
lei (peste 46 mil. euro)

Sursa: Ministerul Finanţelor

România, număr-record de 
condamnări la CEDO în 2014

- 2014 - 87 de condamnări la CEDO
- 2014 - 2 procese câştigate de România 

la CEDO
- 33 - interzicerea torturii, tratamente 

degradante sau inumane
- 24 - dreptul la un proces echitabil
- 12 - dreptul la libertate şi siguranţă
- 10 - dreptul la respectarea vieţii private

Sursa: Luju.ro
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Ce lovitură a primit DNA de la CEDO?
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Primăvara capricioasă
A venit la noi acasă,
Toate gospodinele 
Sunt precum albinele,
Dar primesc în dar o floare
Și acasă mărțișoare.

Mărțișorul e solit 
Fiindcă are șnurul trist
Atacat de tehnocrați 
Și de oameni importanți .

Ce să facă gospodina
Când plătește bat-o vina
Și leguma de pe piață 
Ca pe dreptul ei la viață.

Mulți bărbați nu au serviciu
Însă toți sunt plini de viciu

Ba fumează, ba se-mbată
Și pe-acasă niciodată.
Că nici ei nu au răbdare 
Amăgiți cu bunăstare 
Însă sunt chemați la vot 
La politici de complot
Unde sasul e expert
Și ne minte prea frecvent.

Ne tot sperie că țara
E subtire ca vioara
Și nu are crăițari
Decât pentru-ai mari și tari.

Uni stau la pușcărie 
Și-le-e viața jucărie.
Procurorii fac ce fac 
Sunt precum un cap de drac, 
Iar finanțele n-adună 
Din tot furtul o alună.

Deși banii acestei țări
Sunt în cont în mări și țări.
Să nu se-ntoarcă-n țară
La buget, o pară chioară.

Pensiile au picat
Că guvernul tehnocrat
Vrea o nație săracă 
Să și rabde , să și tacă.

D-aia șnurul este trist 
Că greșim în stil artist: 

Și alegem trădători 
Socotindu-i niște flori.
Și rămân în parlament 
Plini de forță și talent.

Balada Săptămânii

Mărţişor 
cu şnurul
trist  

Acesta este un pamflet și trebuie tratat 
ca atare!

Constantin Bunilă
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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

Contactați-ne și veți vedea diferența! 
Tel : 0787540682

Reclama ta aici!



Premierul Dacian Cioloș a anunțat 
lansarea platformei online maisimplu.gov.
ro, care are drept scop debirocratizarea 
administrației publice prin eliminarea unor 
documente sau tipuri de dosare. “Astăzi 
lansăm platforma a ceea ce am numit noi 
Comisa de tăiat hârtii, platforma online 
care va trebui să ne ajute să identificăm 
acele lucruri în funcționarea administrației 
care să ducă la o debirocratizare în relația 
cu cetățenii mai ales. Această platformă 
online are adresa “maisimplu.gov.ro”, unde 
o să invităm contribuabilii, cetățenii să ne 
împărtășească din experiența lor în relația 
cu administrația și care documente sau care 
tipuri de dosare pe care trebuie să le depună 
la administrație li se par complicate și ar 
putea fi simplificate”, a anunțat prim-
ministrul la începutul ședinței de guvern.

Premierul, Dacian Cioloș s-a gândit la 
tine?

Inspirați tehnocrații noștri!? Unii s-au 
străduit 25 de ani să facă legi și să găsească 
soluții. S-au plătit bani grei pe expertiză și 
experiență relevantă, s-au angajat oameni cheie 
in aparatul administrativ al statului, care sunt 
plătiți pe bani grei, banii noștri ai oamenilor 
care alergăm disperați după hârtii. Și acum în 
loc să emitem pretenți că suntem deștepti și 
avem soluții, le oferim pe gratis, fără nici cea 
mai mică ezitare, statului care a plătit și 

plătește în departamentele de 
strategie, control managerial, 
control intern,  bugetari cu 
salarii babane . 

Române ești naiv, dacă 
crezi că ceea ce semnalezi, 
detaliezi, oferi, nu vor fi 
însușite de cei care își doresc 
un mandat de parlamentar. 

Cine va ști că idea este a 
ta? Nimeni! 

Toata lumea se va gândi că 
aparține celui care o prezintă. 
Dar așa e la români: unii au 
valoare și alții o exploatează.

Dacă cineva vine cu o soluție inovativă cum îi 
este protejat și recunoscut dreptul la 
proprietatea intelectuală, domnule Premier 
Cioloș?

Române, crezi că domnul Cioloș și ai lui 
bugetari nu știu birocrația?

Ai văzut programul de guvernare cu care a 
fost investit ? Ai vazut o parte din problemele 
identificate de ei? Crezi că ar fi putut să mai 
producă ceva fară tine și problemele cu care tu 
te confrunți ? Cea mai bună sursă erai tu 
cetățean cinstit și naiv, care nu vezi dincolo de 
cuvinte. Continuă să dai soluții și ai să vezi 
cum cineva și le va însușii și va primi și bani 
pentru asta. Exact din bani tăi, ai celui care ai 
dat soluția.  Solicită măcar ca atunci când 
simplifică o procedura, să plece acasă cel puțin 
un bugetar din instituția la care se aplică 
măsura de simplificare.

PS. Domnule  Prim-ministru, Dacian 
Cioloș lăudabil demersul, doar că-mi permit 
o sugestie: introduceți undeva în site, în 
cazul în care cineva oferă o soluție ino-
vatoare, că îi este recunoscut dreptul de 
proprietate intelelctuală. 

Maisimplu.gov.ro Încălcare a dreptului la 
proprietatea intelectuală?!

M.B..I.
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Semnificatia zilei 
de 3 martie

(evenimentele istorice importante 
care s-au petrecut în această zi)

La data de 3 martie 1693 s-a născut James Bradley, as-
tronom, succesorul lui Halley ca astronom regal şi director al 
Observatorului din Greenwich. Este celebru datorită desco-
peririi fenomenului aberaţiei luminii (1727) (m. 13 iulie 1762). 
1703 - A încetat din viaţă Robert Hooke, astronom şi fizician 
englez; a formulat legea de proporţionalitate între defor-
maţiile elastice ale unui corp şi tensiunile la care este supus, 
cunoscută ca “Legea lui Hooke” (n. 18 iulie 1653)

1847 - S-a născut Alexander Graham Bell, inventatorul telefonului. 
(m. 2 august 1922)

1857 - S-a constituit la Bucureşti un Comitet Central al Unirii care 
milita pentru unirea Moldovei cu Muntenia

1863 - A încetat din viaţă Iancu Văcărescu, poet, considerat drept 
unul dintre primii poeţi ai literaturii române (poezia “Primăvara amor-
ului”)(n. 1792)

1871 - S-a născut Constantin Argetoianu, om politic, diplomat (m. 
6 februarie 1952, închisoarea Sighet)

1875 - A avut loc, la Paris, premiera operei “Carmen”, de Georges 
Bizet

1882 - S-a născut Ion Mihalache, om politic, fondator al partidului 
ţărănesc (m. 5 feb. 1963)

1907 - Răscoalele ţărăneşti din 1907. A avut loc la Paşcani prima 
mare ciocnire dintre răsculaţi şi armată

1943 - S-a născut Ulm Spineanu, ministru al Reformei în primul 
Cabinet Ciorbea şi fost preşedinte al Senatului (m. 26 apr 2006)

1949 - CC al PCR a hotărât trecerea la cooperativizarea agriculturii, 
proces care s-a încheiat în 1962

1955 - Elvis Presley apare la tv pentru prima dată
1992 - Bosnia-Herţegovina şi-a proclamat independenţa
2002 - Armata americană a utilizat pentru prima dată o nouă armă 

de mare putere - bomba “termobarică” (ce poate absorbi oxigenul din 
subteranele unde s-ar mai putea ascunde încă elemente ale reţelei al-Qa-
ida sau talibani) - în Afganistan

2008 - Tenorul italian Giuseppe Di Stefano a decedat (n. 1921). A 
fost, ani de-a rândul, partenerul principal al Mariei Callas şi a cântat 
sub conducerea unor dirijori prestigioşi, precum Herbert Von Karajan

Caricatura Săptămânii

1. Termenul de depunere a cererilor: 30 aprilie 
2016

2. Condiții de acordare:
- venit net/membru de familie, maximum 284 lei;
- vârsta copilului între 3 și 6 ani;
- copilul trebuie să fie înscris la grădiniță si să frec-

venteze   cursurile.   
3. Cererile se verifică/se vizează de către persona-

lul D.P.P.S. Târgu Jiu și se depun la registratura 
Primăriei Municipiului Târgu Jiu.

ANUNŢ al Primăriei Municipiului Târgu Jiu 
privind acordarea tichetului de grădiniţă 

pentru anul şcolar 2015-2016
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Partidele politice îşi aduc liderii de la 
nivel central în Gorj, pentru a-şi lansa 
candidaţii! Vasile Blaga şi Alina Gorghiu 
vor fi prezenţi pe data de 5 martie la 
lansarea candidaţilor, care va avea loc 
la un restaurant de pe Insuliţa Jiului. 

Dan Vâlceanu, va deschide lista la 
consiliul judeţean

Vor participa toţi candidaţii la primăriile 
din judeţ, consilii locale şi consiliul judeţean. 
Copreşedintele, Dan Vâlceanu, va deschide 
lista la consiliul judeţean, iar Tudor Barbu spu-
ne că va candida numai la parlamentare.

La mijlocul lunii martie, va ajunge în judeţ 
şi Traian Băsescu, preşedintele Miscării 
Populare. Acesta va veni tot la lansarea candi-
daţilor, pe 19 martie. Liderii MP de la Gorj 
speră să obţină un scor la alegerile locale, care 
să plaseze partidul pe locul 3.

Blaga şi Gorghiu în Gorj! Urmează 
să vină Traian Băsescu

L.I.

Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, 
Ion Călinoiu, ar putea să îşi piardă manda-
tul până pe data de 17 martie! Agenţia 

Naţională de Integritate l-a declarat incom-
patibil, iar Călinoiu a pierdut procesul în 
instanţă, deoarece nu şi- a timbrat acţiunea. 
Deşi a fost declarat incompatibil definitiv şi 
sentinţa este executorie, juriştii prefecturii 
Gorj analizează documentul venit de la 

ANI, în urma căruia vor stabili, dacă Ion 
Călinoiu va mai putea continua în această 
funcţie.

Prima sentinţă nu a fost pusă în aplicare de 
către Prefectura Gorj, deoarece Ion Călinoiu, 
a mai contestat o dată decizia, iar acest proces 
nu s-a încheiat. Prefectura a întrebat ANI dacă 
trebuie luată în calcul prima sentinţă, însă răs-
punsul nu a fost unul clar, ci unul cu legi care 
pot fi interpetate. 

Juriştii Prefecturii nu ştiu ce decizie să ia

În acest caz, juriştii se sfătuiesc ce trebuie 
să facă. Au mai cerut lămuriri la ANI, iar 
acum urmează să se pronunţe. Dacă până pe 
data de 17 martie nu se va lua o decizie, fapta 
se va prescrie, conform legii ANI, iar Călinoiu 
va rămâne în continuare preşedinte de CJ.

Acesta a fost declarat incompatibil de ANI 
, în urmă cu 6 luni, cand agenţia a descoperit 
că preşedintele CJ Gorj, nu a declarat în de-
claraţia de avere 800 de lei, bani pe care I a 
încasat, deoarece a făcut parte dintr o comisie 
de invăţământ. Explicaţia lui Călinoiu a fost 
că a omis să treacă aceşti bani, în declaraţia 
de avere.

Preşedintele CJ Gorj, la mâna Prefectului! 
Ion Călinoiu ar putea să îşi piardă mandatul

L.I.
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Mutarea sediului Complexului 
Energetic Oltenia la Bucureşti a 
fost amânată! În şedinţa Adunării 
Generale a Acţio na rilor, ministerul 
Energiei a dat mandat de amânare 
până când se va face un studiu de 
impact.

Dacă nu existau cele două proteste la care 
au ieşit în stradă mii de oameni, dar şi acţiu-

nile duse la extrem ale anga-
jaţilor CE Oltenia şi ale unor 
politicieni, sediul era mutat. 
20 de angajaţi ai companiei 
şi doi politicieni, Dan 
Vâlceanu şi  Gheorghe 
Pecingină, au intrat în greva 
foamei, alături de ceilalţi mi-
neri, care au recurs la aceas-
tă formă de protest, timp de 
o săptâmănă. După ce, pe 
rând, 4 dintre ei au ajuns la 
spital, ministrul Energiei 
Victor Grigorescu, a ajuns la 

Târgu Jiu, 
în miez de 
noapte, dar 
nu i-a convins pe protestatari 
să renunţe. 

 S-a încercat mutarea 
sediului pe ascuns

Mutarea sediului, în capi-
tală, fusese deja votată la în-
ceputul lunii februarie de că-
tre Consiliul de Supraveghere. 

Hotărârea finală urma să fie luată de către 
AGA, dar între timp s-a aflat de această inten-
ţie şi oamenii au protestat.

Minerilor şi energeticienilor le este teamă 
că dacă sediul va fi mutat în capitală, vor avea  
loc disponibilizări masive, iar sindicatele nu 
vor mai fi consultate. Restructurări de perso-
nal, vor avea loc oricum. În prima fază vor 
pleca acasă angajaţii care fac cerere pentru 
acest lucru şi vor primi între 2 şi 6 salarii com-
pensatorii.

Greva foamei de la CEO, a dat roade! 
Sediul rămâne la Târgu Jiu

L.I.

Victor Ponta, vine în Gorj, a doua oară, 
după ce şi-a depus mandatul din funcţia de 
prim-ministru! Ion Călinoiu, face o decla-
raţie şocantă, întrebat de ce vine Ponta în 
Gorj. Acesta a răspuns că nu poate să spună 
public, dar că i-a spus că „aşa nu se mai 
poate.”

“Vine pentru că trebuie să vină la Gorj, să 
ne organizăn activitatea. Mai este un lucru pe 
care nu pot să îl spun public, i-am spus-o foar-
te clar, nu se mai poate aşa. Judeţul 
Gorj,dispare de pe harta României, dispare 
dacă nu luăm măsuri acum foarte clare , de 
continuare a activităţii şi să facem ordine în 
ce rămâne. Asta nu a înţeles o nimeni. Aici e 
rolul statului , nu trebuie să punem povara tot 
pe CEO, trebuie să realizăm entitatea care 
poate să atragă fonduri europene, nu să se 
mănânce banii ca până acum, de 25 de ani 

pentru inchideri de mine, conservări sau nu 
ştiu ce prostii,” a declarat Ion Călinoiu la o 
televiziune locală.

Acesta pare să îşi dea seama în ce situaţie 

a ajuns judeţul pe care il conduce de peste 20 
de ani, deşi o bună perioadă de timp premierul 
a fost din Gorj, Victor Ponta fiind deputat de 
Târgu Jiu.

Călinoiu despre venirea lui Ponta în Gorj: 
e un lucru pe care nu pot să îl spun public
L.I.
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adăpost prevăzut cu SALĂ DE 
OPERAȚII !
ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR mu-
nicipiului MOTRU !

Sesizați la nr de tel. 0253/362416 orice 
infor mație care poate duce la iden-
tificarea celor care abandonează câinii 
(nr. autovehicul, culoare,  marca, etc).

Adăpostul canin aflat în apropierea 
municipiului Motru, realizat și aflat în 
administrarea Direcției Publice Motru, 
găzduiește câinii fără stăpân, abando-
nați, fiind unul din cele mai moderne 
adăposturi canine din România și care 
oferă condiții la standarde europene.Are 
toate facilitățile necesare pentru trata-
rea căinilor din punct de vedere medi-
cal, adăpostul având sală de tratament, 
depozit de alimente, grupuri sanitare și 
toate utilitățile, energie electrică, ali-
mentare cu apă, canalizare și centrală 
termică.Adăpostul mai este prevăzut cu 
vestiare pentru îngrijitori și medici.

Boxele unde sunt ținute animalele sunt izo-
late termic, tencuială vopsită lavabil, tâmplărie 
metalică, pardoseală de ciment peste care este 
montată pardoseală din lemn..Fiecare țarc de 
odihnă al câinilor este prevăzut cu o pardosea-
lă din ciment sclivisit.Există un sistem automat 
de umplere a vaselor pentru apă, vasele pentru 
hrană sunt din inox, becuri cu halogen pentru 
încălzirea cuștilor maternitate.Mai mult decât 
atât, angajații acestui adăpost fac acestă mun-
că cu o dragoste aparte, sunt mai mult decât 
iubitori ai acestor căței.Sunt pentru o perioadă 
”părinți” adoptivi.

Capturarea și transportul căinilor 
abandonați se face în conformitate cu 
legislația în vigoare

Adăpost prevăzut cu SALĂ DE 
OPERAȚII !

Foarte important de știut este faptul că adă-
postul este prevăzut inclusiv cu laborator, 

Exemple de succes și dăruire:

Adăpost canin la standarde europene în Motru!
Iulian Ionescu
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SALĂ DE OPERAȚII, sală de consultații și 
tratament, cameră frigorifică și boxe izolare 
căini postoperatorii.Adăpostul este relativ nou, 
s-a dat în folosință de 8 luni având o suprafață 
de 800 m2.

Acest adăpost aflat în administrarea 
Direcției Publice Motru le-a schimbat viața 
acestor animale, după ce multe dintre ele au 
fost maltratate.Din discuțiile pe care le-am 
avut cu conducerea Direcției Publice Motru 
am aflat cu bucurie că unele persoane, după ce 

au văzut cum sunt tratate aceste animale și câtă 
grija l-i se acordă, că pot rămâne în grija oa-
menilor de aici.

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR 
municipiului MOTRU

Chiar dacă acest adăpost canin se bucură 
de toate dotările și este conform celor mai 
stricte standard europene, în continuare ex-
istă anumite persoane care-și abandonează 
căinii direct pe raza municipiului Motru, 
probabil din alte zone, fără să-i aducă la 
acest adăpost unde pot fi îngrijiți și tratați.
În urma sesizărilor venit de la unii cetățeni 
i-au făcut pe cei de la Direcția Publică 
Motru împreună cu Poliția Locală Motru să 
facă un anunț public cu privire la faptul că 
in zonele periferice ale localitatii sunt adusi 
cu diferite autovehicule si abandonati caini 

din alte zone, și solicită sprijiniul cetățenilor 
in vederea identificarii si tragerii la raspun-
dere a acestor persoane.

Conducerea Direcției Publice Motru a 
făcut toate eforturile și demersurile nece-
sare pentru a asigura condițiile de îngrijire 
a tuturor căinilor fără stăpân de pe raza 
municipiului Motru, doar că în același timp 
face un apel la toți locuitorii să anunțe ime-
diat ce observă căini abandonați sau mașini 
care aduc câini din alte zone și-i aban-
donează în oraș.Este păcat pentru condițiile 
pe care le-au creat cei de la Direcția Publică 
Motru să nu îi ajutăm să-i găsească pe cei 
care își bat joc de aceste vietăți și pentru a 
nu vedea căței singuri și abandonați pe 
străzile municipiului, aduși din alte părți de 
alții.

Vă prezentăm în continuare anunțul 
complet!

Exemple de succes și dăruire:

Adăpost canin la standarde europene în Motru!

”CONSILIUL LOCAL MOTRU
POLITIA LOCALA

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR!

Conform Normelor de aplicare a <LLNK 12001   155180 301   0 47>O.U.G. nr. 155/2001 privind programul de gestionare a câinilor 
fără stăpân este interzisa mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă. 

Avand in vedere sesizarea Directiei Publice Motru, respectiv unele semnale venite din partea cetatenilor privind faptul ca in zonele per-
iferice ale localitatii sunt adusi cu diferite autovehicule si abandonati caini din alte zone, solicitam sprijiniul dvs. in vederea identificarii si 
tragerii la raspundere a acestor persoane.

Orice sesizare care ar putea duce la identificarea acestor persoane ( nr. autovehicul, culoare,  marca, etc)  o puteti adresa permanent 
Politiei Locale Motru atat la nr .de telefon 0253/362416 cat si la sediul din Al. Bradului nr. 2.

Va multumim anticipat!

Sef Serviciu Politie Locala
Cons. MARIN PAUL”
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Iulian Ionescu

Senatorul Dian Popescu a fost înlocuit 
din Comisia de Apărare Naţională, după ce 
a plecat din PNL! Locul acestuia aparținea 
conform algoritmului parlamentar, 

Dian Popescu, înlocuit cu “sexi senatoarea” 
Steliana Miron, în Comisia de Apărare

liberalilor iar o dată ce senatorul Dian Po-
pescu este la ALDE acum, locul a fost luat 
de liberala Steliana Miron, poreclită “sexi 
senatoarea”. 

Dian Popescu şi-a dat demisia din PNL, 
anul trecut, din cauza scandalurilor pe care le 
avea cu copreşedintele, Dan Vâlceanu, în 
filiala de la Gorj. Acum, Popescu este senator 
ALDE.

Dian Popescu a fost înlocuit din Comisia 
de Apărare pe data de 15 februarie. Senatorul 
era membru în această comisie, al cărei 
preşedinte  este Marius Obreja. Din aceasta 

comisie mai fac parte Vasile Blaga şi Traian 
Igaş, liberali şi ei.

Dian Popescu față-n față cu Ministrul 
Energiei în cadrul Comisiei pentru 
dezvoltare şi strategie economic

Senatorul, Dian Popescu face parte, mai 
nou, din Comisia pentru dezvoltare şi strategie 
economică.Încă de la primele ședințe, Dian 
și-a luat foarte serios noua postură având 
posibilitatea de a discuta față-n față cu mi-
nistrul energiei.

Situaţie incredibilă la Clubul Sportiv Pandurii 
Târgu Jiu. În timp ce preşedintele, Narcis 
Răducan, se văita în conferinţele de presă că CE 
Oltenia nu mai dă bani la sport, în presă apăreau 
contracte cu banii pe care chiar acesta îi dădea 
unei televiziuni locale din Drobeta Turnu Severin, 
televiziune care se află în insolvenţă şi se pare că 
ar fi a politicianului Ion Cupă.

Anul trecut televiziunea din Severin a primit de 
la club peste 50 de mii de euro, iar ultimul contract 
a fost semnat în septembrie anul trecut şi era valabil 
până în noiembrie anul acesta. După ce s-a aflat de 
existenţa acestui contract, clubul Pandurii Târgu Jiu 

a trimis un comunicat prin care a explicat că va fi 
reziliat. De asemenea, motivarea existenţei acestui 
contract a fost, pentru că era nevoie de promovarea 
meciurilor, pentru a veni suporteri la stadion. Tot 
conducerea clubului, recunoaște însă că acest 
contract nu a avut rezultate, deoarece meciurile s-au 
jucat tot fără suporteri.

Ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a decis ca 
CEO să nu mai finanţeze sportul din Gorj, având în 
vedere situaţia financiară grea a companiei. 
Complexul este principalul finaţator al sportului din 
judeţ. Anual, CEO dădea 21 de milioane de lei 
Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu.

Anul trecut compania a înregistrat o pierdere de 
aproape un miliard de lei. După aceasta situaţie, 
CEO va verifica dacă au ajuns bani şi la alte 
televiziuni locale din Gorj.

L.I

Banii de la Pandurii, în 
buzunarele politicienilor

Dian Popescu față-n față cu Ministrul Energiei
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Copreședintele ALDE Călin Popescu-
Tăriceanu, în cadrul unei conferințe de 
presă, a făcut un apel către primul 
ministru Dacian Cioloș, prin care 
solicită ca premierul să atragă atenția 
ministrului Justiției să respecte legea în 
ceea ce privește numirea procurorului 
șef al DNA. Declarația a fost făcută în 
cadrul unei conferințe de presă, 
susținută la sediul ALDE, din Capitală. 
Copreședintele ALDE a subliniat și 
problema lipsei Legii salarizării unice, 
cerând premierului „să-i dea sarcină 
ministrului Muncii să se grăbească cu 
această propunere de lege a salarizării”. 

„De la bun început, vreau să fiu clar 
înțeles: nu discut  despre persoane.Discutăm 
despre principiu și despre procedurile legale 
pe care ministrul, în acest fel, le-a încălcat și 
le-a desconsiderat. Procedurile legale, după 
cum am văzut și pentru procurorul general, 
prevăd depunerea de candidaturi, de dosare și 
tot ceea ce ține ulterior, de evaluarea 
candidaților. Nu este concurs, este o evaluare 
a candidaților, urmând ca această propunere 
să o înainteze către CSM și, ulterior, 
președintele să facă numirile. Din moment ce, 
inclusiv, în legătura cu cei doi procurori, 
ministrul s-a pronunțat la începutul mandatului 
că va respecta aceste proceduri, vedem acum 

dintr-o dată că sare peste ele.  
Cred că prima obligație a ministrului 

Justiției este să arate că respectă legea. Dacă 
ea nu respectă legea, atunci avem așteptări 
mai mici de la toți ceilalți. Este un lucru pe 
care vreau să îl aduc în atenția opiniei publice, 
că a nu știu câta oară ministrul Justiței 
greșește! Cred că este și o responsabilitate și 
a primului ministru să îi atragă atenția 
ministrului Justiției să intre în legalitate. Altfel 
toată această procedură se transformă în cu 
totul altceva. Nu vreau să folosesc un epitet 
deranjant, dar este sigur că criteriile obiective 
nu mai funcționează, ci alte resorturi. Cred că 
este și un mesaj descurajant pentru ceilalți 

procurori văzând că sunt anumite poziții 
rezervate, din start, pentru persoane preferate. 
Cred că problema carierei profesionale trebuie 
să se pună pentru toți și să li se dea această 
oportunitate. 

Mi se pare că este o greșeală să acceptăm 
un astfel de comportament din partea tocmai 
a ministrului Justiției, care s-a angajat la 
transparență, la respectarea legalității. 
Credeam că de la Bruxelles vine poate cu 
lucrurile un pic mai bine învățate. Nu numai 
atât. Inclusiv recomandarea făcută în MCV 
este pentru respectarea acestor proceduri în 
mod legal și nu pentru anunțurile făcute în 
mod festivist la conferințele de presă”. 

Călin Popescu–Tăriceanu îi atrage atenţia ministrului Justiţiei, 
Raluca Prună că s-a antepronunţat în legătură cu numirea 

procurorului şef al DNA - ministrul Justiţei greşeşte!
ecopolitic.ro

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii 
Rurale anunta ca Agentia de Plati şi 
Interventie pentru Agricultura (APIA) 
a demarat de la 1 martie, Campania de 
primire a cererilor unice de plata pentru 
anul 2016, in conformitate cu prevederile 
legislatiei in vigoare, respectand 
calendarul stabilit.

Ministrul agriculturii, Achi Irimescu a 
postat pe pagina sa pe Facebook ca de la 15 
martie se vor primi si cele pentru platile pentru 
animale.

In perioada 1 martie – 16 mai, la centrele 
judetene/locale ale APIA se depun fara 
penalizari cererile unice de plata.

Cererile unice de plata pot fi depuse şi dupa 
data de 16 mai 2016, in termen de 25 de zile 

calendaristice, cu o reducere de 1% pentru 
fiecare zi lucratoare a sumelor la care fermierul 
ar fi avut dreptul, daca cererea unica de plata 
ar fi fost depusa pana la data de 16 mai, 
potrivit prevederilor art.13 alin. (1) din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 
11 martie 2014.

Solicitarile depuse dupa data de 10 iunie 
2016 nu mai sunt admise la calcul, iar 
beneficiarului nu i se acorda niciun fel de plata 
sau de sprijin.

Și in Campania 2016, completarea 
declaratiei de suprafata se realizeaza electronic 
folosind aplicatia IPA Online.

Finalizarea și inchiderea cererii unice de 
plata in IPA Online se face numai in centrele 
APIA, in prezenta functionarului APIA 
responsabil cu primirea cererii, dupa 

verificarea acesteia și a mesajelor din controlul 
parcelelor digitizate, precum și corectarea 
eventualelor probleme semnalate de catre 
sistemul informatic.

Cererile unice de plata se depun la centrele 
judetene APIA in cazul fermierilor care solicita 
o suprafata mai mare de 50 hectare teren 
agricol şi la centrele locale in cazul fermierilor 
care solicita o suprafata mai mica sau egala cu 
50 hectare teren agricol.

Fermierii vor depune o singura cerere, chiar 
daca detin suprafete de teren in diferite 
localitati sau judete.

Pentru a utiliza timpul pe care APIA l-a 
rezervat pentru primirea cererii, este necesar 
ca fermierii sa se prezinte la data și ora la care 
sunt programati.

Sursa: MADR/finantare.ro

APIA a demarat Campania de primire a 
cererilor unice de plată pentru anul 2016



Pag. 12ecopolitic
        magazin

www.ecopolitic.ro
facebook.com/ecopolitic

-  vârsta, este un tânăr de 39 de ani, iar 
toată lumea își dorește o schimbare de gene-
rație;

-  familist, este căsătorit și are un copil;
- studii și experiență managerială, Cosmin 

Morega este Director General al societății 
Direcția Publică Motru din 2009, o perioadă 
de un an de zile a fost director adjunct.Este 
licențiat în management și a făcut specializări 
în managementul deșeurilor din cadrul 
Centrului regional de consultanță și formare 
Profesională PNR Q Solutions.

- experiență politică, Cosmin Morega este 
membru PSD din 2008, participase la mai 
multe campanii electorale pornind de jos în 
partid și cunoaște mai ales organizația PSD 
Motru.

- a câștigat alegerile interne ale organizați-
ei PSD Motru devansându-i pe unii candidați 
foarte puternici

Cosmin Morega a fost lansat oficial can-
didat la Primăria Motru

PSD Gorj a organizat, cum ne-a obișnuit în 
ultimul timp, o conferință de presă unde a lan-
sat încă o serie de candidați la primăriile din 

Gorj.Cosmin Morega a fost prezentat ca și 
candidat din partea PSD la primăria munici-
piului Motru, la acest eveniment fiind prezent 
atât Ion Călinoiu, președintele CJ Gorj cât și 
primarul în funcție, Dorin Hanu.

Cosmin Morega a împărțit flori și măr-

țișoare doamnelor și domnișoarelor din 
Motru

După o scurtă descriere a candidatului, 
Cosmin Morega, acesta împreună cu o parte 
din tinerii care au venit să-l susțină au pornit 
spre Motru unde au fost împărțite flori și măr-

țișoare doamnelor și domnișoare-
lor din municipiul Motru.Imediat 
ce a ajuns în oraș, acesta a mers 
direct la tarabele cu flori și mărți-
șoare foarte bucuros.A fost un 
moment inedit și frumos pentru că 
în această zi de sărbătoare au avut 
loc două evenimente importante 
pentru candidatul  Cosmin 
Morega, ziua de 1 martie și lansa-
rea lui ca și candidat, o sărbătoare 
și o ocazie să bucure și în același 
timp să se bucure de acestă zi.

COSMIN MOREGA a fost lansat 
oficial candidat la Primăria Motru

Urmare din pag 1

Fostul ministru al Fondurilor Europene, 
senatorul social-democrat Eugen Teorodovici, 
i-a cerut demisia actualului ministru, Aura 
Raducu, invitata in plen la ora ministrului, ex-
primandu-si „speranta” ca Guvernul din care 
face parte sa aiba „un mandat cat mai scurt”.

„Doamna ministru, imi pare rau intr-un fel ca 
sunteti astazi, de 1 martie, in Senat si ca poate fi 

interpretat ca fiind o motiune simpla ad-hoc, insa 
mult mai rau imi pare de fondurile europene. (…) 
Sper sa fie cat mai scurt acest mandat al dum-
neavoastra si al Guvernului din care faceti par-
te”, a spus fostul ministru in plenul Senatului.

Teodorovici a contestat cifrele avansate de 
Raducu pe tema ratei de absorbtie, spunand ca 
diferenta procentuala dintre 59% – rata la venirea 
Aurei Raducu in minister si valoarea acutuala nu 
coincide cu sumele accesate.

ecopolitic.ro

Eugen Teodorovici a cerut demisia ministrului 
Fondurilor Europene
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Au început înscrierile pentru o nouă ediție 
a Programului de Internship la Camera 
Deputaților

Conform unui comunicat s-a anunțat că 
o nouă ediție a Programului de Internship 
derulat de Camera Deputaților, destinat stu-
denților și tinerilor absolvenți, va avea loc 
în perioada 11 aprilie – 10 iunie 2016. 
Înscrierile se desfășoară online până pe data 
de 27 martie 2016.

Programul a fost inițiat de președintele 
Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, oferind 
tinerilor o experiență unică, prin implicarea 
acestora în cadrul activităților întreprinse la 
nivel parlamentar.

La edițiile anterioare ale Programului de 
Internship organizat de Camera Deputaților 

s-au înscris sute de studenți și absolvenți dor-
nici să învețe mecanismele pe care se bazează 
procesul democratic.

”Este un proiect care se bucură de interes 
deosebit din partea tinerilor. Mulți dintre stu-
denții și absolvenții care au participat la 
edițiile anterioare, tineri valoroși, creativi, cu 
o bună pregătire și entuziasm molipsitor, își 
doresc o carieră în administrație. Le oferim 
șansa să vină în Parlamentul României, să 
lucreze în comisiile permanente și să cunoască 
în detaliu procesul legislativ. Le urez mult 
succes candidaților și îi asigur de toată des-
chiderea din partea noastră!”, a declarat 
președintele Camerei Deputaților, Valeriu 
Zgonea.

Participarea la programul de Internship este 
condiționată de prezența la activitățile desfășu-
rate la Camera Deputaților.

Toate informațiile privind criteriile de ad-
mitere, opțiunile disponibile pentru candidați, 
calendarul, etapele și formularul de înscriere 
sunt disponibile pe site-ul http://internship.
cdep.ro/.

Program de Internship la Palatul Parlamentului
ecopolitic.ro

Imaginea săptămânii ne 
este oferită, surprinzător,  
de către Serviciul Român de 
Informaţii, care a început 
ofensiva informativă și pe 
Facebook nu numai pe te-
ren...

Demonstrația de ”Inte-
lligence” umoristic ne-au 
dat-o direct pe pagina de 
Facebook a SRI prin posta-
rea unei poze cu un mesaj 
subliminal și amuzant, de 1 
martie iar noi vă dăm un 
bonus...nu ratați mesajul de 
Dragobete!

Imaginea săptămânii...cu bonus de la SRI, încă una!
Demonstrația de ”Intelligence” a SRI pe Facebook!

Mesajul de 1 martie a SRI : 
”Nu mai sunt acoperiți” Mesajul de Dragobete
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 Miercuri, 2 martie 2016, a 
avut loc Ședința săptămânală a 
Guvernului României.În cadrul 
ședinței au fost propuse o serie 
de proiecte de acte normative, 
printre care cele mai importante 
sunt cele legate de noi numiri/
eliberări de prefecți și/sau 
subprefecți și PROIECT DE 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
aferent activităţii de privatizare 
pe anul 2016 al Ministe rului 
Energiei. 

În continuare vă prezentăm toate 
proiectele de acte normative propuse în 
cadrul Ședinței de guvern de miercuri:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modif icarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.174/2002 şi 
pentru modificarea Procedurilor 
privind accesul la măsurile pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă, 
modal i tă ţ i le  de f inanţare  ş i 
instrucţiunile de implementare a 
acestora, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.377/2002

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea limitelor anuale, 
aferente anilor 2016, 2017 şi 2018, 
pentru finanţările rambursabile care pot 
fi contractate şi pentru tragerile din 
finanţările rambursabile contractate sau 
care urmează a fi contractate de 
unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pr iv ind  aprobarea  Normelor 
metodologice pentru determinarea 
costului standard per elev/preşcolar şi 
stabilirea finanţării de bază de la 
bugetul de stat, din sume defalcate din 
T.V.A prin bugetele locale, pe baza 
costului standard per elev/preşcolar, 
pentru toţi preşcolarii şi elevii din 
învăţământul general obligatoriu 
particular şi confesional acreditat, 
precum şi pentru cei din învăţământul 
profesional şi liceal acreditat, particular 
şi confesional

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea numărului mediu 
maxim de personal pe anul 2016 pentru 
operatorii economici din industria de 
apărare, care desfăşoară activităţi 
conform prevederilor art.10 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2002 privind industria de apărare

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Ce proiecte de acte normative au 
fost pe masa Guvernului României

pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 
pentru aprobarea modelelor, formu-
larea-tip folosite în activitatea de cazier 
judiciar

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea descrierii tehnice 
şi actualizarea valorii de inventar a 
unui imobil aflat în domeniul public al 
statului şi în administrarea Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securității

PROIECTE DE HOTĂRÂRE 
privind numiri/eliberări de prefecți și/
sau subprefecți

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli aferent activităţii de 
privatizare pe anul 2016 al Ministerului 
Energiei

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei 
Autonome „Rasirom”, aflată sub 
autoritatea Serviciului Român de 
Informaţii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei 
Autonome ‚’Monitorul Oficial’’, aflată 
sub autoritatea Guvernului României, 
exercitată prin Secretariatul General al 
Guvernului

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei 
Naţionale de Transporturi Aeriene 
Române-TAROM S.A aflată sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei 
Autonome ‚„Administraţia Patrimo-
niului Protocolului de Stat’’, regie 
autonomă de interes naţional aflată sub 
autoritatea Secretariatului General al 
Guvernului

MEMORANDUMURI
MEMORANDUM cu tema: 

Aprobarea negocierii Tratatului dintre 
România și Malaysia privind 
transferarea persoanelor condamnate

MEMORANDUM cu tema: 
Aprobarea negocierii Tratatului dintre 
România și Malaysia privind extrădarea

MEMORANDUM cu tema: 
Aprobarea negocierii Tratatului dintre 
România și Malaysia privind asistența 
judiciară în materie penală

MEMORANDUM cu tema: 
-Aprobarea raportului negocierii 

Acordului de împrumut (finanțare 
adițională) dintre România și Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare în valoare de 48 milioane 
EUR pentru sprijinirea Proiectului 
privind controlul integrat al poluării cu 
nutrienți

-Aprobarea semnării textului 
negociat al Acordului de împrumut 

(inclusiv a scrisorilor suplimentare)
-Aprobarea împuternicirii de 

semnare a Acordului de împrumut 
ministrului Finanțelor Publice

MEMORANDUM cu tema: 
Aprobarea componenţei instituţionale 
a delegaţiei României în cadrul 
Comitetului Comun de Monitorizare 
pentru Programul Operaţional Comun 
Bazinul Mării Negre 2014-2020

MEMORANDUM cu tema: 
Aprobarea semnării Addendumului la 
Memorandumul de Înţelegere privind 
implementarea proiectelor comune de 
cercetare între Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Agenţia universitară a 
Francofoniei, semnat la Bucureşti, la 
data de 09 octombrie 2014

MEMORANDUM cu tema: 
Aprobarea numirii domnului Florin 
Tunaru, vicepreședinte cu rang de 
subsecretar de stat în cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, în 
calitate de membru al Consiliului de 
Supraveghere al Fondului Român de 
Contragarantare S.A.

MEMORANDUM cu tema: 
Aprobarea numirii domnului Bogdan 
Pușcaș, președinte cu rang de secretar 
de stat al Agenției Naționale pentru 
Achiziții Publice, în calitate de membru 
al Consiliului de Supraveghere al 
Fondului Român de Contragarantare 
S.A.

MEMORANDUM cu tema: 
Menţinerea numirii domnului Daniel 
Diaconescu, Vicepreşedinte cu rang de 
subsecretar de stat al Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, în 
calitate de membru al Consiliului de 
administraţie al Companiei Naţionale 
Loteria Română -S.A

MEMORANDUM referitor la: 
Aprobarea participării domnului 
Aristotel Marius JUDE – Secretar de 
Stat la Ministerul Energiei, în calitate 
de membru în Consil iul  de 
Administraţie al Societăţii Naţionale de 
Gaze Naturale ROMGAZ SA Mediaş

MEMORANDUM referitor la: 
Aprobarea participării domnului Vlad 
Vasiliu - Secretar de Stat la Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 
Mediul de Afaceri, în calitate de 
membru în Consiliul de Administraţie 
al Societăţii GDF SUEZ Energy 
România SA (în curs de schimbare a 
denumirii în ENGIE ROMANIA - 
S.A.)

MEMORANDUM cu tema: 
Aprobarea numirii domnului Dragoș-
Nicolae Pîslaru, consilier de stat în 
cadrul Cancelariei Primului-Ministru, 
în calitate de membru al Consiliului de 
Supraveghere al Fondului Român de 
Contragarantare S.A.

MEMORANDUM cu tema: 
Aprobarea numirii domnului Paul 
Gheorghiu, director Cabinet Prim-
ministru, cu rang de secretar de stat în 
cadrul Cancelariei Primului-Ministru în 
calitate de membru al consiliului de 
administrație al Fondului Național de 
Garantare pentru Întreprinderi Mici și 
Mijlocii S.A-IFN.

NOTE
NOTĂ privind formularea 

punctului de vedere al Guvernului 
asupra unor amendamente cuprinse în 
Raportul preliminar al Comisiei pentru 
Muncă și Protecție Socială a camerei 
deputaților referitor la proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 32/2015 
privind înființarea Gărzilor Forestiere 
(Plx.717/2015)

NOTĂ privind formularea 
punctului de vedere al Guvernului cu 
privire la Legea privind darea în plată 
a unor bunuri imobile în vederea 
stingerii obligațiilor asumate prin 
credite (Bp.256/2015,L 450/2015,Plx 
743/2015)

PUNCTE DE VEDERE
Proiectele punctelor de vedere 

asupra unor propuneri legislative 
iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate 
în procedură parlamentară la data de 18 
noiembrie 2015, potrivit opiniilor 
exprimate de ministerele/instituţiile 
consultate. Proiectele punctelor de 
vedere cu privire la 17 propuneri 
legislative parlamentare
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Nr. crt. Localitatea Nume si prenume

0 1 2
1 Motru Morega Cosmin
2  Borăscu Ţucu Constantin 
3  Cruşeţ Drăguşin Viorel

Marți, 1 martie, PSD 
Gorj și-a continuat campa-
nia de prezentare publică, în 
cadrul unei conferințe de 
presă, a încă 7 candidații la 
primăriile din județ pentru 
alegerile locale.

Vă prezentăm în continu-
are lista,  prezentarea aces-
tor candidați pentru funcția 
de primar la alegerile locale, 
în cadrul conferinței de pre-
sa a PSD din data de 
01.03.2016.

Președintele României, domnul 
Klaus Iohannis, a semnat luni, 29 
februarie a.c., decretul pentru 
promulgarea Legii privind apro-
barea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2015 pentru 
modificarea art. 2 lit. d) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi ex-
ploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgen-
ţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăţi care 
se aplică în agricultură în perioa-
da 2015-2020 şi pentru modifica-
rea art. 2 din Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură.

Președintele României, domnul 
Klaus Iohannis, a semnat marţi, 1 
martie a.c., următoarele decrete:

Decret privind acordarea 
Drapelului de luptă Direcției 
Generale Protecție Cores pondență 
Clasificată și Obiec tive;

Decret privind eliberarea 
din funcţia de judecător la 
Tribunalul Gorj a domnului 
Valentin Bănică – pensionare, 
la data de 1 martie 2016;

Decret privind eliberarea 
din funcţia de judecător la 
Tribunalul Hunedoara a 
doamnei Maria Goron – pen-
sionare, la data de 1 martie 
2016, Hotărârea Consiliului 
Superior al Magistraturii  nr. 
160/2016;

Decret privind eliberarea din 

funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a 
doamnei Luminiţa-Livia Zglim bea 
– pensionare, la data de 1 mai 
2016;

Decret privind eliberarea din 
funcţia de judecător la Judecătoria 
Olteniţa a doamnei Elena Mihai 

– pensionare;
Decret privind eliberarea din 

funcţia de procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă Jude-
cătoria Negreşti Oaş a doamnei 
Liloiu Panna Maria - la data de 1 
martie 2016.

Ce decrete a semnat în acestă 
săptămână Preşedintele României, 

domnul Klaus Iohannis
ecopolitic.ro

Încă 7 candidaţi la primăriile 
din Gorj ai PSD

4  Dănciuleşti Andronescu Ion 
5  Hurezani Cîrstea Gheorghe 
6  Ioneşti Tătaru Marian 
7  Stoina Buşe Ioana 
8  Turburea Bîrcă Ion 
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Susținută financiar de peste patru 
mii de cotizanți, ASU Poli are un par-
curs perfect în seria a IV a ligii a treia. 
Gruparea de pe Bega ocupă în mod ab-
solut meritat fotoliul de lider, având şi  
un avans de trei puncte față de ocupan-
ta locului secund, Metalurgistul Cugir.

În prima etapă a returului, timişorenii se 
vor deplasa la Motru, unde  vor 
întâlni Minerul, echipă alcătuită 
din foarte mulți jucăori tineri.Din 
această cauză nici nu concep un 
alt rezultat , decât victoria. În în-
tâlnirea directă din prima etapă, 
ASU a reuşit să se impună cu 
scorul de 3-0.

Trupa lui Sorin Brindescu tra-
ge tare pentru a obține accederea 
în eşalonul ligii a doua, iar visul 
lor pare foarte aproape de a se 
împlini. Cu toate acestea nu vor 
avea parte de un retur foarte uşor 
, Național Sebiş şi Metalurgistul 
Cugir având acelaşi obiectiv.

Suporterii, mereu alături de ASU.

Deşi distanța dintre Timişoara şi Motru nu 
este una tocmai scurtă, acest lucru nu îi va 
împidica pe suporteriii politehnicii, să facă 
deplasarea în Oltenia.Peste trei sute de persoa-
ne vor întreține atmosfera în stilul caracteris-
tic.

„Putem spune că este aproape de necrezut 
faptul, ca o echipă de liga a treia din România, 
a fost susținută de peste o mie de suporteri la 
un meci jucat în deplasare.”decalara un supor-

ter al ASU Poli.
 Vorbim, fireşte, de cea mai iubită formație 

a Banatului în deplasarea de la Hundoara, când 
fanii bănățenilor au creat o atmosferă incredi-
bilă, cum din păcate nu mai găsim la nici o 
altă echipă din fotbalul românesc.

„Am încercat să evităm soarta 
Universității Craiova”.

Suporter ASU: „este păcat ce se întâmplă 
în zilele de azi în fotbalul nostru. Practic, 

moare tot farmecul când echi-
pele simbol ale unor oraşe 
mari precum Timişoara sau 
Craiova sunt înlocuite cu niş-
te copii, care niciodată nu ne 
vor convinge să uităm adevă-
ratele valori. E trist! Venim 
de mici la stadion, am trăit 
momente unice , minunate, 
alături de Poli Timişoara, era 
normal să ne mobilizăm ca 
echipa sa nu moară, cum s-a 
întamplat din păcate cu 
Universitatea Craiova.”

O dragoste în alb şi violet, un oraş 
pentru o singură echipă. ASU 

Politehnica Timişoara, lider în C4.
Minerul Motru - ASU Politehnica Timişoara în prima etapă a returului!

P.V.


