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EXCLUSIVITATE

Un Judecator de la Secția I 
penală a Curții de Apel 
București a arestat o mamă 
pentru că și-ar fi răpit propriul 
copil de 2 ani

Tribunalul Gorj a decis să 
suspende ordinul prefectului 
prin care Ion Călinoiu a fost re-
vocat din funcția de președinte 
al Consiliului Județean Gorj. 
Decizia este executorie, astfel că 
Ion Călinoiu se poate întoarce 
oricând la serviciu. 

În urma acestei decizii, Ion 
Călinoiu se întoarce pe cai mari la 
conducerea județului și la preluarea, 
din nou, a frâielor PSD Gorj, pe care 
se părea că le-a scăpat din mână.Mai 
mult decât atât, acestă primă decizie 
a instanței este o lovitură dată, atât 
Prefectului numit de Cioloș cât și 
Agenției Naționale de Integritate, cele 
două instituții s-au cam făcut de râs în 
cazul Ion Călinoiu.

De asemenea, magistrații au stabi-
lit ca pe data de 16 mai să se judece pe 
fond această speță. într-o intervenție 
telefonică la Radio Târgu Jiu, Călinoiu 
a declarat că se aștepta la această de-
cizie din partea instanței pentru că 
suspendarea sa din funcție a reprezen-
tat un abuz, iar prefectul a încălcat 
legea. Așadar, Ion Călinoiu, se poate 
întoarce de mâine în biroul său de pre-
ședinte al Consiliului Județean, iar 
Ciprian Florescu va reveni pe funcţia 
de vicepreşedinte.Călinoiu se va mai 
întâlni o dată magistrații la sfârșitul 
lunii. Pe 26 aprilie, Curtea de Apel 
Alba Iulia a fixat termen la procesul 
prin care Călinoiu contestă raportul de 
incompatibilitate transmis de ANI. 
Călinoiu a fost declarat incompatibil 
de ANI, pe 17 iunie 2015, după ce a 
prestat și alte activități în afară de cea 
de președinte, lucru interzis de lege.
sursa:radiotargujiu.ro

Instanţa Tribunalului Gorj a admis 
suspendarea ordinului Prefectului 
Judeţului Gorj cu privire la revocarea 
din funcţia de preşedinte al Consiliului 
Judeţean Gorj a lui Ion Călinoiu

„Admite cererea de suspendare a 
efectelor actului administrativ formu-
lată de reclamant. În temeiul art. 15 
din L.554/2004 dispune suspendarea 
executării actului administrativ 
reprezentat  de  Ordinul  nr. 
108/17.03.2016, emis de Instituţia 
Prefectului Judeţului Gorj, până la 
soluţionarea definitivă a cauzei. Ia act 
de renunţare la judecată a cererii de 
chemare în garanţie, formulată de 
către reprezentanţii legali ai pârâtelor 
Instituţia Prefectului şi Prefectul 
Judeţului Gorj. Cu recurs în termen 
de 5 zile de la comunicare ce se va 
depune la Tribunalul Gorj“, se arată 
în sentinţa instanţei de judecată.

CĂLINOIU 

l Prefectul de Gorj și ANI s-au cam făcut de râs...deocamdată!
se întoarce pe cai mari!!!
ecopolitic
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Am ales acest text ca și titlu de editorial 
pentru a încerca să înțelegeți cum s-ar fi 
simțit marele nostru gojean, Constantin 
Brâncuși în momentul în care ar afla că cei 
doi prieteni și dirijori ai zonei Motru din 
ultimii 10 ani, Dorin Hanu și Severus 
Militaru se vor muta cu tot cu bagaje la 
Consiliul Județean iar din toamnă urmea-
ză...probabil,  Bucureștiul.

Da...eu am rămas MUT de uimire în mo-
mentul în care am aflat că Severus Militaru, 
fost deputat și fost lider de sindicat, cel care a 
aruncat în lupta pentru primăria Motru un om 
nevinovat, la rândul său MUT, nevând șanse 
să câștige primăria Motru din partea PNL, a 
fost pus pe lista de consilieri județeni la alege-
rile din iunie.

Nu pot să cred că cel care nu a făcut și nu 
va face absolut nimic concret pentru munici-
piul Motru, decât tot felul de aranjamente și 
care-și permite să sune anumiți oameni să le 
explice cum trebuie să facă presă, a ajuns să 
fie pe listele de la consiliul județean și, proba-
bil, va ajunge din nou deputat, că ăsta e scopul.

...scuze, marele 
lui proiect este trans-
formarea MUNI-
CIPIULUI MOTRU 
ÎN ORAȘ...și mai 
este partea cu accesa-
rea  de  Fondur i 
Europene...de care 
m-am săturat să tot 
aud, de la un om care 
a avut pârghii să ac-
ceseze până acum și 
nu am auzit să fi fă-
cut ceva.Apropo, nu 
sunt un fan dar 
Slapciu, candidatul de la PMP, măcar a accesat 
și el poate să vorbească de fonduri europene.

Dar voi îl votați așa că...
Da...am rămas tot MUT de uimire când am 

aflat că și celălalt personaj, primarul Dorin 
Hanu o să fie pe listele de consilieri județeni, 
și ca să vezi coincidență, la fel ca și tovarășul 
de mai sus.

După ce a mimat o așa zisă retragere din 
viața politică, renunțând la a mai candida pen-
tru un nou mandat de primar, ne trezirăm cu el 
pe listele pentru Consiliul Județean.Iar ca să 

fie pachetul complet, se pare 
că,  PRIMARUL FĂRĂ 
MIZĂ, Dorin Hanu se vrea și 
în Parlamentul României din 
toamnă.

Cât tupeu să ai, după ce ai 
recunoscut că nici măcar cu-
rățenia din oraș, unul din sin-
gurele lucruri pe care le pot 
aprecia ( mai este si siguranța 
că pot merge oricând liniștit 
pe stradă ) nu-ți aparține și 
după ce anunți public că nu 
mai candidezi, fără să anunți 
conducerea de la Gorj a PSD, 
iar acum să te furișezi pe lis-
tele de la județ?!

Evident că este o  
întrebare retorică...
Nu pot să cred că acest 

personaj politic de tristă amin-
tire, cel care nu a reușit să 
aducă 1 investitor adevărat în 
oraș, cel care nu a creeat pre-
misele creării unor locuri de 
muncă și care nu a avut nicio 

viziune privind dezvoltarea sau salvarea aces-
tui frumos oraș are tupeul să se gândească că 
acum e timpul să avanseze politic, să ajungă 
consilier județean și mai apoi, din toamnă cu 
pretenții de parlamentar.

Dar, încă o dată vă zic, voi îl votați...

I-am alăturat pe cei doi pentru că ei sunt 
doi oameni care au contat, au condus acest 
oraș, unul din postura de parlamentar, șef  la 
sindicat, lider de partid, etc. și altul de primar. 
Toată lumea să știe sau dacă au uitat le aduc 
aminte că acești doi oameni politici au condus 
municipiul Motru iar acum după ce l-au termi-
nat și este în pragul falimentului prin inactivi-
tatea și capacitatea lor redusă de viziune și 
implicare, de fapt INDOLENȚĂ este cuvântul 
care-i caracterizează, se ridică acum cu preten-
ții și ne mai și dau sfaturi, ne aruncă nu știu ce 
proiecte politice de dezvoltare și creeare de noi 
locuri de muncă!

DAR...ÎNTREB EU : 
DE CE NU AȚI FĂCUT PÂNĂ ACUM 

SAU CE AȚI FĂCUT CONCRET PÂNĂ 
ACUM PENTRU MUNICIPIUL MOTRU?

P.S.
Toate aceste aranjamente politice, atât can-

didatura lui Militaru cât și a lui Hanu la pa-
chet, s-a făcut după o lungă colaborare între 
cei doi, să ne aducem aminte doar de neimpli-
care lui Hanu în campania lui Khraibani la 
parlamentare, doar era candidatul PSD(USL).

Să vă spun o poveste în încheiere : se vor-
bește pe la colțuri că undeva la un restaurant, 
parcă la o cantină din Motru, pe 1 decembrie 
2015, stând cei doi împreună la un separeu, 
s-au gândit să mergă și mai sus de Motru, de 
ce nu în Parlamentul României...PAS CU PAS!

NOROC BUN!

Iulian Ionescu
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•	 TOVARĂȘII : HANU și MILITARU merg împreună cum au mers tot timpul...nu fiți naivi, ei se cunosc 
și se înțeleg foarte bine! 

Brâncuşi : ”V-am lăsat săraci şi proşti, 
v-am găsit şi mai săraci şi proşti”
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Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit, 
miercuri, la Biroul Electoral Municipal, despre prioritățile pe care 
le are în vedere, dacă va deveni primarul Bucureștiului. Ea este 
prima persoană care și-a depus candidatura.

„Cred că această campanie trebuie să fie despre tineri, despre solu-
țiile noastre și ale lor”, a spus Firea, la ieșirea de la Biroul Electoral 
Municipal.

Vorbind despre programul său, candidatul PSD a declarat că, în cazul 
în care va deveni Primarul Bucureștiului, Capitala „va arăta cu totul 
diferit: nu va mai fi atât de aglomerată, atât de plină de mizerie, atât de 
plină de gropi”. 

Gabriela Firea a mai spus că Bucureștiul nu ar fi arătat așa dacă fos-
tul primar ar fi fost ambițios. „Rezultatele mandatului meu nu vor putea 
fi măsurate peste abia patru ani de zile, ci în câteva luni, pentru că une-
le dintre soluții pot fi luate imediat”, a continuat ea.

Firea le-a transmis celorlalți candidați că își dorește „foarte mult” o 
campanie „civilizată, deschisă” și a precizat că este deschisă să partici-
pe la dezbateri, pe tema probemelor din București.

În 18 martie, PSD a validat candidații pentru alegerile locale.  Astfel, 
preşedinta interimară a PSD Bucureşti, Gabriela Firea, a fost desemnată 
să candideze pentru PMB. Șeful PSD, Liviu Dragnea, a publicat, luna 
trecută, pe pagina sa de Facebook, o fotografie cu echipa suținută de 
social-democrați în alegerile locale pentru București. Pentru sectorul 1, 
candidatul este deputatul Dan Tudorache, iar pentru sectoarele 2 şi 3, 
actualii primari Neculai Onţanuşi Robert Negoiţă(nu se știe sigur de cei 
doi). La sectoarele 4, 5 şi 6 apar în postarea preşedintelui PSD candida-
ţii Daniel Băluţă, Daniel Florea şi Gabriel Mutu.sursa:romanialibera.ro

Partidul Național Liberal de la 
Gorj a definitivat listele de consi-
lieri, dar a prezentat și programul 
pentru județul Gorj.

La Consiliul Județean va candida Dan 
Valceanu, pentru primary de municipii,  
la Târgu Jiu, Octavian Lupulescu, iar la Motru, 
Gigel Jianu. Programul pentru dezvoltarea ju-
dețului cuprinde inițiative în toate domeniile. 
Principala idee de dezvoltare a județului este 
cea de atragere de fonduri europene. 
“Bugetul unei administratii locale este un bu-
get pentru funcționare și nu pentru dezvoltare.

Din bugetul local nimeni nu va reuși să faca 
investii, de aceea mi am propus, ca acest pro-
gram sa fie dezvoltat în jurul proiectelor care 
sunt finanțate de UE, prin POR și PNDR. 
Dacăacest lucru era făcut până acum, județul 
Gorj putea să concureze cu județele dezvolta-
te din țară. Nu s-a vrut, motiv pentru care 
Gorjul este un județ care trebuie să trăiască din 
ajutoare sociale. Oamenii au ocazia să schim-
be aceste lucruri la alegeri. Putem trăi în con-
tinuare din mila autorităților, adică din ajutare 
sociale sau acești oameni pot găsi un loc de 

muncă, așa cum ne dorim noi, cei de la PNL!”, 
a spus Dan Vâlceanu.Programul Lege si Locuri 

de Muncă este este în dezbatere publică pe site 
ul partidului, cât și pe pagina de facebook.

PNL a lansat “programul de guvernare 
local Lege şi locuri de muncă!”

GABRIELA FIREA şi-a depus 
candidatura la Primăria Capitalei
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Minerii care au plecat pe jos de la 
Rovinari la Bucureşti, pentru a atrage 
atenţia guvernanţilor asupra problemelor 
Complexului Energetic Oltenia, dar şi asu-
pra celorlalte companii care produc energie 
pe cărbune s- au întors dezamăgiţi acasă. 
Discuţiile pe care le- au avut la Guvern, nu 
i-au multumit, deşi au semnat un protocol. 
Ei au cerut să nu se mai importe energie şi 
să se echilibreze piaţa de energie din 
România.

Întorşi acasă, minerii spun că vor aştepta 
câteva luni pentru a vedea dacă se fac paşi 
pentru rezolvarea problemelor pe care le- au 
spus, în caz contrar se gândesc la alte forme 
de protest. Minerii au fost primiţi în cele din 
urmă de vicepremierul, Costin Borc, după ce 
discuţiile de la Ministerul Energiei i- au 
nemulţumit. Ei au mers pe jos 320 de km, până 
în faţa Guvernului, unde au protestat. Liderii 
de sindicat spun că nu este normal ca România 
să importe energie, în timp ce companiile care 
produc energie pe cărbune să facă disponibi-
lizări. Acesta a fost principalul motiv pentru 
care angajaţii CEO s- au hotărât să protesteze. 
La Complexul Oltenia au fost anunţate 2000 
de disponibilzări începând cu 1 iunie, după ce 

anul trecut au plecat acasă alţi 2000 de sala-
riaţi.

Alături de mineri a participat la marşul dis-
perării, aşa cum a fost numit şi scriitorul, 

Laurian Stănchescu, care a propus primarului, 
Florin Cârciumaru, să- i declare eroi. Acesta a 
refuzat însă.10 dintre minerii care mers pe jos 
vor fi decalarati cetateni de oanoare ai comu-
nei Fărcăşeşti.

Minerii au terminat marşul cu 
gândul la alte proteste

L.I.

Partidul Social Democrat de la Gorj nu 
şi-a anunţat deocamdată, listele cu can-
didaţii la Consilul Judeţean si Consiliul 
Local, a anunţat însă în conferinţe de 
presă, candidaţii din localităţile din Gorj. 

Ion Călinoiu, declarat incompatibil de 
ANI şi revenit în funcţia de preşedinte al 
CJ Gorj, după ce a câştigat în instanţă, 
aşteaptă acum să vadă colegii de partid îl 
vor vota pentru a deschide lista de la CJ.

Ion Călinoiu a anunţat, că la lansarea 
din 4 sau 5 mai va ajunge Victor Ponta, iar 
pe Liviu Dragnea nu l-a invitat. Spune că 
delegat din partea partidului este Valeriu 
Zgonea, dar nu ştie dacă va veni. 

PSD nu are listele cu candidaţi, 
dar ştie că la lansare va veni 

Victor Ponta
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Ministerul Energiei a trimis în 
ultima săptămână comunicate de 
presă atipice unei instituţii de talia 
unui Minister. Par mai degrabă o 
ceartă publică, fără niciun rezul-
tat, iar oamenii aşteaptă de la un 
minister, soluţii şi decizii, nu cer-
turi. Ultimul comunicat a fost tri-
mis în contextul în care zilele tre-
cute minerii din FNME își încheiau 
marșul către București cerând sal-
varea complexului energetic si cei 
din minister îl doresc schimbat pe 
Ciobotarică. 

Cel mai probabil, schimbarea lui 
Laurențiu Ciobotarică s- ar fi produs fără 
probleme, având în vedere contextul de-
scris mai sus dacă nu se făceau publice 
rezultatele financiare pe primele trei luni 
ale acestui an. CEO a obținut un profit de 
144 de milioane de lei, fapt care a creat o 
problema și celor care au mărșăluit spre 
București cerând salvarea companiei, dar 
și ministerului care acum nu mai poate jus-
tifica o schimbare a directorului general. 

Prin comunicatele trimise, cei de la 

Ministerul Energiei, doresc să creeze ima-
ginea ca nu se poate lucra cu actualul di-
rector care refuză să colaboreze pentru 
elaborarea unor planuri de viitor pentru 
companie. Secretarul de stat Corina po-
pescu declara  în cadrul comisiei : 

„Complexul Energetic Oltenia este vic-
tima unui șir lung de greșeli de manage-
ment dublate de ingerințe în actul de-
cizional și ambiții personale, la care se 
adaugă o lipsă de asumare a planurilor de 
restructurare necesare de foarte multă 
vreme. Am luat act de faptul că fosta con-
ducere a adus compania pe marginea 

prăpastiei prin modul în care a înțeles să 
conducă activitatea, dar acest fapt nu 
scuză în niciun fel actuala conducere.” 

Ciobotarică și-a recunoscut lipsa de in-
teres pentru discutiile din aceasta comisie 
de lignit : 

“Recunosc că nu m-am implicat foarte 
mult în realizarea prezentării pentru 
săptămâna trecută și îmi asum toate criti-
cile. Trebuie să facem o analiză din care 
să reiasă și problemele, și lucrurile care 
trebuie îmbunătățite. Este necesară, de 
asemenea, o comunicare mai bună cu min-
isterul”. 

Modul ciudat în care alege sa comunice 
Ministerul energiei, făcând publice discuții 
dintr-o comisie operativa, devoaleaza lipsa 
totala de profesionalism și decizie a con-
ducerii ministerului. Ministrul energiei și- 
a făcut un obicei din a comunica pe 
Facebook,  mesaje fără referiri concrete și 
diverse intalniri sau vizite.

Un ministru adevărat, obține infor-
mațiile necesare și ia decizii. Actualul min-
istru al energiei ne spune prin comunicate 
ca nu este apt nici sa obțină informații de 
la companiile din subordinea ministerului 
și nici să ia decizii. La ministerul energiei, 
ministrul nu exista în activitatea minister-
ului, exista doar pe Facebook.

Ministrul Energiei, de la 
ministerul fără ministru, se 

joacă de-a comunicatele
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Mama arestata il reclama la Iohannis: 
“Avea luata deja decizia de extradare a mea 
inainte de a incepe judecata... A adaugat de la 
sine o acuzatie care sa prevada o pedeapsa mai 
mare astfel incat sa poata dispune extradarea si 
arestarea” (Memoriu)

Decizie absolut halucinanta la Curtea de 
Apel Bucuresti! Judecatorul Adrian Viorel 
Podar de la Sectia I penala a Curtii de Apel 
Bucuresti a decis arestarea unei mame, care 
a ales sa fuga din Canada cu cei doii fii ai sai 
pentru a scapa de violentele barbatului cu 
care locuia. Incredibil, arestarea Anei Maria 
Nedelcu (foto) a fost dispusa in data de 13 
aprilie 2016, atentie, din oficiu, de judecatorul 
Adrian Podar si survine dupa ce barbatul de 
origine dominicana cu care locuia a reclamat-o 
pe femeie ca a fugit, in 2014, cu copilul pe care 
il aveau impreuna. 

Pentru a putea dispune masura arestarii 
Anei Maria Nedelcu, judecatorul Adrian 
Podar este acuzat ca a adaugat “de la sine” pe 
langa infractiunea de nerespectare a masurilor 
privind incredintarea minorului, „o alta 
incadrare juridica a faptelor intr-o infractiune 
mai grava”, respectiv lipsire de libertate a unui 
minor. 

Totul cu scopul de a indeplini conditia 
gravitatii pedepsei. Pe langa aceasta, Adrian Podar 
este acuzat ca “s-a investit din oficiu cu cererea de 
arestare in vederea extradarii fara a fi investit de 
catre procuror cu o asemenea cerere”. 

Culmea, pana si procurorul de la Parchetul 
Curtii de Apel Bucuresti contesta masura arestarii 
Anei Maria Nedelcu si vine sa evidentieze actiunile 
judecatorului Podar: “Avand in vedere faptul ca 
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti 
nu a solicitat arestarea provizorie a persoanei 
extradabile Nedelcu Ana Maria, apreciindu-
se ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de 
lege pentru luare masurii arestarii provizorii si 
pentru admiterea cererii de extradare, raportat la 
infractiunea corespondenta din legislatia penala 
romana, impotriva incheierii pronuntata de CAB 
s-a formulat contestatie”.

Memoriu la Klaus Iohannis
Luata pe sus de politisti in 13 aprilie 2016 

si dusa in arest preventiv pentru a fi pus in 
executare mandatul de arestare provizorie in 
vederea extradarii nr. 2 (facsimil) dispus de 
judecatorul CAB Adrian Podar, Ana Maria 
Nedelcu a decis sa se adreseze, prin avocat, 
Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, 
pentru a reclama faptul ca, in calitate de 
cetatean roman, este supusa de autoritati unor 
abuzuri, fiindu-i incalcate drepturile, atat ei, 
cat si copiilor ei.

Drama Anei Maria Nedelcu a inceput in 23 
martie 2016, cand judecatorii canadieni au cerut, 
in baza acuzatiilor aduse de tatal minorului, ca 
femeia de nationalitate romana si canadiana sa fie 
extradata in Canada, fiind acuzata de savarsirea 
infractiunii de rapire cu incalcarea unui ordin de 
custodie, fapta prevazuta de art.281 alin.1 din 
Codul penal canadian si pedepsita cu inchisoare 
de pana la 10 ani. In legislatia penala romana, 
fapta de care Ana Maria Nedelcu este acuzata 
are corespondent in art. 379 alin.1 din Codul 
penal, infractiunea de nerespectarea masurilor 
privind incredintarea minorului, pentru care legea 
prevede pedeapsa inchisorii de la o luna la 3 luni 
sau amenda. 

In baza solicitarii venite din partea 
autoritatilor canadiene, procurorii de la 
Parchetul Curtii de Apel Bucuresti au sesizat 
Curtea de Apel Bucuresti, in vederea aprecierii 
asupra luarii masurii arestarii provizorii a 
Anei Maria Nedelcu si continuare procedurilor 
de solutionare a cererii de extradare. 

Tehnic, aprecierea asupra luarii masurii 
arestarii provizorii era doar o formalitate, 
nefiind admisibila intrucat nu era indeplinita 
conditia gravitatii pedepsei prevazuta in art 26 

din legea 302/2004, care prevede ca “Extradarea 
este acordata de Romania, in vederea urmaririi 
penale sau a judecatii, pentru fapte a caror 
savarsire atrage potrivit legislatiei statului 
solicitant si legii romane o pedeapsa privativa 
de libertate de cel putin un an, iar in vederea 
executarii unei pedepse, numai daca aceasta este 
de cel putin 4 luni”.  Ajunsa la Curtea de Apel 
Bucuresti cauza nr. 2559/2/2016/A1 repartizata 
judecatorului Adrian Viorel Podar avand ca obiect 
“extradare pasiva-luare masura preventiva” a luat 
o turnura neasteptata si unica in Romania. 

Judecatorul Podar a decis arestarea 
Anei Maria Nedelcu hotarand de la sine ca 
pe langa infractiunea de nerespectarea ma-
surilor privind incredintarea minorului, sa 
adauge de la sine o alta incadrarea juridica a 
faptelor intr-o infractiune mai grava pentru 
a fi indeplinita conditia gravitatii pedepsei, 
respectiv infractiunea de lipsire de libertate a 
unui minor. 

Iata ce se precizeaza in Memoriul transmis 
de Ana Maria Nedelcu Presedintelui Klaus 
Iohannis: 

“S-a apreciat ca faptele mentionate in cererea 
de extradare de catre autoritatiile canadiene are 
echivalent in legea penala romana in art 379 
Cod Penal, respectiv nerespectarea masurilor 
privind incredintarea minorului, fapte pentru 
care pedeapsa este de pana la 3 luni inchisoare 
si astfel nu este indeplinita conditia gravitatii 
pedepsei prevazuta in art 26 din legea 302/2004.”

La inceputul sedintei de judecata judecatorul 
cauzei luand act de pozitia Parchetului a inteles 
sa adauge de la sine o alta incadrare juridica 
a faptelor intr-o infractiune mai grava, pentru 
ca astfel sa fie indeplinita conditia gravitatii 
pedepsei.

•	 Un Judecator de la Sectia I penala a Curtii de Apel Bucuresti a arestat o mama pentru ca si-ar fi rapit 
propriul copil de 2 ani.

Iată de ce ne trebuie o lege a 
răspunderii magistraţilor 

ecopolitic.ro
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De asemenea judecatorul s-a investit 
din oficiu cu cererea de arestare in vederea 
extradarii fara a fi investit de catre procuror 
cu o asemenea cerere.

Aceasta atitudine a judecatorului arata ca avea 
luata deja decizia de extradare a mea inainte de a 
incepe judecata.

O sa va prezint in detaliu si alte aspecte legate 
de aceasta procedura.

Inteleg sa va informez asupra acestor aspecte 
deoarece am convingerea ca este vorba de o decizie 
politica, poate o decizie luata din alte interese 
obscure, si in aceste conditii fiind vorba de o 
situatie juridica intre state doar excelenta voastra 
veti avea puterea si curajul de a cere institutiilor 
statului sa trateze cazul meu cu obiectivitate, pe 
baza de norme legale fara alte influente politice 
sau de orice alta natura ar fi ele.

Afirm abuzul si incalcarea drepturilor mele 
constitutionale raportat la urmatoarele aspecte:

Judecatorul a dispus arestarea mea retinand 
incadrarea infractiunilor potrivit legii penale 
romane ca infractiunea de lipsire de libertate a 
unui minor cu referire la art 201, si nerespectarea 
masurilor privind incredintarea minorului desi 
procurorul in cererea inaintata Curtii de Apel 
Bucuresti a calificat juridic fapta potrivit legii 
penale romane in infractiunea prevazuta de art 
379 Cp, respectiv nerespectarea masurii privind 
incredintarea minorului.

Judecatorul a preluat astfel o acuzatie 
pentru care Parchetul de pe langa Curtea de 
Apel Bucuresti nu a sesizat instanta.

Se observa ca legea speciala in materie (Legea 
302/2004) desemneaza ca unica autoritate careia 
ii revine competenta sa inainteze cererea de 
extradare (implicit cererea de arestare in vederea 
extradarii) pentru situatia in care o persoana este 
solicitata la extradare in vederea urmaririi penale 
NUMAI PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA 
DE APEL BUCURESTI. Ca atare numai 
aceasta institutie putea sa efectueze procedura 
verificarii regularitatii cererii de extradare si avea 
competenta de a califica fapta potrivit legii penale 
romane, in cauza de fata Parchetul a calificat fapta 
ca infractiune prevazuta de art 397 Cp pentru care 
pedeapsa prevazuta de lege este de la 1 la 3 luni 
sau amenda.

Ca atare Parchetul a aratat ca nu este intrunita 
cerinta prevazuta de art 26 din Legea 302/2004 
privind gravitatea pedepsei ce trebuia sa fie de 
minim 1 an, eu fiind solicitata de autoritatiile 
canadiene in vederea urmaririi penale. Pentru 
aceasta ipoteza (urmarirea penala a persoanei) 
solicitata la extradare legea prevede ca unica 
autoritate interna competenta Parchetul de pe 

langa Curtea de Apel – si nu judecatorul din cadrul 
Curtii de Apel.

Am constatat cu stupoare ca judecatorul 
(Viorel Adrian Podar) a adaugat de la sine o 

acuzatie care sa prevada o pedeapsa 
mai mare astfel incat sa poata dispune 
extradarea si arestarea.

Judecatorul nu avea competenta 
potrivit legii sa adauge de la sine o 
acuzatie pe care nu o gasim in adresa 
Parchetului.

De mentionat ca judecatorul cu ocazia 
dezbaterilor a pus in discutie extinderea 
acuzatiilor pentru infractiunea de lipsire 
de libertate in mod ilegal. Verificand 
mandatul de arestare se observa ca se 
mentioneaza incadrarea juridica a faptei 
cu referire la art 201 alin 3 lit b (Extras 
din mandatul de arestare provizorie 

in vederea extradarii nr. 2 emis la 13.04.2016 – 
paragraf 4: „Fapta retinuta are corespondent in 
legislatia penala romana, realizand continutul 
constitutiv al infrcatiunii de nerespectarea 
masurilor privind incredintarea minorilor, 
prevazuta de art 379 alin 1 din Codul penal si 
pedepsita cu inchisoarea de la o luna la 3 luni sau 
cu amenda si lipsire de libertate in mod ilegal prev 
de art 201 alin 3 lit b din Codul penal si pedepsita 
cu inchisoarea de la 3 ani la 10 ani.”).

De asemenea se observa in mandat ca 
judecatorul face referire la cererea de arestare 
formulata de Parchet privind cererea de 
arestare provizorie (Extras din mandatul de 
arestare provizorie in vederea extradarii nr. 
2 emis la 13.04.2016 – paragraf 2: „Avand in 
vedere sesizarea Parchetului ... privind cererea 
de arestare provizorie ...”)

Aceasta mentiune este FALSA deoarece in 
lucrarile dosarului nu exista o asemenea cerere 
formulata de Parchet.

Dimpotriva atat in lucrarile scrise cat si in 
expunerea orala in sala de judecata procurorul 
a afirmat ca nu se impune arestarea persoanei 
pentru considerentul ca cererea de extradare nu 
poate fi primita intrucat nu este indeplinita cerinta 
gravitatii pedepsei prevazuta de art 26 din Lege 
si de asemenea nu se impune arestarea raportat 
la comportamentul procesual al subsemnatei. Or 
daca verificam incadrarea juridica mentionata de 
judecator in mandatul de arestare observam ca 
articolul de lege in baza caruia am fost arestata 
prevede infractiunea de: 

Art. 201 - Noul Cod Penal. Intreruperea 
cursului sarcinii. Agresiuni asupra fatului.”

Ana Mara Nedelcu sustine in memoriul sau ca 
i-a solicitat judecatorului Adrian Podar sa respinga 
solicitarea autoritatilor canadiene motivand ca 
acestea nu au depus documentele prevazute de 
lege pentru a indeplini cerintele de regularitate:

“Identitatea mea este alta decat cea 
mentioonata in actele trimise de autoritatiile 
canadiene. Ma numesc Nedelcu Ana Maria. 
Sub acest nume figurez in actele de stare civila 
, nu ma numesc Mustetea asa cum se arata in 
actele transmise de autoritatiile canadiene.

Nu mi-a fost inmanat nici un document cu 
privire la aceasta procedura de extradare.

Nu am primit certificatul prevazut in anexele la 
Legea 302/2004 conform modificarilor aduse prin 
legea 300/2013, ori aceasta cerinta de inmanare a 
certificatului era prevazuta sub sanctiunea nulitatii 
formelor de extradare si implicit facea de neprimit 
cererea de luare a unei masuri preventive aferenta 
cererii de extradare.

Nu a fost respectata astfel cerinta predarii 
catre subsemnata a caii de parcurs prevazuta in 
DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI 2002/584/
JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european 
de arestare și procedurile de predare între statele 
membre precum si DIRECTIVA 2012/13/UE 
A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind dreptul 
la informare în cadrul procedurilor penale a unei 
persoane supusa unui mandat de arestare.

Nu a fost depusa documenattia prevazuta in art 
38 din legea 302/2004 respectiv: 

-Nu s-a depus actul de acuzare (rechizitoriul), 
declaratia procurorului de caz neindeplinind 
cerinta prevazuta de legea speciala.

-Nu au fost depuse documentele autentice care 
sa contina cerintele speciale impuse de obligatia 
statului care cere extradarea unui cetatean roman 
privind garantarea reintoarcerii mele in Romania 
pentru executarea pedepsei, in situatia in care se 
va decide condamnarea mea.

-La dosar a fost depus doar denuntul formulat 
la 10 iulie 2014 impotriva mea, ordinul de arestare 
emis in aceasi zi de 10 iulie 2014 si doua declaratii.

-Dupa cum se observa aceste documente 
inaintate Curtii de Apel Bucuresti nu se regasec 
intre documentele specificate de textul de lege 
ca fiind obligatorii pentru a trece de controlul de 
regularitate.  Fata de aceste aspecte nu pot decat 
sa interpretez ca nu am avut parte de o judecata 
bazata pe lege, bazata pe norme legale, bazata pe 
obiectivitate si impartialitate ci am fost supusa 
unei proceduri formale care sa dea doar aparenta 
unui act de judecata.

Socotesc ca decizia judecatorului a fost luata 
inainte de a incepe sedinta de judecata, in sensul 
de a fi dispusa extradarea mea si arestarea mea 
indiferent de apararile pe care mi le faceam, 
indiferent de prevederile legale in materie.

In acest context apreciez ca am fost supusa 
la un abuz grav din partea judecatorului ce a 
judecat la termenul de judecata din 13 aprilie 
2014.

Pentru aceste motive inteleg sa reclam 
incalcarea drepturilor mele constitutionale. 
Data fiind conjuctura grava in care ma gasesc 
eu si familia mea ma adresez dumneavoastra cu 
rugamintea de a mijloci fata de institutiile de 
resort pentru ca procedura de extradare initiata de 
autoritatiile canadiene sa urmeze un curs legal”.
sursa:luju.ro
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l Ministerul Finanțelor comu-
nică faptul că valoarea despăgubiri-
lor plătite de minister în numele 
Statului, pentru perioada 1 ianuarie 
1998-17 aprilie 2014, este un cuan-
tum total de 194.439.699,89 lei.

ÎN SFARȘIT, PARLAMENTUL 
REACȚIONEAZĂ LA ABUZURILE 

JUSTIȚIEI
47 de senatori au initiat proiectul de 

lege privind raspunderea patrimoniala a 
magistratilor care comit erori judiciare. 
Ministerul Finantelor se va indrepta, de 
indata, cu actiune in despagubiri impotri-
va magistratului care a savarsit eroare 
judiciara cauzatoare de prejudicii. Ter-
me nul de prescriptie va fi de 10 ani 
(Proiectul)

Incep sa se miste lucrurile din punct de 
vedere legislativ pentru tragerea la raspun-
dere patrimoniala a magistratilor care comit 
abuzuri grave concretizate cu sentinte stram-
be care produc traume si prejudicii justitia-
bililor in procesele civile si penale. Nu mai 
putin de 47 de senatori sustin acest proiect 
de lege, demers care constituie o reactie a 
Parlamentului in fata unei realitati de neta-
gaduit: din toate cele trei puteri ale Statului, 
Justitia a ramas singura care nu raspunde. In 
conditiile in care se manifesta o atentie spo-
rita fata de banul public, recuperarea preju-
diciilor devine o prioritate, iar faptul ca 
Justitia produce anual prejudicii de ordinul 
zecilor de milioane de euro la bugetul de 
stat, de unde sunt despagubite victimele ero-
rilor judiciare ale magistratilor, masura par-
lamentarilor apare una oportuna si menita 
sa restabileasca un echilibru intre puterile 
Statului. Pana in prezent, nenumarati expo-
nenti ai puterilor executive si legislative au 
raspuns in fata legii pentru greselile comise, 
ca urmare a tragerilor la raspundere de catre 
Justitie. Cum Justitia produce, la randul ei, 
prejudicii ca urmare a unor erori judiciare, 
este absolut firesc ca exponentii ei sa ras-
punda la randul lor. 

Proiect: “Dupa ce prejudiciul a fost aco-

perit de stat in temeiul hotararii irevocabile, 
statul se va indrepta, de indata, cu o actiu-
nea in despagubiri impotriva judecatorului 
sau procurorului care, cu rea-credinta sau 
grava neglijenta, a savarsit eroarea judiciara 
cauzatoare de prejudicii”

Iar acest lucru are toate sansele sa se in-
tample odata cu adoptarea propunerilor fa-
cute de un senator din Parlamentul 
Romaniei. 

In data de 4 martie 2015 a fost inre-
gistrata la Senat pentru dezbatere in pro-
cedura de urgenta propunerea legislativa 
privind modificarea art. 96 alin. (7) si 
alin. (8) din Legea 303/2004 privind sta-
tutul judecatorilor si procurorilor initia-
ta de senatoarea Cristiana Anghel (foto) 
de la Partidul Conservator. Initiativa 

acesteia este sustinuta de un numar de 46 
de senatori dintr-un total de 176 membri 
ai Senatului, proveniti din toate partide-
le parlamentare, respectiv PSD, PC, 
PNL, UNPR, PP-DD, UDMR, dar si in-
dependenti si neafiliati. 

Potrivit proiectului de lege depus de se-
natoarea Cristiana Anghel, care prevede 
modificarea Legii 303/2004, Statul, prin 
Ministerul de Finante, urmeaza sa se in-
drepte, de indata, cu o actiune in despagu-
biri impotriva judecatorului sau procuroru-
lui care, cu rea-credinta sau grava 
neglijenta, a savarsit o eroare judiciara ca-
uzatoare de prejudicii.

In acest sens, articolul 96 din Legea 
303/2004 va fi modificat, urmand sa aiba, 
potrivit propunerii legislative, urmatorul 
continut: 

“Alineatul (4) se modifica si va avea ur-
matorul cuprins: Dreptul persoanei vatama-
te la repararea prejudiciilor materiale cau-
zate prin erorile judiciare savarsite in alte 
procese decat cele penale nu se va putea 
exercita decat in cazul in care partea a uzat 
de toate caile de atac prevazute de lege im-
potriva hotararii ce se pretinde a constitui 
o eroare judiciara.

Alineatul (7) se modifica si va avea ur-
matorul cuprins: 

Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de 
stat in temeiul hotararii irevocabile date cu 
respectarea prevederilor alin. (6), statul se 

ŞTIAŢI CĂ: În perioada 1998-2014 România a acordat cu titlu 
de despăgubiri nu mai puţin de 43 de milioane euro
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va indrepta, de indata, cu o actiunea in des-
pagubiri impotriva judecatorului sau procu-
rorului care, cu rea-credinta sau grava ne-
glijenta, a savarsit eroarea judiciara 
cauzatoare de prejudicii.

Alineatul (8) se modifica si va avea ur-
matorul cuprins:

Termenul de prescriptie a dreptului la 
actiune in toate cazurile prevazute de pre-
zentul articol este de zece ani”. 

In perioada 1998-2014 Romania a 
acordat cu titlu de despagubiri nu mai 
putin de 43 de milioane euro 

In expunerea de motive depusa la Senat 
in sustinerea propunerilor formulate in ve-
derea modificarii Legii 303/2004, privind 
statutul procurorilor si judecatorilor, sena-
toarea PC Cristiana Anghel arata ca in 2014 
a initiat un demers in care a solicitat auto-
ritatilor lista persoanelor si institutiilor res-
ponsabile de condamnarea Romaniei de 
catre CEDO in perioada 1 ianuarie 1990-28 
februarie 2014. La aceasta solicitare, 
Ministerul Finantelor a comunicat ca 

“nu a initiat nicio actiune in regres pana 
la data prezentei, intrucat “nu a fost sesizat 
de catre Consiliul Superior al Magistraturii, 
garantul independentei Justitiei, potrivit art. 
133 alin. 1 din Constitutia Romaniei repu-
blicata si care are competenta de a stabili 
raspunderea civila sau disciplinara a magis-
tratilor, potrivit art.94 din Legea 303/2004, 
pentru promovarea unei actiuni in regres 
pentru a atrage recuperarea prejudiciului 
produs statului”. 

Tot la acea data, Ministerul Finantelor 
comunica faptul ca valoarea despagubirilor 
platite de minister in numele Statului, pen-
tru perioada 1 ianuarie 1998-17 aprilie 
2014, este un cuantum total de 

194.439.699,89 lei.
In fata acestor sume, senatoarea Anghel 

evidentiaza ca prin Constitutie se pune la 
dispozitia statului posibilitatea de a exerci-
ta o actiune in regres impotriva celui vino-
vat pentru recuperarea sumei platite persoa-
nei vatamate cu titlu de despagubiri. 
Practic, acest lucru inseamna ca Statul are 
posibilitatea ca, in baza art. 52 alin. (3) din 
Constitutie, sa solicite in subsidiar, raspun-
derea materiala a judecatorilor si procuro-
rilor, in situatia in care acestia si-au exerci-
tat functia cu rea credinta sau grava 
neglienta: 

“Ca atare in situatia in care statul roman 
a fost condamnat de catre o instanta inter-
nationala si obligat sa plateasca despagubiri 
printr-o hotarare definitiva, prin care s-a 
constatat incalcarea unuia sau a mai multor 
articole din Conventia pentru Apararea 
Drepturilor Omului si a Libertatilor 
Fundamentale, actiunea in regres impotriva 
aceluia care, cu rea-credinta sau din grava 
neglijenta, a provocat situatia generatoare 
de daune”. 

Senatoarea Cristiana Anghel: “Este ne-
cesara o evaluare reala si exigenta la nivel 
individual a judecatorilor” In opinia sena-
toarei, dispozitiile legale in materia raspun-
derii magistratilor releva o serie de disfunc-
tionalitati ce necesita a fi remediate, prin 
promovarea unor modificari legislative in 
aceasta materie. Acestea insa, nu trebuie sa 
urmareasca sanctionarea magistratului, “ci 
dimpotriva trebuie sa creasca increderea 
cetateanului in judecator”. 

In acelasi timp, sustine Anghel, “nu sunt 
de neglijat reactiile societatii fata de erorile 
judiciare, care sunt tot mai dese, impunan-
du-se o crestere a responsabilitatii judeca-
torilor – pe de o parte – si o reglementare 
coerenta si efectiva de reparare a erorilor 
judiciare, pe de alta parte”:

“Ca atare, este necesara o evaluare reala 
si exigenta la nivel individual a judecatori-
lor, nu doar sub aspect cantitativ, ci si, ca-
litativ, prin analiza calitatii hotararilor ju-
decatoresti pronuntate. 

In paralel si in completare evaluarii in-
dividuale, se impune o evaluare a calitatii 
actului de justitie in general, cu luarea in 
considerare inclusiv a unei componente ce 
presupune o apreciere mai subiectiva pri-
vind in special valoarea deciziilor pronun-

tate si perceperea lor de catre public. 
Un astfel de sistem se regaseste in pro-

punerea de modificare (nepublicata) a art. 
96 din Legea 303/2004 facuta de Asociatia 
Magistratilor din Romania si de Uniunea 
Nationala a Judecatorilor din Romania, 
dupa cum urmeaza:

(5)Dreptul persoanei vatamate la repara-
rea prejudiciilor materiale cauzate prin ero-
rile judiciare savarsite in alte procese decat 
cele penale nu se va putea exercita decat in 
cazul in care partea a uzat de toate caile de 
atac prevazute de lege impotriva hotararii 
ce se pretinde a constitui o eroare judici-
ara”.

CSM trebuie sa avizeze proiectul de 
lege care prevede raspunderea patrimo-

niala a magistratilor 

Conform procedurilor, pana la data de 9 
aprilie Consiliul Legislativ avea obligatia sa 
emita avizul pentru propunerea legislativa 
privind raspundere patrimoniala a magistra-
tilor, ca mai apoi Biroul permanent al 
Senatului sa trimita propunerea catre comi-
siile permanente de specialitate, in vedere 
elaborarii avizului si raportului.In aceasta 
procedura, Senatul avea obligatia de a trans-
mite proiectul de modificare a Legii 
303/2004 si la Consiliul Superior al 
Magistraturii spre avizare. Ceea ce a si facut.

 Secretarul general al Senatului, Ion 
Vargau, a trimis, in data de 10 martie 2015, 
presedintelui CSM, judecatorul Marius 
Tudose, o adresa in care solicita avizarea 
propunerii legislative pentru modificarea 
art. 96 din Legea 303/2004 privind statutul 
judecatorilor si procurorilor, la care acesta 
avut termen sa raspunda pana la data de 9 
aprilie 2015.sursa:luju.ro
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După foarte multe discuții și dezba-
teri purtate la Comisia de Agricultură 
din Camera Deputaților, aleșii pre-
zenți la ședința de astăzi a comisiei au 
dat votul final pentru modificările 
aduse la legea 321/2009, cunoscută 
ca și ”Legea supermarketurilor”.

După decizia de astăzi din Comisia 
de resort, modificările aduse actului le-
gislativ vor fi supuse votului final din 
Camera Deputaților în perioadă imediat 
următoare. Procedura ar putea întâr-
zia mai ales că se apropie Sărbătorile 
Pacale și astfel sunt șanse mici ca pro-
iectul să fie pus pe ordinea de zi de săp-
tămâna viitoare.

Magazinele nu se închid în 
weekend

Chiar dacă la început, printre propu-
nerile de modificare a legii supermar-
keturilor s-a strecurat și posibilitatea de 
a li se impune retailerilor să-și închidă 
porțile sâmbăta și duminica, astăzi (19 
aprilie – n.r.) s-a decis eliminarea acestei 
prevederi. S-a decis însă ca magazinele 
care refuză să se conformeze modifică-
rilor aduse la Legea 321/2009 să pri-
meacă amenzi de 100.000-150.000 lei, 
iar la abateri repetate chiar să li se sus-
pende activitatea.

”După o muncă de două luni și jumă-
tate și după dezbateri de aproape 2 ani, 
am reușit să dăm votul final în Comisia 
de Agricultură pe noua Lege 321/2009. 
A fost o muncă de durată, noi suntem 
mulțumiți de cum a ieșit. Încă odată re-
pet, nu închidem magazinele în wee-
kend, acea prevedere nu s-a mai votat. 

Cei care nu respectă niște prevederi im-
portante din lege, precum aceea că nu 
ai voie să mai faci facturi în plus la pro-
ducător sau nu ai voie să impui un preț 
minim pe piață, cum s-a întâmplat până 
acum, sunt amendați cu amenzi între 
100.000 lei și 150.000 lei și în cazul 
abaterilor repetate se poate merge până 
la închiderea magazinului. Amenzile se 
mai aplică și la lanțul scurt de aprovi-
zonare, dar acolo nu se mai pune pro-
blema închiderii”, a declarat Nini 
Săpunarul, președintele Comisiei de 
Agricultură de la Camera Deputaților.

Se elimină taxele de raft

Poate o victorie importantă obținută 

de producători este aceea că vor fi eli-
minate taxele de raft, iar marile magazi-
ne vor fi obligate să trăiască din adaos 
comercial, exact ca orice alt comerciant.

”Legat de prevederile legii vă spun 
următorul lucru vor fi eliminate taxele 
de raft, iar marile magazine vor trăi la 
fel ca orice comerciant numai din adaos 
comercial. Legat de aprovizionarea pe 
lanțul scurt am lăsat posibilitatea 
Guvernului să stabiliească normele pen-
tru aceste prevederi pentru că e oarecum 
o inovație în legislația din România și e 
bine să-i lăsăm să-și facă norme pentru 
a putea să prevadă această aproviziona-
re pe lanțul scurt. Exista posibilitatea de 
a face aprovizionare pe lanțul scurt, dar 

pentru a nu scăpa 
toate variabilele 
care pot aparea, lă-
săm la latitudinea 
Guvernului să stabi-
lească procentul și 
să stabiliească nor-
mele de aplicare 
pentru acest arti-
col”, a mai spus de-
putatul PNL.

Legea supermarketurilor, aprobată de Comisia de Agricultură. 
Magazinele vor fi obligate să vândă mai multe produse româneşti

ecopolitic.ro
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Legea supermarketurilor, aprobată de Comisia de Agricultură. 
Magazinele vor fi obligate să vândă mai multe produse româneşti

51% produse proaspete românești 
pe rafturi

Prin această prevedere se va face 
dreptate producătorului român, care nu 
de puține ori a acuzat marile rețele co-
merciale că refuză să negocieze cu cei 
mici, mai ales că există marfă de import 

din belșug și la prețuri mici. 
Obligativitatea supermarketurilor de a 
avea produse proaspete provenite de pe 
lanțul scurt de aprovizionare le oferă noi 
perspective producătorilor români care 
până acum nu aveau unde să-și vândă 
marfa.

”Prevederea cu privire la 51% pro-
duse proaspete ce referă la legume și 
fructe în mod special, 
produse de panificație, 
produse lactate, carne 
proaspătă și a fost intro-
dusă și mierea de albine. 
Prin această prevedere 
se încurajează aprovizio-
narea pe lanțul scurt la 
nivel local și regional care înseamnă o 
legătură strânsă între producător și co-
merciant. Această prevedere va crea un 
avantaj producătorilor zonali și vom 

avea posibilitatea să vedem în su-
permarketuri, în magazine, la co-
mercianți marfă din zona respec-
tivă. Prin această prevedere va 
rezulta o obligativitate de aprovi-
zionare a supermarketurilor pe 
lanțul scurt. Marile magazine și 
acum aprovizionează într-un fel 
pe lanțul scurt pentru că în sezon 

când există producție legumicolă 
în România aceștia aprovizionea-
ză de la producătorii locali. Nu 
vom obliga supermarketurile să 
aducă salată verde din România 
iarna, pentru că nu au de unde”, 
a explicat președintele Comisiei 
de Agricultură.

Nini Săpunaru atrage atenția și 
asupra unui lucru cel puțin îngri-
jorător. 

”De exemplu, la ora actuală 
în România intră 25 de camioane zilnic, 
cu pâine congelată, cu produse de pâine 
și patiserie congelate. 25 de camioane 
în fiecare zi lăsată de la Dumnezeu, pli-
ne ochi cu produse congelate. Oare 
chiar nu putem să facem aceste produse 
în țară?”, se întreabă retoric deputatul 
PNL.

Originea cărnii, trecută pe produ-
sele proaspete, iar la cele procesate, 
procentul de carne din România

Modificările aduse Legii 321/2009 nu 
doar că încearcă să reglementeze relația 
dintre comerciant și producător, dar își 
propune să facă o diferențiere clară între 
ceea ce înseamnă produs românesc și 
produs provenit din UE. În acest sens 
producătorii vor fi obligați, în cazul căr-
nii proaspete să se treacă țara de prove-
niență, iar pentru produsele procesate 
care este procentul de carne din România 
ce a fost folosit în produs.

”Etichetarea produselor din carne 
este obligatorie numai pentru carnea 
proaspătă și produsele din carne proas-
pătă unde trebuie să se specifice clar de 
unde vine carnea respectivă. Trebuie să 
știm foarte bine, există trasabilitatea, 
numai că acum o trecem pe etichetă. 
Dacă un cumpărător se duce în super-
market și vrea să cumpere carne din-
tr-un alt stat decât din România să poa-
tă să aleagă. Dacă este carne din 
România sunt obligat să scriu unde a 
fost tranșată, unde a fost abatorizată. 

Nu facem nici o discriminare între 
carnea românească și cea din UE, 
vrem o etichetare, să știm de unde 
este acea carne. În ceea ce priveș-
te produsele procesate este necesa-
ră indicarea pe etichetă, poate 
chiar o etichetă suplimentară vi-
zavi de procentul de carne din 

România folosit”, a spus Nini Săpunarul, 
președintele Comisiei de Agricultură de 
la Camera Deputaților.sursa:agrointel.ro
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Președintele României, domnul Klaus 
Iohannis, a susținut luni, 18 aprilie a.c., la 
Palatul Cotroceni, o alocuțiune cu prilejul 
ceremoniei de depunere a jurământului de 
învestitură a domnului Dragoș-Nicolae 
Pîslaru în funcţia de Ministru al Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, unde a prezentat și faptul că 
luni a semnat un decret de promulgare 
pentru o lege care, cu siguranță, este din 
zona dumneavoastră – este vorba de de-
cretul de promulgare pentru Legea pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 111/2010 pri-
vind concediul și indemnizația lunară 
pentru creșterea copiilor, adică indemni-
zația pentru mame.

Vă prezentăm în continuare transcrierea 
alocuțiunii:

„Felicitări, domnule Ministru, și mult 
succes în mandatul dumneavoastră vă do-
resc!

Este o situație complicată în care dum-
neavoastră preluați acest portofoliu și vă 

doresc mână bună și inspirație. Chiar astăzi 
am semnat un decret de promulgare pentru 
o lege care, cu siguranță, este din zona dum-
neavoastră – este vorba de decretul de pro-
mulgare pentru Legea pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul 
și indemnizația lunară pentru creșterea copi-
ilor, adică indemnizația pentru mame.”

Președintele Iohannis i-a cerut pre-
mierului Cioloș să găsească soluții pentru 
a aplica cât se poate de repede această lege!!!

În cadrul aceleiași alocuțiuni, Iohannis i-a 
sugerat cât se poate de direct premierului să 
găsescă soluții pentru a aplica cât se poate 
de repede această lege, precizând totodată că 
acestă lege este foarte importantă pentru 
România.

”Personal, consider că această lege este 
una bună, așteptată și binevenită. Vă încura-
jez pe dumneavoastră - și pe dumneavoastră, 
domnule Prim-ministru - să găsiți în Guvern 
cele mai bune soluții pentru a aplica cât se 
poate de repede această lege. Eu vă rog să 
nu tratați această chestiune într-un mod con-
tabil. Este o lege proactivă, din zona politi-
cilor demografice, care cu siguranță este 
foarte importantă pentru România.

Nu pot, domnule Ministru, să trec peste 
un întreg complex de probleme care vă aş-
teaptă, şi anume salarizarea bugetarilor, si-
tuaţie complicată. De mulţi ani încoace, gu-
vernanţii, parlamentarii încearcă să găsească 
soluţii la această problemă, fără să fi găsit 
una satisfăcătoare pentru toată lumea până 
în momentul de faţă. Din discuţii cu foarte 
multă lume, înţeleg foarte bine că există o 
mare aşteptare. Există evident o mare aştep-
tare pentru creșterea salariilor bugetarilor, 
există, evident, o mare aşteptare pentru eli-
minarea inechităţilor din domeniul salariză-
rii bugetarilor. 

Vă doresc, domnule Ministru, ca, împre-
ună cu toţi actorii implicaţi, cu colegii din 
Guvern, cu sindicatele, cu toţi cei care pot 
contribui la această discuţie, să vă aplecaţi 
asupra acestei chestiuni şi să găsiţi o soluție 
bună, o soluţie acceptată care realmente îm-
bunătăţeşte situaţia în acest domeniu.Încă o 
dată, mult succes şi numai bine!” a mai de-
clarat Președintele României, domnul Klaus 
Iohannis

Veşti bune pentru mămici!

l Klaus Iohannis a semnat 
decretul de promulgare a legii 
privind indemnizația pentru 
mame.

l Președintele Iohannis i-a 
cerut premierului Cioloș să 
găsească soluții pentru a aplica cât 
se poate de repede această lege!!!
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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!



În 1926 s-a născut Regina 
Elisabeta a II-a a Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord (oficial se sărbătorește în 
luna iunie)

1816 - S-a născut scriitoarea 
Charlotte Brontë (“La răscruce de 
vânturi”, “Jane Eyre”) (m. 31 mar-
tie 1855)

1864 - S-a născut economistul 
şi sociologul Max Weber. (m. 14 
iunie 1920)

1877 - Artileria turcă bom-
bardează malul românesc al 
Dunării: Brăila, Calafat, Bechet, 
Olteniţa şi Călăraşi

1882 - La Petersburg, a fost 
încheiat un acord între România şi 
Rusia, cu privire la lichidarea da-
toriilor din războiul din 1877-1878

1889 - S-a născut chimistul 
Paul Karrer, care a primit Premiul 
Nobel în 1937, alături de Sir 
Norman Haworth. (m. 18 iunie 
1971)

1915 - S-a născut actorul 
Anthony Quinn (m. 3 iunie 2001)

1993 - La Tiraspol a început 

procesul grupului de patrioţi 
români condus de Ilie Ilaşcu

1995 - După zece zile de marş, 
la temperaturi de -20 de grade şi 
-30 de grade, inginerul Teodor 
Gheorghe Negoiţă, directorul 
Programului Românesc de 
Cercetări Polare, atingea, la ora 
6:00 dimineaţa (ora Bucureştiului), 
Polul Nord

1997 - Secţia Parchetelor 
Militare a dispus începerea ur-
măririi penale împotriva general-
ului Victor Athanasie Stănculescu, 
pentru abuz în serviciu, acuzat a fi 
implicat în afacerea “Motorola”, 
în urma căreia Ministerul Apărării 
Naţionale ar fi fost prejudiciat cu 
opt milioane de dolari

2006 - Regele Nepalului, 
Gyanendra, a renunţat la putere în 
favoarea partidelor politice

2010 - A murit Juan Antonio 
Samaranch, preşedintele al 
Comitetului Internaţional Olimpic

În 1910 a decedat  Mark 
Twain, scriitor american (n. 1835)

Semnificaţia zilei de 21 Aprilie

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

753 î.Hr.: Conform legendelor, a fost construită Roma de către 
Romulus și Remus, marcând astfel nașterea vechiului Imperiu 
Roman.C
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Miercuri, 20 aprilie 2016, a avut loc 
Ședința săptămânală a Guvernului 
României.În cadrul ședinței au fost pro-
puse o serie de proiecte de acte norma-
tive, printre care cele mai importante 
sunt cele privind aprobarea modelelor şi 
a condiţiilor de tipărire ale buletinelor 
de vot care sunt folosite la alegerile lo-
cale din anul 2016, PROIECT DE 
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului 
nr.750/2010 privind declanşarea proce-
durilor de expropriere a imobilelor pro-
prietate privată situate pe amplasamen-
tul lucrării de utilitate publică 
‚’Modernizarea Centurii Rutiere a 
Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi 
DN 2-A2’’ și aprobarea bugetului de ve-
nituri şi cheltuieli pe anul 2016 al 
Companiei Naţionale ‚’Romtehnica’’-
S.A, al Regia Autonomă Tehnologii pen-
tru Energia Nucleară și al Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva

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

I. PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru modifi-

carea şi completarea Legii nr.182/2000 privind 
protejarea patrimoniului naţional mobil

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratifica-
rea Protocolului suplimentar, semnat la Doha 
la 3 mai 2015, la Acordul între Guvernul 
României şi Guvernul Statului Qatar privind 
transporturile aeriene, semnat la București la 
26 iulie 1993

II.          PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea ca-
drului general de implementare a măsurilor 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 
cofinanţate din Fondul European Agricol pen-
tru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 821/2015 privind aprobarea 
Programului naţional al manifestărilor prileju-
ite de aniversarea Centenarului Primului 
Război Mondial

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii „Consolidare DN7 
km 246+500 - km 251+025”, judeţul Sibiu

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
aprobarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Turcia privind coope-
rarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei, 
semnat la Bucureşti, la 01 aprilie 2015

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
aprobarea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Turcia privind coope-
rarea în domeniul forestier, semnat la 
Bucureşti, la 01 aprilie 2015

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului 
nr.1589/2002 privind aprobarea înfiinţării pe 
lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi uni-
tăţile din subordinea sa a unor activităţi finan-
ţate integral din venituri proprii

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atri-
buţiilor generale şi specifice, a structurii orga-
nizatorice şi a numărului maxim de posturi, 
precum şi a normării parcului auto şi a consu-
mului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat 
în Construcţii

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea stemei comunei Vânătorii Mici, ju-
deţul Giurgiu

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea stemei comunei Barcani, judeţul 

Covasna
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 

aprobarea stemelor comunelor Boteşti şi 
Cordun, judeţul Neamţ

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2016 
pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de 
tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosi-
te la alegerile locale din anul 2016

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea sumei necesare Ministerului 
Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea 
componentelor rămase necontractate din pro-
iectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin 
pentru autorităţile de sănătate din România 
pentru implementarea directivelor Uniunii 
Europene privind băncile de sânge - unităţile 
de transfuzie - din spitale şi utilizarea terape-
utică a ţesuturilor şi celulelor umane

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din dome-
niul public al statului

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
trecerea unei construcţii aflată în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Constanţa, din domeniul 
public al statului în domeniul privat al acestu-
ia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 
la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 

Ce proiecte de acte normative au fost pe masa Guvernului României
* Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 20.04.2016
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Ce proiecte de acte normative au fost pe masa Guvernului României
din domeniul public al statului

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
trecerea din domeniul public al statului în do-
meniul privat al statului a unor construcţii afla-
te în administrarea Serviciului Român de 
Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune 
şi desfiinţării acestora

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
actualizarea elementelor cadru de descriere 
tehnică şi a valorii de inventar a imobilului 
aflat în domeniul public al statului şi în admi-
nistrarea Institutului Naţional de Statistică - 
Direcţia Regională de Statistică Bucureşti şi 
transmiterea unei părţi din acesta în adminis-
trarea Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
actualizarea anexei nr.26 la Hotărârea 
Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din dome-
niul public al statului

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind 
acordarea cetăţeniei române domnului Saritov 
Albert

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
acordarea cetăţeniei române doamnei Sassa 
Kateryna

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
acordarea cetăţeniei române doamnei 
Zhydachevska Kateryna

21.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind 

numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr.750/2010 privind declanşarea 
procedurilor de expropriere a imobilelor pro-
prietate privată situate pe amplasamentul lu-
crării de utilitate publică ‚’Modernizarea 
Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între 
A1-DN 7 şi DN 2-A2’’

III.   BUGETE DE VENITURI ȘI 
CHELTUIELI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al Societăţii de Transport cu Metroul 
- Metrorex S.A aflată sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al Societăţii Naţionale ‚’Aeroportul 
Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa 
‚’-S.A aflată sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al Regiei Autonome ‚’Administraţia 
Fluvială a Dunării de Jos’’ Galaţi aflată sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al Societăţii ‚’Telecomunicaţii’’ 

C.F.R.-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al  Companiei Naţionale 
„Administraţia Porturilor Dunării Maritime” 
- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, instituţie publică aflată sub autorita-
tea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al  Companiei Naţionale 
‚’Romtehnica’’-S.A, aflată în coordonarea 
Ministerului Apărării Naţionale

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 pentru Regia Autonomă Tehnologii 
pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea 
Ministerului Energiei

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016 al Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor

Procurorii de la Parchetul General au dis-
pus începerea urmăririi penale pe nu-
mele fostului președinte Traian 
Băsescu pentru săvârșirea infracțiunii 
de spălare de bani, într-un dosar legat 
de vânzarea unui teren din Băneasa 
către omul de afaceri Costel 
Cășuneanu. Traian Băsescu a confir-
mat că este suspect pentru spălare de 
bani, într-o postare pe Facebook.

Dosarul a fost închis în anul 2012 
şi redeschis, la cererea Parchetului 
General, în anul 2015

Surse judiciare au declarat că 
Traian Băsescu urmează să fie chemat 
la Parchet pentru a i se aduce oficial 

la cunoștință faptul că este urmărit penal.
Pe 9 august 2000, pe vremea când era pri-

mar general al Capitalei, Traian Băsescu a 

cumpărat un teren de 3.700 de mp în Aleea 

Privighetorilor 86 din cartierul Băneasa, pentru 
suma de cu 1,4 miliarde lei vechi (aproximativ 
70.000 dolari la acea vreme).

Tot pe 9 august 2000, omul de afa-
ceri Costel Cășuneanu a cumpărat un 
teren învecinat, cu o suprafață similară, 
însă la un preț de trei ori mai mare decât 
cel plătit de Băsescu.

Ulterior, în octombrie 2002, Traian 
Băsescu a vândut terenul din Aleea 
Privighetorilor către Gabriela Blaj, cum-
nata lui Costel Cășuneanu, în schimbul 
sumei de 12 miliarde lei vechi (aproxi-
mativ 300.000 de dolari). Cu acești 
bani, Traian Băsescu a cumpărat o vilă 
situată pe Șoseaua București — Ploiești 
cu suma de 280.000 dolari, vilă donată 
apoi fiicei sale, Ioan Băsescu.sursa:co-
tidianul.ro

Traian Băsescu, urmărit penal 
pentru spălare de bani
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l  Simona Halep: “Ne pare 
foarte rău, am avut ghinion!“

Halep, spulberată de Angelique ker-
ber 2-6, 2-6.

Simona Halep, jucătoarea numarul 1 a echi-
pei naționale de FED CUP, a fost învinsă de 
Angelique kerber, scor 2-6, 2-6, într-un meci 
în care prestația româncei, a fost curmată de 
ghinion, după cum declara aceasta la finalul 
partidei: „ Îmi pare rău pentru că am pierdut, 
însă ea a jucat mai bine, am avut şi puțin ghi-
nion, asta e ! „

De partea cealaltă, la dublu, echipa forma-
tă din Irina Begu şi Alexandra Dulgheru a ce-
dat greu, în Super Tie-Break, scor 7-6,6-7,7-
10, într-un meci pe care România putea să îl 
câştige, însă forța Germaniei a fost mai evi-
dentă.

Învinsă 1-4, România pică în Grupa 
Mondială II.Slovacia, Belgia, Ucraina 
sau Taiwan, posibile adversare.

În urma înfrângerii, 1- 4 în confruntarea cu 
Germania, România a părăsit prima Grupă 
Mondială, astfel Simona Halep si compania 
vor trage tare pentru a promova din Grupa 
Mondiala II.

În februarie 2017, fetele noastre pot da 
piept, în lupta pentru promovare, cu adversare 
precum Belgia, Slovacia, Ucraina sau Taiwan, 
fapt ce le dă speranțe mari să reuşească să 
reintre în elita tenisului mondial feminin.

România pică în Grupa Mondială II,  după 
înfrângerea suferită în faţa Germaniei

Octavian Bellu : „Ar 
putea fi şi mai rău !”
Clasată doar pe locul şapte, echipa 

feminină de gimnastică a României a 
obținut contraperformanța de a rata 
calificarea la Jocurile Olimpice, după 
48 de ani în care gimnastica noastră 
nu a lipsit de la nici o astfel de 
competiție.

În 1968, România a participat pentru 
prima la Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico, iar din 1976, gimnastele 
noastre au fost mereu medaliate, de 
accea eşecul înregistrat zilele trecute, 
lasă un gust şi mai amar tuturor 
românilor.

Bellu :” Nu mă surprinde deloc această 
ratare a calificării la Jocurile Olimpice, ar 
putea fi şi mai rău ! „

Octavian Bellu, nu se arată deloc surprins 
de eşecul gimnastelor noastre, ba chiar este 
îngrijorat de faptul că ar putea deveni o 
amintire sentimentul care te încerca atunci 

când gimnastica româncelor ridica tricolorul 
de pe prima treapă a podiumului :” Trebuie 
schimbat ceva, este foarte greu! Chiar nu mă 
surprinde faptul că ne-am clasat pe locul şapte 
şi că am ratat calificarea la Jocurile Olimpice. 
Îmi este teamă că ar putea fi şi mai rau! 
„spunea dezamăgit fostul antrenor al lotului 
național, care alături de Mariana Bitang, a 

obținut mari performanțe cu fetele 
aflate sub comanda lui în anii trecuți.

Cătălina Ponor obține cea mai 
mare notă, 14,600 la bârnă.

Cea mai experimentată gimnastă 
din lotul României, Cătălina Ponor, a 
obțint cea mai mare nota, 14,600 la 
bârnă.

Lotul format din Cătălina Ponor, 
Diana Bulimar, Maria Holbura, 
Anamaria Ocolişan, Dora Vulcan şi 
Silvia Zarzu, a acumulat  un total de 
56,123 la sărituri, 50,599 la parelele, 
55,007 la bârnă şi 54,840 la sol.

Eşec uriaş pentru gimnastica românească - ratează 
JOCURILE OLIMPICE DE LA RIO, după 48 de ani
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