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A izbucnit din nou 
conflictul din 
Nagorno-Karabah 

Programele “Casa 
Verde” și ”Rabla”, 
finanțate și în 2016

ANUNŢ BOMBĂ: 
Fostul vicepreşedinte 
al Consiliul Judeţean 

Gorj, VASILE RÂBU 
ameninţă PSD cu 

demisia!

Senatorul, 
TUDOR BARBU 

doreşte impozite mai 
mici pentru toate 
gospodăriile din 

mediul rural!

Ce a declarat 
LAURENŢIU CIUREL 
la audienţele de la 

ÎCCJ,în dosarul 
„Turceni-Rovinari”

Marea dezbatere organizată 
de Ministerul Energiei a ajuns 
să fie o șezătoare, pe cât de 
pompoasă anunțată pe atât de 
ineficientă.Acum ceva timp 
eram anunțați că vor fi ateliere 
de lucru, pe diferite zone ale 
energiei unde se va pune la 
punct STRATEGIA ENER
GETICĂ A ROMÂNIEI, 2016
2030 cu perspectiva anului 2050.

Strategia energetică fără 
gorjeni

Ceea ce ne-a atras atenția este 
faptul că pe zona energiei produse 
pe bază de cărbune cei din județul 
care depinde de aceste activități de 
extragere a cărbunelui, chiar cei 
care sunt afectați de schimbările 
produse la nivel european și mon-
dial, nu au participat la aceste ate-

liere.Suntem surprinși să aflăm, 
chiar de la unii lideri de sindicat 
din Gorj, că au participat la un ate-
lier de lucru de acest gen și că s-au 
întors cum s-au dus, fără nicio 
schimbare sau vreo soluție pentru 
salvarea sistemului energetic pe 
bază de cărbune.Mai mult decât 
atât ne-au spus că acele întâlniri nu 
sunt decât 

”Șezători pentru a cheltui 
banii alocați pentru a 

organiza aceste dezbateri, 
ateliere de lucru”

Singurul ”gorjean” , dacă e să-l 
numim așa, este senatorul, Mihnea 
Costoiu care a semnat un protocol 
de colaborare, el fiind cel care con-
duce Politehnica București, cu 
Ministerul Energiei.În rest niciun 
om, specialist, reprezentant al unei 
instituții, societăți civile reprezen-
tativă din județul Gorj.

Așa se fac strategiile fără cei 
care ar trebui să știe și să vină cu 
soluții.Ori cei din județul Gorj 
nu sunt interesați și doar mimea
ză un oarecare interes pentru 
salvarea CE Oltenia sau nu au 
fost anunțați/invitați.Eu cred că 
și una și alta, nu interesează pe 
nimeni din cei care sunt la con
ducerea Guvernului, ministeru
lui energiei sau sindicatele, pen
tru ei e bine oricum. Din 
infor mațiile pe care le am se pre
gătește ca CE Oltenia să mai ră
mână cu maxim 78 mii de anga
jați, să fie menținută doar pentru 
perioade de avarie, să asigure 
oricând cantitatea de energie ne
cesară asigurării siguranței ener
getice naționale!Revenim în pe
rioada următoare cu detalii 
concrete și cutremurătoare pen
tru oamenii care lucrează acum 
la Compania Energetică Oltenia.

o şezătoare fără gorjeni

l La CE Oltenia mai rămân maxim 7-8 mii de angajaţi

Iulian Ionescu

Strategia energetică a României 
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Mam tot uitat să observ ceva in
teligent, o idee de campanie, o viziu
ne, un program politic la principale
le partide, PNL(cu tot cu PDL) și 
PSD!

Uitândumă și căutând am rămas 
eu cu uitatul și căutatul iar ei cu nu
mele, că in rest nu am avut ce anali
za.

PNLul la ora actuală este un partid 
care a început campania haotic, fiecare 
își face campania cum șio dorește, fără 
nicio coordonare de la centrul, nici mă
car de la centru județelor.Unii fac o 
campanie jenantă pe facebook, unii aco
periți sub diverse pseudonime, neasu
mânduși responsabilitatea a ceea ce 
publică, spun tot felul de lucruri, jignesc 
și aruncă cu noroi în stânga și dreapta.
Alții șiau pus pe liste tot felul de cățe
luși pe care îi țin și o săi țină în lesă iar 
după alegeri cei pe care iau pus în față 
vor trebui să facă ce spune stăpânul.

Mă așteptam că o dată cu absorbția 
PDLului de către PNL să fie o coordo
nare și o campanie mai bine pusă la 
punct, pentru că știm cu toții cât de buni 
au fost PDLiștii în campaniile electora
le, doar că mam înșelat.

Procentele PNL, cu cât ne apropiem 
de campanie, se pare că, sunt în scădere 
și nui văd bine pe PNLiști când se vor 
trezii că nu au luat procentele care săi 
ducă la o victorie în alegerile locale.

În Gorj, PNL-ul poate vorbi de 
coordonare între cei doi copreședinți, 
Vîlceanu și Barbu care din câte se observă 
se înțeleg și chiar au ajuns să se 
completeze, în rest fiecare face ce vrea în 
județ! 

PSDul în schimb nu mai este condus 
de nimeni, nuși mai asumă nimeni cam
pania. Nu mai există comunicare, 
Zgonea e mai tot timpul plecat, Dragnea 
ne vrăjește că e un feroce adversar al 
Guver nului Cioloș, dar nu depune nicio 
moțiune de cenzură. Cel mai grav este 
faptul că în acest moment crucial pentru 

alegerile locale, toți PSD
iștii se luptă între ei în loc 
să se ocupe de campanie.

Nici Ponta nu mai este 
ce a fost, acum a ajuns un 
”pisicuț” cum ne spunea 
Băsescu acum ceva timp.
Dar este un altfel de pisi
cuț, inteligent se spune, 
care se prostește pe face
book, spune tot felul de 
lucruri întrun mod iro
nic, ce să mai neo trage.

A început cu fundația 
vieții de care nu știu cine 
ar avea nevoie când el e 
tot timpul prin tribunale 
și prin anchete, chiar 
dacă e posibil ca aceste 
dosare să fie cam subțiri 
și făcute la unele comenzi, 
cum se tot presupune prin 
media.

La Gorj, PSDul face o 
gravă confuzie, mă rog...

așa au făcut tot timpul PSDiștii, în loc 
să se ocupe de câștigarea alegerilor lo
cale,  ei de fapt duc o campanie de pre
luarea puterii în interiolul PSD Gorj.

În loc să iasă de mână, cel puțin de 
poze, ei fac tot felul de strategii de 
preluarea puterii PSD Gorj.Și uite așa nici 
”lupii tineri” nici ”păstorii” nu vor câștiga 
nimic, pentru că timpul trece, campania 
merge înainte iar alegătorii văd că nu au 
cu cine vorbii și cu cine să voteze, că ei au 
alte treburi.

Dacă la PNL doar cu doi poți vorbi, 
la PSD nu mai ai cu cine!Asta este ofer
ta electorală, nu o să avem dezbateri pe 
proiectele mult discutate, de salvare a 
Gorjului.Nu există și nici nu vor exista 
așa că rămânem cum am fost noi cu ale 
noastre și ei cu ale lor.

P.S.
Chiar dacă îi cunosc personal pe toți 

liderii județului Gorj, foști și actuali, în 
acest moment consider că nu o să facă 
nimic pentru acest județ.Nu au cum să 
mă convingă de nimic și asta e...ne me
rităm soarta că tot cu ei votăm că nu 
avem pe cine!

La vremuri noi TOT NOI!

PNL şi PSD lipsite de idei şi iniţiative

Ţara arde şi partidele se piaptănă! 
Iulian Ionescu
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În cadrul ședinței de Guvern de săptă
mâna trecută a fost aprobat un act normativ 
prin care crescătorii de animale vor primi 
și în acest an sprijin financiar conform   
schemei de ajutor de stat în sectorul crește
rii animalelor. Este vorba despre sprijinul 
financiar care se acordă pentru acoperirea 
costurilor administrative aferente întocmirii 
și menținerii registrului genealogic, precum 
și a costurilor aferente testelor pentru de
terminarea calității genetice sau a randa
mentului genetic al șeptelului pentru speci
ile taurine, bubaline, porcine, ecvine, ovine 
și caprine.

Durata de aplicare a  acestei scheme de aju-
tor de stat este 2015 – 2020, cu o valoare ma-
ximă de 881,1 milioane lei, iar anual se aprobă 
valoarea destinată sprijinirii crescatorilor de 
animale, cu încadrare în plafonul schemei de 

ajutor de stat.
Pentru anul 2016 Executivul a stabilit 

suma de 32 milioane de lei ca valoarea totală 
maximă a schemei de ajutor de stat în sectorul 
creșterii animalelor. Din această sumă, 18,5 
milioane de lei se acorda pentru speciile ta-
urine, bubaline, porcine și ecvine, iar 13,5 
milioane lei pentru speciile ovine și caprine.

Totodată, actul normativ aprobat astăzi 
simplifică documentația și scurtează termenul 
de depunere a cererii de plată pentru solici-
tanții de ajutor de stat. Mai exact, se elimină 
obligativitatea atașării, la cererea inițială de 
solicitare de ajutor de stat, a copiilor contrac-
telor de prestări de servicii încheiate între 
prestatori și beneficiari, urmând ca solicitantul 
să fie obligat să le pună la dispoziția persoa-
nelor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru 
Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” 
care efectuează inspecții.

De asemenea, întrucât termenul de depune-
re a cererii de plată de 30 de zile lucrătoare de 
la încheierea lunii/trimestrului pentru care se 

solicită ajutorul de stat întârzie mult efectuarea 
plății, iar prestatorii întâmpină dificultăți în 
asigurarea resurselor financiare pentru efectu-
area serviciilor, se reduce acest termen la 20 
de zile lucrătoare. 

Proiectul de act normativ a fost postat spre 
consultare publică la adresa:

http://www.madr.ro/transparenta-deciziona-
la/proiecte-de-acte-normative.html

Guvernul a aprobat Sprijinul financiar 
pentru crescătorii de animale

de Iulian Ionescu

Guvernul a aprobat cuantumul 
plăților directe în sectorul vegetal, 
precum și plafonul și cuantumul aju
toarelor naționale tranzitorii în sec
torul vegetal pentru culturile ampla
sate pe teren arabil, denumite ANT 
1, care se acordă  pentru anul 2015.

Plățile directe sunt următoarele:
 schemă de plată unică pe suprafa-

ță, în cuantum de 79,7392 euro/ha;
  plată redistributivă – 5 euro/ha 

pentru primul interval - 1-5 ha inclusiv  
și 51,0789 euro/ha pentru al doilea in-
terval: peste 5 și până la 30 ha inclusiv;
 plată pentru practici agricole be-

nefice pentru climă și mediu, denumită 
și plată pentru înverzire – 59,1277 euro/
ha;
  plată pentru tinerii fermieri – 

19,9348 euro/ha.
Cuantumul ajutoarelor nați

onale tranzitorii în sectorul ve
getal pentru culturile amplasate 

pe teren arabil (ANT 1) este de 
19,1942 euro/ha.

Fondurile totale alocate însumează 1,235 
miliarde euro, din care  plățile directe din 
FEGA reprezintă 1,107 miliarde euro, iar 
127,95 milioane euro constituie plafonul 
Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT 1) care 
se alocă de la bugetul de stat.

Beneficiarii plăţilor directe sunt fermierii 

activi: persoane fizice și/sau persoane juridice 
care desfășoară o activitate agricolă  potrivit 
legislației în vigoare, precum și cooperativele 
agricole  de exploatare și gestionare a terenu-
rilor agricole, iar cei ai ajutoarelor naționale 
tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile 
amplasate pe teren arabil sunt fermierii din 
sectorul vegetal.

Plățile directe și ajutoarele naționale tranzito-
rii se acordă potrivit prevederilor OUG nr. 

3/2015  pentru aprobarea schemelor de 
plăţi care se aplică în agricultură în peri-
oada 2015-2020 şi pentru modificarea 
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind soci-
etăţile agricole şi alte forme de asociere 
în agricultură, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 104/2015, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Plățile se fac în lei, la cursul de schimb 
de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de 
către Banca Centrală Europeană în data 
de 30 septembrie 2015.

Proiectul de act normativ a fost pos-
tat spre consultare publică la adresa:

http://www.madr.ro/transparenta-de-
cizionala/proiecte-de-acte-normative.
html

Sprijin pentru fermierii din sectorul vegetal
l Câţi bani primesc fermierii, subvenţie la hectar

de Iulian Ionescu
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Conform unui comunicat de presă, 
Partidul Social Democrat Gorj rămâne, în 
continuare, interesat de soarta Complexului 
Energetic Oltenia, a minerilor și a energe
ticienilor continuând campania de strânge
re de semnături pentru petiția „Susține 
salvarea Complexului Energetic Oltenia”.

Gorjul este un județ monoindustrial, în 
care ramura energetică reprezentată prin 
Complexul Energetic Oltenia deține o ponde-
re covârșitoare în economia județului, angre-
nând la aceasta oră peste 15.000 de angajați 
și alte mii în companiile prestatoare de servi-
cii pentru această industrie.

În 2013 și 2014, CEO a produs 12 TW, 
respectiv  15 TW în 2015, în condițiile în care 
piața de energie este la fel ca astăzi.

Acum, s-a ajuns ca CEO să nu mai aibă 
bani, ca băncile să-și retragă finanțările, iar 
ce este cel mai rău, să fie oamenii concediați,  
oameni care și-au dat terenurile în schimbul 
unui loc de muncă.

Atragem atenția echipei manageriale că 
vom monitoriza în permanență activitatea ce-
lei mai importante ramuri economice a jude-
țului și vom lupta cu toate armele ca Gorjul 
să rămână un județ viu.

Partidul Social Democrat  Gorj conti

nuă campania de strângere de semnă
turi pentru petiția „Susține salvarea 
Complexului Energetic Oltenia”.

Până în prezent, în jur de 50.000 de 
gorjeni, printre care și salariați ai 
companiei energetice, au semnat peti
ția pentru susținerea acestui me
moran dum care conține problemele 
CEO, dar și măsuri de redresare a 
companiei.

Partidul Social Democrat Gorj și-a 
propus ca în următoarele două săptămâni să 
strângă nu mai puțin de 100.000 de semnă-
turi, pe care să le prezinte atât Ministrului 
Energiei , cât și Guvernului Cioloș în vederea 
susținerii și menținerii CEO și implicit a ju-
dețului Gorj, un județ care moare fără minerit 
și energie.

Nesoluționarea unor probleme vitale ale 
activităţii termo în piaţa de energie româneas-
că au generat un puternic impact negativ şi 
asupra C.E.Oltenia, punând serioase semne 

de întrebare asupra viitorului companiei, asu-
pra siguranţei locurilor de muncă, asupra bu-
getelor locale aferente comunităților aflate în 
arealul de activitate.

Însăşi intenţia de mutare a sediului 
C.E.Oltenia din Târgu-Jiu la Bucureşti şi lipsa 
de transparenţă a deciziilor conducerii 
dovedesc existenţa unor alte soluţii ascunse 
privind viitorul acestei companii.

Partidul Social Democrat Gorj va con
tinua să militeze pentru menținerea sediu
lui CEO la TârguJiu, identificarea și pro
movarea unor soluții viabile, inclusiv 
legislative, capabile să asigure Complexului 
Energetic Oltenia un cadru concurențial 
etic  MIX ENERGETIC, pentru respecta
rea obligațiilor asumate față de unitățile 
administrativteritoriale și colectivitățile 
locale din județul Gorj, dar și pentru iden
tificarea problemelor care generează poli
tici ce contravin flagrant supraviețuirii 
companiilor de stat.

PSD Gorj continuă campania de strângere 
de semnături pentru petiţia „Susţine 

salvarea Complexului Energetic Oltenia”
ecopolitic.ro

50.000 de gorjeni, printre care și salariați ai companiei energetice, au semnat petiția pentru 
susținerea acestui memorandum care conține problemele CEO, dar și măsuri de redresare a 
companiei.
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Se pare că, Râbu este nemulțumit de fap-
tul că primarul, Dorin Hanu o dată ce și-a 
anunțat retragerea de a candida, fără a 
anunța pe nimeni din partid, pentru un nou 
mandat ar fi trebuit să-și dea demisia și din 
funcția de președinte al organizației PSD 
Motru.Se pare că majoritatea membrilor PSD 
îl consideră pe Hanu ca fiind un om fără 
miză și mai mult decât atât, că acum se im-
plică în anumite jocuri de culise pentru inte-

resul personal, iar aceste jocuri de culise 
dăunează PSD-ului.

Confirmând informațiile pe care le aveam 
în legătură cu o eventuală demisie, actualul 
consilier județean PSD, Vasile Râbu ne-a de-
clarat în exclusivitate că :

”Demisionez din funcția de consilier ju-
dețean dacă Hanu mai rămâne președintele 
PSD Motru!”

ANUNŢ BOMBĂ: Fostul vicepreşedinte al 
Consiliul Judeţean Gorj, VASILE RÂBU 

ameninţă PSD cu demisia!

EXCLUSIVITATE

Iulian Ionescu

În acest moment, PSD Gorj trece printro perioadă de frământări și diferite 
lupte pentru preluarea puterii în partid.Din informațiile pe care le aveam, care au 
și fost confirmate, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj și actual con
silier județean din partea PSD este nemulțumit de faptul că actualul primar al 
Municipiului Motru nu ar mai trebui să mai ocupe funcția de Președinte al orga
nizației PSD din municipiu.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice (MDRAP), in calita
te de Autoritate de Management pentru 
Programul Operational Regional (POR) 
20142020, a lansat primele doua apeluri de 
proiecte, pentru prioritatile de investitii 6.1 
si 3.1.A:

6.1 sustine investitiile in modernizarea 
retelei de drumuri judetene care asigura 
conectivitatea, directa sau indirecta, cu re
teaua TENT, constructia/ modernizarea 
variantelor ocolitoare cu statut de drum ju
detean aflate pe traseul drumului judetean 
respectiv, precum si investitii destinate si
gurantei rutiere;

3.1.A vizeaza cresterea eficientei energe
tice in cladirile rezidentiale, indeosebi a ce

lor care inregistreaza consumuri energetice 
mari.

”Cele doua axe pe care le deschidem 
acum sprijina dezvoltarea locala, care 
duce lipsa de resurse; ele se adreseaza au-
toritatilor publice locale, care au nevoie 
de tot mai mult sprijin si atentie din partea 
noastra. Ghidurile sunt acum mult mai liz-
ibile, documentele care trebuie depuse sunt 
mai putine, perioada de evaluare si selec-
tie va fi, speram, mai scurta si incercam sa 
avem un singur tip de contract standard 
pentru toate prioritatile. Rugam beneficia-
rii sa ne semnaleze orice urma de coruptie 
sau manifestarile unor simpatii politice.” 
a declarat viceprim-ministrul Vasile Dincu 
in conferinta de presa organizata cu ocazia 
lansarii.

Bugetul minim al unui proiect de crestere 
a eficientei energetice la o cladire rezidentiala 
este de 100.000 euro iar cel maxim de 5 mili-
oane de euro. Un proiect poate cuprinde cel 
mult 10 blocuri de locuinte cu minim 2 nive-
luri (P+2). Autoritatile publice in parteneriat 
cu asociatiile de proprietari pot alege sa se 
grupeze pe cartiere.

Cererile de finantare se pot depune dupa 
data de 16 mai la sediul Agentiilor pentru 
Dezvoltare Regionala, timp de 6 luni, pana 
la inchiderea apelului. 

Cererea se va depune intr-un singur exem-
plar, in format tiparit, original, intr-un singur 
colet sigilat. In colet va fi inclus si un CD cu 
cererea de finantare si anexele acesteia, scana-
te, in format PDF. 

Imediat ce aplicatia electronica MySMIS 
va fi operationala, MDRAP va publica un 
anunt pe siteul programului, va intrerupe 
depunerea cererilor de finantare si va intro
duce noul sistem electronic de depunere a 
cererilor.

Primele 2 apeluri de proiecte pe POR 
2014-2020 au fost lansate

Reclama ta aici!



Iulian Ionescu
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De 20 de ani nu sa mai auzit nimic 
de conflictul din NagornoKarabah, o 
regiune azer cu populatie majoritar ar
meana si unde in ultimele doua decenii 
a fost liniste. Una destul de incordata, e 
adevarat, dar, totusi, liniste. In ultimele 
zile insa sau facut reauzite tiruri de ar
tilerie. Va izbucni un nou razboi intre 
Armenia si Azerbaidjan pentru supre
matia acestui teritoriu, care sia procla
mat independenta in 1991 si care a an
trenat un conflict armat de trei ani, 
incheiat in 1994?

Contextul reactivatii acestui conflict 
considerat de analistii occidentali drept 
mocnit nu insufla optimism. Armenia este 
sustinuta de Rusia, Azerbaidjanul avand de 
partea lui Turcia, aflata, acum, in relatii nu 
tocmai cordiale cu Moscova.

In prezent, fiecare dintre partile impli-
cate a adoptat pozitii divergente: azerii cer 
restituirea tuturor teritoriilor, Karabah 
aminteste despre referendumul de indepen-
denta. In acelasi timp insa, nici Rusia, nici 
SUA si nici UE nu au nevoie de alt conflict 
intr-o regiune delicata a lumii. Ceea ce in-
seamna ca marii jucatori politici vor incer-
ca sa previna o escaladare a situatiei.

“Marele pericol rezida in faptul ca 
Nagorno-Karabah ar putea deveni un 
camp real de confruntare militara dintre 
Rusia si Turcia”, a avertizat analistul rus 
Arkadi Dubnov. “In frunte cu un lider atat 
de determinat precum Recep Tayyip 

Erdogan, Ankara nu poate sa nu-si sustina 
aliatii de la Baku, ceea ce nu poate sa nu 
antreneze o reactie din partea Moscovei, 
aliata Armaniei. Iar sambata, Erdogan 
si-a exprimat sprijinul fata de Azer-
baidjan” , a adaugat expertul rus.Sursa: 
inco memagazin.ro

Se în cearcă aplanarea printrun 
acord de încetare a conflictului armat 

în regiunea NagornoKarabah

Autorităţile din Azer-
baidjan şi separatiştii armeni 
au anunţat, marţi, că au ajuns 
la un acord de încetare a con-
flictului armat din regiunea 
Nagorno-Karabah, după patru 
zile de lupte intense soldate cu 
cel puţin 73 de morţi, infor-
mează Le Figaro.

Forţele separatiste din enclava Nagorno-
Karabah susţin că acordul de încetare a 

conflictului armat anunţat a 
fost respectat în cursul nopţii 
de marţi spre miercuri, relatea-
ză Reuters.

”Noaptea trecută, acordul 
de încetare a focului a fost 
menţinut în general împreu
nă cu linia de contact”, a de
clarat, miercuri, armata din 
enclava NagornoKarabah 
întrun comunicat.

Acordul este salutat de 
Organizaţia pentru Securitate 

şi Cooperare Europeană care s-a întrunit 
marţi la Viena pentru a discuta situaţia 
conflictului din regiunea Nagorno-
Karabah, o enclavă în Azerbaidjan, aflată 
sub controlul separatiştilor armeni.

Rusia, Franţa şi SUA au solicitat ce
lor două state să respecte armistiţiul de 
încetare a focului din 1994, pentru a evi
ta degenerarea conflictului în regiunea 

Caucazului, care a izbucnit sâmbătă.

După anunţarea acordului de încetare a 
conflictului armat, preşedintele rus, 
Vladimir Putin, a purtat discuţii telefonice 
cu omologii săi din Armenia, Serge 
Sarkissian, şi Azerbaidjan, Ilham Aliev.

Putin “a făcut apel la cele două părţi 
să asigure de urgenţă oprirea totală a 
luptelor şi respectarea acordului de în
cetare a focului”.

Atât Azerbaidjanul, cât şi Armenia se 
acuză reciproc de iniţierea actualei serii 
de atacuri. Incidente similare au fost ra-
portate în regiunea separatistă şi în martie.

Sursa : mediafax.ro

A izbucnit din nou conflictul 
din Nagorno-Karabah

ecopolitic.ro
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Conform unui comunicat de 
presă, deputatul ALDE Mara
mureş, Cornelia Negruţ, susţine că 
Direcţiile de Sănătate Publică 
Judeţene din ţară se află întrun 
iminent colaps, din cauza situaţiei 
îngrijorătoare a lipsei medicilor, se 
arată întro interpelare parlamen
tară trimisă ministrului Sănătăţii, 
PatriciuAndrei AchimaşCadariu.

„Vă supun atenţiei problemele reclamate 
de oamenii din sistem referitoare la gravele 
deficienţe existente în prezent la nivelul 
Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene. 
Acestea se confruntă cu o acută lipsă de per-
sonal medical calificat, iar raportul dintre 
specialităţile medicale şi celelalte specialităţi 
(juridic, contabil, statistic, etc.) este cu mult 
depăşit de cele din urmă. În mod paradoxal, 
sunt cazuri în care anumite direcţii de sănăta-
te publică judeţene nu mai au realmente me-
dici de specialitate, iar în alte situaţii să nu 
mai existe pur şi simplu personal medical în 
cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat”, a argu-
mentat parlamentarul maramureşean.

Având în vedere realităţile prezentate, 
Cornelia Negruţ i-a cerut ministrului Sănătăţii 

să răspundă la următoarele întrebări: „1. Care 
sunt măsurile pe care aveţi în vedere să le în-
treprindeţi pe termen scurt, mediu şi lung, pen-
tru a preîntâmpina acest decalaj profesional la 
nivelul DSP-urilor judeţene?; 2. Care este si-
tuaţia deficitului de medici specialişti din ca-
drul DSP-urilor judeţene şi a Inspecţiei 
Sanitare de Stat, atât la nivel naţional, cât şi în 
judeţul Maramureş?; 3. Cum vedeţi rezolvarea 
acestei situaţii de blocaj, în contextul realizării 
dezideratelor naţionale ale politicilor de sănă-
tate publică?”.

„Faptul că o mare parte din actuala gene-

raţie de specialişti din cadrul DSP-urilor ju-
deţene se pensionează, şi, pe de altă parte, nu 
sunt doritori şi atractivitate prin care să se 
înlocuiască specialităţile rămase descoperite, 
mai ales pe partea de Epidemiologie şi de 
Igienă, este considerat de oamenii din sistem 
ca fiind un risc major pentru evoluţia şi buna 
desfăşurare a politicilor de sănătate publică 
în teritoriu. Dispariţia DSP-urilor ar avea 
consecinţe extrem de periculoase pentru sănă-
tatea publică, în general, şi pentru cea a fie-
cărui român, în particular”, a avertizat 
Cornelia Negruţ, în finalul interpelării.

ALDE atrage atenţia : „Din cauza 
lipsei medicilor, DSP-urile 

judeţene ar putea intra în colaps!”

Vă prezentăm în continuare cele mai im
portante mesaje : ”În primul rând, cred că 
suntem cu toții conștienți că avem nevoie de 
o abordare mai serioasă în administrația pu
blică, indiferent că este vorba de achiziţii pu
blice, fonduri europene sau resurse umane.

Un stat modern are nevoie de manageri, de 

mai multă expertiză şi seriozitate în a rezolva 
problemele comunităţilor.

Profit de această ocazie pentru a reitera im-
portanţa regionalizării şi descentralizării pen-
tru că mi se pare potrivit să avem o abordare 
comună şi un consens în această direcție. Am 
asistat în ultimii 26 de ani la o abordare necla-

ră asupra acestei probleme: mai mult politică 
și mai puțină dezbatere reală.

În final, doresc să vă încurajez să mergeți 
mai departe. Vă asigur totodată că a atinge  
rezultate şi performanţe remarcabile nu poate 
să nu vă aducă respectul și încrederea oame-
nilor.”

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 4 aprilie a.c., un mesaj Adunării Generale 
a Asociației Municipiilor din România. Mesajul a fost prezentat de către Șeful Cancelariei Președintelui, 
Consilierul Prezidențial Dan Mihalache.

Ce a transmis Klaus Iohannis Adunării Generale a 
Asociaţiei Municipiilor din România

ecopolitic.ro



Pag. 8ecopolitic
        magazin

www.ecopolitic.ro
facebook.com/ecopolitic

Laurenţiu Ciurel, fost di
rector al CE Rovinari, a fost 
audiat marţi de judecătorii 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie în dosarul “Turceni
Rovinari”, în care a fost tri
mis în judecată alături de 
fostul premier Victor Ponta 
şi senatorul Dan Şova. 

În declaraţia dată în faţa ju-
decătorilor pe parcursul mai multor 
ore, Laurenţiu Ciurel a spus că nu 
se face vinovat de faptele de care 
este acuzat şi a dat explicaţii în 
legătură cu împrejurările în care 
CE Rovinari a acordat un contract 
de asistenţă juridică casei de avo-
catură a senatorului Dan Şova, po-
trivit Agerpres.

Astfel, Laureţiu Ciurel a arătat 
că, din aprilie 2004 până în 2007, 
a îndeplinit funcţia de director de investiţii 
la Complexul Energetic Rovinari, perioadă 
în care a purtat discuţii cu privire la con-
tractarea unui împrumut de 150 milioane 
de euro, necesar derulării unui proiect de 
mediu pentru reducerea emisiilor de diox-
id de sulf, proiect cerut de Uniunea 
Europeană.

El a explicat că era pentru prima dată în 
România când se demara un proiect de 
asemenea amploare şi a fost nevoit să 
meargă în străinătate pentru a se informa.

Laurențiu Ciurel, explicații 
privind decizia CE Rovinari de a 
apela o casă de avocatură 

Pe 15 noiembrie 2006, direcţia condusă 
de Ciurel a întocmit un referat către direc-

torul general de la Rovinari, prin care a 
cerut ca, pentru anul 2007, să se prevadă 
achiziţionarea unui serviciu de consultanţă 
juridică de la o casă de avocatură, care să 
fie specializată în drept comercial şi ban-
car. Casa de avocatură trebuia să asiste CE 
Rovinari în negocierea contractării unui 
împrumut de la o bancă străină, dar să şi 
ofere consiliere pe durata derulării proiect-
ului.

De asemenea, casa de avocatură trebuia 
să se ocupe şi de exproprieri. Potrivit lui 
Ciurel, decizia de a apela la o casă de av-
ocatură a fost luată deoarece juriştii de la 
Rovinari nu erau specializaţi în drept 
comercial şi bancar, nu cunoaşteau o limbă 
de circulaţie internaţională şi se aflau şi în 
conflict de interese, întrucât făceau parte 
din categoria celor expropriaţi.

“Discuţiile cu finanţatorii erau 

începute încă din anul 2004. Discutam 
cu 6 sau 7 bănci în paralel. Referatul 
din 15 noiembrie a fost aprobat de di-
rectorul general, iar direcţia comer-
cială din CE Rovinari a întocmit un 
memoriu justificativ, care a fost vizat 
de mai multe persoane, inclusiv de 
către mine. În el se spunea că acest 
serviciu poate fi contractat fără a se 
face licitaţie. Nu era problema mea 
partea de achiziţii’, a mai declarat 
Ciurel.

Ciurel a arătat că acel contract de asis-
tenţă juridică a fost semnat în 2007, cu o 
valoare estimată de 280.000 lei pe un an, 
iar ulterior a fost prelungit cu trei acte 
adiţionale. El a mai spus că după ce a fost 
numit în 2008 director general al CE 
Rovinari, a ţinut legătura doar cu Radu 
Cernov, persoană de contact de la casa de 
avocatură a lui Şova.

Ce a declarat Laurenţiu Ciurel la audienţele 
de la ÎCCJ, în dosarul “Turceni-Rovinari”
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Victor Ponta, acuzat de 17 infracți
uni de fals, evaziune fiscală și spălare 
de bani

Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA 
pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 
infracţiuni), complicitate la evaziune fiscală, în 
formă continuată, şi spălarea banilor, fapte 
săvârşite în calitate de avocat, reprezentant legal 
al Cabinetului Individual de Avocat ‘’Ponta 
Victor-Viorel’’.

În dosar mai sunt trimişi în judecată senatorul 
Dan Şova, avocat coordonator al Societăţii Civile 
de Avocaţi ‘’Şova şi Asociaţii’’, Laurenţiu Ciurel, 
la data faptelor director general al SC Complexul 
Energetic Rovinari SA, Dumitru Cristea, la data 
faptelor director general al Complexului 
Energetic Turceni, şi Octavian Laurenţiu Graure, 
la data faptelor director economic al Complexului 
Energetic Turceni. Sursa : dcnews.ro

Conform unei informări, Preşedintele 
Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, 
împreună cu o delegaţie parlamentară, 
vor efectua miercuri, 6 aprilie, o vizită 
oficială la Sofia, la invitaţia preşedintelui 
Adunării Naţionale a Republicii 
Bulgaria, Tsetska Tsacheva.

Cu această ocazie, va fi semnat un 
Memorandum de înţelegere între Camera 
Deputaţilor a Parlamentului României şi 
Adunarea Naţională a Republicii Bulgaria, 
cu privire la consolidarea cooperării inter-
parlamentare. În baza acestuia, cele două 
instituții se angajează să dezvolte, să con-
solideze şi să intensifice relaţiile parlamen-
tare.

În proiectul de 
program sunt incluse 
convorbiri cu preşed-
i n t e l e  A d u n ă r i i 
N a ţ i o n a l e  a 
Republicii Bulgaria, 
Tsetska Tsacheva, 
prim-ministrul Boiko 
Borisov, ministrul 
Afacerilor Externe, 
Daniel Mitov, precum 
şi cu preşedintele 
Republicii Bulgaria, 
Rosen Plevneliev.

Din delegaţia par-
lamentară română 
mai fac parte deputa-
ţii Niculae Mircovici (Grupul parlamentar 
al minorităţilor naţionale), secretar al 
Camerei Deputaţilor, şi Ionuţ-Marian Stroe, 

vicelider al Grupului parlamentar al PNL, 
şeful Delegaţiei Parlamentului României la 
Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, 
Valeriu Zgonea vizită în Bulgaria

ecopolitic.ro
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Vocea investitorilor români mici 
şi mijlocii: „suntem condamnaţi 
nedrept la faliment de către 
ANAF”

Andreea Paul, Prim-vicepreședintele 
PNL atrage din nou atenția ANAF privind 
unele măsuri care pot duce foarte  ușor la 
falimentul firmelor mici și mijlocii, mai 
ales legat de „prelucrare a datelor” obţinu-
te de ANAF în baza formularelor 088

Vă redau din discuţiile pe care le-am 
avut în ultimele zile cu investitorii români 
mici şi mijlocii: 

„Din nefericire, ne-am cam pierdut 
energia în hărţuiala permanentă legislati-
vă şi birocratică la care suntem supuşi ca 
firme mici şi mijlocii. Vineri au plecat că-
tre multe firme din toată ţara aceste for-
mulare ale ANAF prin care, practic, fără 
nicio motivare de încălcări ale legii se 
retrage dreptul de deducere de TVA instan-
taneu. Vorbim despre firme aflate în depli-
nă legalitate, cu angajaţi, cu taxele plătite 
la zi. Fără nicio ezitare sau comentarii, 
executanţii directori regionali ai ANAF 
semnează aceste condamnări la faliment 
ale firmelor. Dacă plăteşti la stat TVA de 
20%, dar nu poţi deduce TVA plătit pe bu-
nurile şi serviciile achiziţionate nu ai cum 
să rezişti nicio lună. Cine va plăti pierde-
rile?” 

Pe fond, este vorba despre o „prelucra-
re a datelor” obţinute de ANAF în baza 
formularelor 088, pe care l-am criticat as-
pru la începutul acestui an, din cauza că-
ruia am formulat o interpelare parlamenta-
ră, am cerut şi organizat audierea 
preşedintelui ANAF în Comisia de Buget, 
Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor, 
unde ni s-a promis „simplificarea procedu-
rilor formularului 088 în termen de o 
lună”. Firmele străine au anunţat că cer 
Comisiei Europene declanşarea procedurii 

de infringement împotriva României din 
cauza acestor proceduri excesive. Firmele 
româneşti le-au completat şi iată rezultatul: 
invocând „riscurile” pe care calculatorul a 
fost programat să le evalueze ca fiind prea 
mari ca firmele să rămână înregistrate ca 
plătitoare de TVA, le sunt transmise acum 
„deciziile ANAF privind anularea, DIN 
OFICIU, a înregistrării firmelor în scopuri 
de TVA”. 

Întreb public reprezentanţii ANAF: 

1. Cine îşi asumă corectitudinea pro
gramului? 

2. Cine a verificat că ceea ce a fost 
presetat în program că fiind ‚risc’ echi
valează cu elementele de 
nerespectare a unei legi şi 
nu e vorba de erori gra
ve? 

3. Cine îşi asumă con
damnarea la faliment a 
firmelor mici şi mijlocii 
corecte, care nu au încăl
cat legea, şi cine va plăti 
pentru pierderea locuri
lor de muncă? 

Mulţi antreprenori ro
mâni sunt la capătul pu

terilor, iar o economie nu se poate dez
volta fără antreprenori. 

Sunt partener de drum al ANAF pen
tru stabilirea unui cadru economic co
rect şi simplu fiscal, cu reguli şi legi res
pectate, dar nu cred că excesele 
birocratice servesc la bunăstarea româ
nilor sau la şansa firmelor româneşti de 
a crea locuri de muncă bine plătite. 

Firmele mici şi mijlocii au fost obligate 
ani de zile să suporte concurenţa neloială 
a firmelor care într-adevăr au evazionat 
plata TVA-ului. Firmele corecte trebuie 
sprijinite, iar cele incorecte obligate să se 
conformeze, nu falimentate!

Andreea Paul atrage atenţia privind 
„prelucrarea datelor” obţinute de 

ANAF în baza formularelor 088
ecopolitic.ro

Reclama ta aici!





Pag. 11 ecopolitic
        magazin

www.ecopolitic.ro
facebook.com/ecopolitic

Conform unui comunicat al Guvernului 
României finanțarea programelor și proiec
telor din sectorul protecției mediului au fi
nanțarea asigurată în 2016, din Fondul pen
tru Mediu. Noutățile din acest an se referă 
la programul “Casa Verde”, care va fi com
pletat de noul program “Casa Verde Plus”, 
iar Programul de stimulare a înnoirii par
cului auto (Rabla) va fi suplimentat cu pro
gramul ”Rabla Plus”, dedicat autovehicule
lor electrice și hibride. Executivul a aprobat, 
în ședința de astăzi, bugetul de venituri și 
cheltuieli pentru 2016 al Fondului pentru 
Mediu și al Administrației Fondului pentru 
Mediu.

Potrivit actului normativ, în buget sau 
estimat venituri totale în sumă de 836,46 
milioane de lei și cheltuieli în valoare de 
838,66 milioane lei, deficitul de 2,2 milioane 
de lei urmând a fi acoperit din excedentul 
anilor anteriori.

Guvernul își propune să finanțeze, pentru 
anul 2016, proiecte și programe pentru protec-
ția mediului în valoare de 790,1 milioane lei, 
această sumă fiind destinată atât pentru onora-
rea contractelor în vigoare, cât și pentru înche-
ierea unor noi contracte de finanţare.

Printre programele care urmează să fie fi-
nanțate din Fondul pentru Mediu menționăm:

Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
auto național prin care, în anul 2015, au fost 
scoase din uz 25.423 de autovehicule cu o ve-
chime mai mare de 8 ani, suma alocată fiind 
de 220 milioane lei.  Pentru anul 2016, prin 
proiectul de buget s-au alocat 145 de milioane 
lei pentru finanțări noi, prin care se estimează 
că vor fi scoase din uz aproximativ 20.000 de 
autovehicule; 

Pentru programul de stimulare a achizițio-
nării de mașini noi electrice și hibride (Rabla 
Plus) s-au alocat 75 milioane de lei;

Programul “Prima mașină”, corelat cu 
Rabla

Voucherele obținute prin Programul de sti-
mulare a înnoirii Parcului auto național (Rabla) 
vor putea fi utilizate drept avans pentru achi-
ziționarea unui autoturism nou prin Programul 
“Prima mașină“,  stabilește o Hotărâre adop-
tată astăzi de Guvern. 

Actul normativ corelează cele două progra-
me guvernamentale astfel încât un beneficiar 
al Programului de stimulare a înnoirii Parcului 
auto național va putea achiziționa un autotu-
rism nou în cadrul Programului de stimulare a 
cumpărării de autorurisme noi, folosind faci-
litatea acordată prin Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto național (“Programul 
Rabla”) pentru justificarea achitării avansului 
de minimum 5% din prețul de achiziție a nou-
lui autoturism.

Prin aceeași Hotărâre, Guvernul a stabilit 
ca pentru 2016, plafonul garanțiilor care pot fi 
emise în cadrul Programului “Prima mașină” 
este de 100 de milioane de lei din diferența 
neutilizată din plafonul alocat pentru 2015. 
Pentru anul trecut, plafonul alocat garanțiilor 
emise pentru acest program a fost de 350 de 
milioane de lei. Până la finalul anului 2015, au 
fost acordate 193 de garanții.

Guvernul a adus aceste modificări în scopul 
creșterii atractivității Programului “Prima ma-
șină”, prin acordarea posibilității cumularii 
beneficiilor celor două programe guvernamen-
tale (Programul “Prima mașina” și “Programul 
Rabla”).

Prin Programul de stimulare a cumpărării 
de autoturisme noi, persoanele fizice benefici-
ază de garanții guvernamentale la contractarea 
creditelor pentru achiziționarea unui autovehi-
cul nou al cărui preț nu depăşeşte suma de 
50.000 lei, la care se adaugă TVA.  

Proiectul de act normativ a fost postat spre 
consultare publică la adresa: 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/
transparenta/proiectHGprimamasinapla-
fon2016_12012016.pdf

Programul „Casa Verde” privind instalarea 
sistemelor de încălzire care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau comple-
tarea sistemelor clasice de încălzire pentru 

persoane fizice, demarat în 2011. Pentru acest 
Program s-au alocat 44,5 milioane lei pentru 
finanțarea contractelor în vigoare și 94,7 mili-
oane lei pentru contracte noi. Din sumele alo-
cate pentru acest an se estimează că în jur de 
15.500 de persoane fizice vor beneficia de fi-
nanțare. Spre comparație, în  perioada 2011 – 
2015, în jur de 25.000 de persoane fizice au 
beneficiat de finanțare prin acest Program;

Programul „Casa Verde” este completat 
de „Casa Verde Plus” pentru care au fost 
alocate 45 milioane de lei, din care vor fi 
finanțate materiale ecologice, sisteme de 
acoperișuri verzi, sisteme de eficientizare a 
consumului de resurse si altele; 

Programul “Sisteme integrate de alimenta-
re cu apă, canalizare, stații epurare“ în cadrul 
căruia există contracte în derulare până în 
2018. Pentru acest program s-au alocat 275,5 
milioane de lei în acest an pentru efectuarea 
de plăți in cadrul cadrul contractelor existente;

Pentru împădurirea terenurilor degradate 
s-au alocat 20 de milioane de lei pentru efec-
tuarea de plăți aferente contractelor în derula-

re și 50 de milioane de lei pentru semnarea de 
noi contracte;

Pentru gestionarea deșeurilor s-au alocat 
100 de milioane lei pentru semnare de noi con-
tracte pentru finantarea unor programe de pre-
ventie si reciclare, in vederea sustinerii econo-
miei circulare;

Pentru realizarea pistelor pentru bicicliști 
s-au alocat 30 de milioane de lei pentru sem-
narea de contracte noi;

Pentru Programul de educație și conștienti-
zare a publicului privind protecția mediului 
s-au alocat 30 milioane lei.

Proiectul de act normativ a fost postat spre 
consultare publică la adresa:

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supu-
ne-dezbaterii-publice-proiect-de-hg-pen-
tru-aprobarea-bugetului-de-venituri-si-cheltu-
ieli-pe-anul-2016-al-fondului-pentru-mediu-si-
al-administratiei-fondului-pentru-mediu/1344

Programele “Casa Verde” şi ”Rabla”, 
finanţate şi în 2016

Iulian Ionescu
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ROMENVIROTEC – Expozitia 
internationala pentru tehnologii si 
echipamente de protectia mediului, 

MOBILA EXPO – Targ de mobila 
cu vanzare, EXPO FLOWERS 
& GARDEN – Expozitie Interna
tionala de flori, amenajari peisa
gistice, horticultura si gradinarit, 
ANTIQUE MARKET – Targ de 
obiecte de arta si Antichitati si 
Targul de Produse Traditionale.

Evenimente marator la Romexpo 
în perioada 07-10 aprilie 2016

CONSTRUCT EXPO se va desfasura in aceeasi perioada cu: AMBIENT EXPO – Targ inter
national de produse si sisteme pentru amenajari interioare si exterioare, decoratiuni, mobilier 
și piscine, ROMTHERM – Expozitie internationala pentru instalatii, echipamente de incalzire, 
racire si de conditionare a aerului. 

Produse noi, idei noi, servicii noi, afaceri 
noi. Acestea sunt cele 4 repere ale Construct 
Expo 2016, targ care detine locul de lider pe 
piata evenimentelor de profil din Romania, 

fiind un generator de tendinte in domeniul 
constructiilor. In centrul atentiei sunt inovatia 
si tendintele, materialele de calitate, arhitec-
tura contemporana, tehnologiile si solutiile 

verzi. Evenimentul reprezinta o oportunitate 
de a face schimb de idei pentru cei care do-
resc sa fie inovativi si vor sa furnizeze pro-
duse si servicii de calitate.
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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

Contactaține și veți vedea diferența! 
Tel : 0787540682

Reclama ta aici!



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

Pe 7 aprilie 2016,  Ziua Mondială a Sanatății are ca temă prin
cipal Diabetul Zaharat

Ziua Mondială a Sănătăţii 
este marcată începând cu 7 
aprilie 1948, iniţiind, totoda
tă, şi fondarea Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS). 
În fiecare an, subiectele 
acestui eveniment sunt dife
rite şi reflectă un domeniu 
prioritar ce prezintă motive 
de îngrijorare pentru OMS. 

Semnificaţia 
zilei de 7 Aprilie

• În calendarul creștin-ortodox: Sf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, 
Episcopul Mitilenei 

• În calendarul romano-catolic: Sf. Ioan Baptist de la Salle, preot 
(1651-1719)

•	2009: Manifestații violente au avut loc la sediul Parlamentului și 
Președinției Republicii Moldova din Chișinău, după anunțarea rezul-
tatelor alegerilor au început Protestele de la Chișinău din 2009 sim-
patizanții opoziției contestând corectitudinea alegerilor din urmă cu 
două zile.

 •	2010 : Lansarea televiziunii Publika TV în Republica Moldova.

•	1964 : IBM prezintă 
primul model din seria 360.

•	1994 : Extremiștii hutu au 
declanșat Genocidul din 
Rwanda, în care au ucis în de
curs de o sută de zile peste 
500.000 de opozanți.

1945 : Al Doilea Război Mondial : Nava japoneză Yamato, afla
tă întro misiune kamikaze în Okinawa (Operațiunea TenGo), este 
scufundată de submarinele americane. Yamoto a fost cea mai mare 
navă de război construită vreodată.

Caricatura 
săptămânii
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Miercuri, 6 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 privind atestarea do
meniului public al judeţului Gorj, pre
cum şi al municipiilor, oraşelor şi co
munelor din judeţul Gorj, pentru 
stabilirea zilei de 10 aprilie ca „Ziua 
Sportului Curat” , privind declanşarea 
procedurilor de expropriere a imobilelor 
proprietate privată situate pe amplasa
mentul suplimentar al lucrării de utili
tate publică de interes naţional 
“Varianta de ocolire a municipiului 
Braşov, Tronson II  DN 11  DN 13”, pe 
raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din 
judeţul Braşov.

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

Proiectele de acte normative care ar 
putea fi incluse în şedinţa Guvernului 
României din 06.04.2016

PROIECTE DE LEGE
PROIECT DE LEGE pentru aprobarea 

plăţii contribuţiei care îi revine României 
în calitate de stat parte la Tratatul privind 
comerţul cu arme, adoptat la New York, la 
2 aprilie 2013, semnat de România la New 
York, la 3 iunie 2013 şi ratificat de 
România prin Legea 32/2014

PROIECTE DE ORDONANȚĂ
PROIECT DE ORDONANȚĂ privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administrației publice centrale

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
modificarea şi completarea normelor met-
odologice pentru punerea în aplicare a pre-
vederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 962/2001

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Interministerial de Avizare Lucrări Publice 
de Interes Naţional şi Locuinţe

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
trecerea unor imobile din domeniul public 
al statului şi din administrarea Agenţiei 
Naţionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. 
G.K. Constantinescu” în domeniul public 
al comunei Blejoi, judeţul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
completarea anexei nr. 41 la Hotărârea 
Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Gorj, pre-
cum şi al municipiilor, oraşelor şi co-
munelor din judeţul Gorj

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea stemei comunei Băţani, judeţul 
Covasna

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
stabilirea condiţiilor pentru punerea la dis-
poziţie pe piaţă a echipamentelor şi siste-
melor de protecţie destinate utilizării în 
atmosfere potenţial explosive

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
înscrierea unor bunuri imobile în inventa-
rul centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului şi darea în administrarea 
Administraţiei  Naţionale ‘’Apele 
Române’’, instituţie publică aflată în coor-
donarea Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea şi completarea anexei nr. 44 
la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
declanşarea procedurilor de expropriere a 
imobilelor proprietate privată situate pe 
amplasamentul suplimentar al lucrării de 
utilitate publică de interes naţional 
“Varianta de ocolire a municipiului Braşov, 
Tronson II - DN 11 - DN 13”, pe raza lo-
calităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul 
Braşov

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
declanşarea procedurilor de expropriere a 
imobilelor proprietate privată situate pe 
amplasamentul suplimentar al lucrării de 
utilitate publică de interes naţional 
“Autostrada Sebeş-Turda” - Lot 3

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 06.04.2016

ecopolitic.ro
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Conform unui comunicat venit 
din partea PNL Gorj în aceste zile, 
senatorul Tudor Barbu a depus la 
Senat proiectul de inițiativă legis
lativă privind modificarea art. 
465, alin. 2, din Noul Cod Fiscal, 
în sensul revenirii la vechea meto
dă de impozitare privind terenuri
le oamenilor din mediul rural. 

Copreședintele PNL Gorj, senatorul 
Tudor Barbu, sprijinit de semnăturile altor 
29 de colegi parlamentari, a inițiat proiec-
tul de lege prin care se anulează articolul 
din Codul fiscal, potrivit căruia se su-
praimpozitează terenurile oamenilor din 
gospodăriile rurale. 

Noul Cod Fiscal prevede impozitarea 
primilor 400 de metri pătrați din terenurile 
situate în intravilan, ca teren de construc-
ție, deși ar trebui încadrați la categoria te-

renuri agricole.Pentru că această suprafață 
de teren este situată, în 99% din cazuri, în 
jurul casei de locuit, este folosită de oa-
meni ca teren agricol, motiv pentru care ea 
nu se poate impozita asemenea categoriei 
de terenuri cu construcții așa cum prevede, 
în prezent, Codul fiscal.     

Senatorul Tudor Barbu a depus la Senat 
proiectul de inițiativă legislativă prin care 

solicită abrogarea actualei prevederi din 
Codul Fiscal, prin care se supraimpozitea-
ză cei 400 de mp și solicită revenirea la 
vechea prevedere.

Dacă această inițiativă legislativă va fi 
adoptată de Parlament, milioane de familii 
din România vor beneficia de o reducere 
firească a unor impozite crescute artificial 
și nemotivat. 

Senatorul, Tudor Barbu doreşte 
impozite mai mici pentru toate 
gospodăriile din mediul rural!

ecopolitic.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
stabilirea zilei de 10 aprilie ca „Ziua 
Sportului Curat”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
1264/2010 pentru aprobarea programu-
lui-cadru de emisiuni de titluri de stat 
„Medium Term Notes”, cu modificările și 
completările ulterioare

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
completarea art.3¹ din Hotărârea 
Guvernului nr.1596/2008 privind relocarea 
refugiaţilor în România

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

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Nego-

cierea Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Islamice Afganistan 
privind cooperarea în domeniul prevenirii 
şi combaterii criminalităţii organizate, a 
terorismului şi a altor infracţiuni grave, al 
ordinii publice şi al managementului situ-
aţiilor de urgenţă

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea 
negocierii Acordului între Guvernul 
României şi Consiliul de Miniştri al 
Bosniei şi Herţegovinei privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea 
negocierii şi semnării Acordului de coop-
erare între Agenţia Nucleară şi pentru 
Deşeuri Radioactive din România şi 
Compania AREVA din Franţa, suplimentar 
la Memorandumul de înţelegere dintre 
Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri radio-
active şi Compania AREVA în domeniul 

managementului deşeurilor radioactive, 
semnat la Paris, la 30 august 2013 

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea 
numirii domnului Florin Tunaru, 
Vicepreşedinte cu rang de subsecretar de 
stat în cadul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, în calitate de mem-
bru al Consiliului de supraveghere al 
Fondului Român de Contragarantare S.A

MEMORANDUM cu tema: Posibi-
litatea finanțării de proiecte retrospective 
non-majore în domeniul cercetării și socie-
tății informaționale prin Programul 
Operațional Sectorial “Creșterea Compe-
titivității Economice“ 2007-2013

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea 
evaluării ex-ante a instrumentelor financ-
iare utilizate ca instrumente de implemen-
tare a Fondurilor Europene Structurale şi 
de Investiţii (FESI).

Urmare din pag. 14 >>
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ASCO Filiaşi  ASU Poli 1 0
Etapa trecută, ASCO Filiaşi a produs 

surpriza etapei în seria a patra a ligii a tre-
ia învingând pe ASU Politehnica 
Timişoara, scor 1-0, într-un meci dominat 
categoric de bănățeni. În ciuda faptului că 
posesia a fost de partea lor, gruparea de pe 
Bega nu a reuşit să marcheze, irosind un 
numar foarte mare de ocazii clare de a în-
scrie. În urma acestei înfrângeri, timişore-
nii pierd locul întâi.

Minerul Motru  Metalurgistul 
Cugir 1 4

Principala contracandidată la promovare 
a Politehnicii Timişoara, Metalurgistul 
Cugir, a profitat de faptul că a întâlnit o 
echipă formată din copii şi a câştigat la 

scor în fața Minerului din Motru. Deşi sco-
rul a fost copleşitor, gerjenii au arătat o altă 
față in această partidă, cu totul alta decât 
cea din meciurile trecute. Melaurgistul de-

vine, astfel, lider in C4 acumulând 44 de 
puncte, în timp ce Poli Timişoara ocupă 
locul secund cu 43 de puncte, urmată de 
Performanța Ighiu cu 41 de puncte.

ASU Poli pierde locul întâi, 
Cugirul profită şi câştigă la Motru

Lupta pentru promovare devine tot mai acerbă

P.V.

Legitimată de la vârsta de nouă 
ani la CS Minerul Motru, secția 
Lupte Libere, Evelina Pîrniche, a 
obținut performanțe fantastice la 
concursurile naționale, câştigând 
peste 50 de medalii până la vârsta 
de 14 ani.

Pregătită de antrenorii  Vasile Purdescu şi 
Laurențiu Chircu, luptătoarea motreană s-a de-
dicat sportului de contact, iar în urma efortului 
depus, munca i-a fost răsplătită pe măsură, 
intrând în acea perioadă şi în atenția Lotului 
Național.

În 2013 a obținut locul 1 la Campionatul 
Național Copii 2, iar un an mai târziu s-a 
autodepăşit reuşind să se împună în fața 
tuturor, câştigând atât Campionatul Național 

Copii 2, cât şi Campionatul Național Copii 1.

Evelina speră să revină cât mai repe
de în ring. „Iubesc acest sport!”

Din păcate, în urmă cu mai puțin de un an, 
sportiva gorjeancă a fost diagnosticată cu 

Poliartrită Reumatoidă, lucru care a forțat ac-
ceptarea unei pauze.

„ Aşa este! Din păcate sunt obligată să fac 
o pauză, îmi pare foarte rău că a trebuit să iau 
această decizie. Am fost diagnosticată cu 
Poliartrită Reumatoidă, însă lumea mă ştie că 
sunt o luptătoare şi aşa  voi fii mereu, trebuie 
să luăm viața şi cu bune şi cu rele. Sper să 
revin cât mai repede, iubesc acest sport, face 
parte din viața mea, antrenorii mei fac parte 
din familia mea. Îmi este dor de antrenamente, 
chiar dacă erau ele grele, ştiu că era spre bi-
nele meu şi al carierei mele.” declara Evelina 
cu zâmbetul pe buze. Evelina Pîrniche, învață 
la Colegiul Național „George Coşbuc” Motru, 
fiind admisă la prima clasă de Matematică-
Informatică cu media de 9,47, fapt care dove-
deşte ca nu a compromis şcoala niciodată, deşi 
performanța nu se obține deloc uşor, fiind con-
siderată totodată o sportivă de excepție a mu-
nicipiului Motru.

Triplă campioană naţională, Evelina Pîrniche, 
speră să revină cât mai repede în ring

P.V.


