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P re șed i n t e l e   C J I 
a  de clarat  că  demer-

sul  a  fost  determinat  de 
nemulțumirea față de ”ati-

tudinea și de modul de lu-
cru al JASPERS (entitatea 
Comisiei  Europene  care 
are atribuții în evaluarea și 
pregătirea  proiectelor  de 
infrastructură)”.  Petrache 
a amintit că a dat în jude-
cată Ministerul  Fondurilor 
Europene și a precizat că 
acțiunea nu se va opri pâ-
nă când nu se vor accesa 
fondurile europene  în ca-
drul acestui proiect - ”prin 
intermediul  căruia  putem 
asigura  condiții  civiliza-
te de trai pentru mai mult 
de 210.000 de locuitori ai 
județului”.

”Am cerut intervenția 
Comisarului  European 
pen tru Politica Regională, 
Corina Crețu, precum și a 
șefului Unității pentru Ro-
mânia din cadrul DG Re-
gio,  Carsten  Rasmussen, 
pentru  deblocarea  pro-
iectului. Oficialii europeni 
au promis că vor analiza 
atent  observațiile  noas-
tre  și  că  ne  vom  reve-
dea  la  București,  în  oc-
tombrie,  pentru  rezolva-
rea  situației”,  a  declarat, 
la  final  întâlnirii,  Marian 
Petrache.

S-a  mai  discutat  și 

 s-au schimbat  opinii des-
pre  posibilitățile  de  fi-
nanțare  a  Parcului  Știin-
țific de  la Măgurele  (Ma-
gurele  Science  Park), 
despre  Sistemul  de  ma-
nagement  integrat  al 

deșeurilor  Ilfov  și  des-
pre proiectul pilot privind 
monitorizarea calității ae-
rului, dar și despre aloca-
rea financiară din Fonduri 
Structurale pentru Regiu-
nea București - Ilfov.

politică

PaginĂ realizatĂ de CarMen istrate

Biroul Permanent al Psd 
a decis că instituţiile 
statului au acţionat 
corect și legal la mitingul 
din 10 august din Piaţa 
Victoriei, a declarat 
președintele partidului, 
liviu dragnea. „am decis 
că instituţiile statului au 
acţionat corect și legal 
la mitingul neautorizat 
din data de 10 august și 
de a transmite un mesaj 

de susţinere pentru 
Jandarmeria română și 
pentru celelalte instituţii 
ale statului care au fost 
implicate în asigurarea 
ordinii și liniștii publice în 
data de 10 august în faţa 
unor acţiuni violente din 
partea unor participanţi 
la acea manifestaţie 
neautorizată“, a anunţat 
dragnea la finalul BPn al 
Psd.

Cererea de reexaminare 
a președintelui Klaus 
iohannis pentru legea 
offshore a fost respinsă 
de Comisia comună 
economică și pentru 
energie a senatului, iar 
proiectul a fost adoptat cu 
amendamente, cu 11 voturi 
pentru, două împotrivă și 
trei abţineri.
Primul articol adoptat este 
art. 15 alin. (2): „lucrările 
de subtraversare 
cu conducte, 
instalaţii electrice, de 
telecomunicaţii și celelalte 
utilităţi aferente acestora, 
executate într-o izobată 
de 2 m și 300 m de la 
linia de coastă în direcţia 
uscatului, se realizează 
prin foraj orizontal, dirijat 
și/sau, după caz, prin 
tunel în care este pozată 
conducta, fără a aduce 
atingere accesului liber pe 
plajă, siguranţei, protecţiei 
turiștilor și modului de 
utilizare a plajelor Mării 
negre în scop turistic, în 
condiţiile legii”.
de asemenea, s-a adoptat 
art 18 (1): „titularilor 
de acorduri petroliere 

referitoare la perimetre 
petroliere offshore aflate 
în curs de executare la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi li se aplică, 
pe toată perioada derulării 
acestora, inclusiv pe 
durata oricăror prelungiri 
subsecvente, nivelul 
de redevenţă, cotele 
procentuale de redevenţă 
petrolieră, pragurile de 
producţie brută aferente 
acestor cote și regimul 
fiscal specific aplicabil 
activităţilor de explorare, 
dezvoltare, exploatare și 
abandonare desfășurate în 
baza acordurilor existente 
la data intrării în vigoare 
a prezentei legi” și art. 18 
alin. (2), în următoarea 
variantă: „anMr și titularii 
de acorduri petroliere pot 
încheia acte adiţionale 
la acordurile petroliere 
referitoare la perimetre 
petroliere offshore aflate 
în curs de executare la 
data intrării în vigoare 
a prezentei legi pentru 
a reflecta la nivelul 
contractual prevederile 
art. 18, 19, 20 (indice 1) din 
prezenta lege”.

Senatul a respins cererea de 
reexaminare a Legii offshore

Dragnea: instituţiiile statului au 
acţionat legal, pe 10 august

Cu jalba la 
Bruxelles

Marian Petrache cere sprijin european pentru rezolvarea 
problemei alimentării cu apă și a canalizării în județ

O delegație a Consiliului Județean Ilfov (CJI), 
condusă de președintele Marian Petrache, a avut, 
săptămâna trecută, o întâlnire la Bruxelles cu 
șeful Unității pentru România din cadrul DG Regio, 
Carsten Rasmussen și Corina Crețu, Comisar 
European pentru Politica Regională. Subiectul 
principal al discuției a fost Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
în județul Ilfov - prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM), proiect ce include 
investiții de peste 342,8 milioane de euro în 
infrastructura de apă și apă uzată în 22 de unități 
teritorial-administrative din județul Ilfov.

Eugen Tomac a 
anunțat că doar 
Comisia de la Veneția 
analizează OUG 
privind organizarea 
Referendumului 
pentru redefinirea 
familiei, potrivit 
căreia doar partidele 
care au grupuri în 
ambele Camere ale 
Parlamentului pot 
avea reprezentanți 
în secțiile de votare, 
deși PMP a sesizat și 
Avocatul Poporului, 
scrie Mediafax.

”Guvernul  a  modi-
ficat  un  articol  pe  ca-
re nu avea voie să îl mo-
difice,  redefinind  astfel 
statutul  partidului  par-
lamentar  și  scoțând  în 
mod flagrant  în afara  le-
gii PMP. Faptul că PMP a 
fost scos din toate secțiile 
de  votare  de  la  referen-
dum  arată  cât  de  debu-
solate  și  speriate  sunt 
nulitățile  care  au  acapa-
rat  instituțiile  statului  și 
care elimină, cu o brutali-
tate neimaîntâlnită, orice 
formă  de  opoziție.  Sper 
că  Biroul  Electoral  Cen-
tral  va  analiza  cu  obiec-
tivitate  tot  ansamblul  de 
legi  care  definesc  statu-
tul unui partid parlamen-
tar. Avocatul Poporului în-
că nu a răspuns la solici-
tarea  noastră.  Doar  Co-
misia  de  la  Veneția  ana-
lizează  sesizarea  PMP, 
pentru  acestă  instituție 
starea  democrației  chiar 
contează”, a precizat pre-
șe dintele PMP, Eugen To-
mac,  într-o  postare  pe 
Facebook.  El  a mai  spus 
că premierul Viorica Dăn-
cilă  va  răspunde  penal 
pentru  această  ilegalita-

te,  care  a  folosit  aceas-
tă  OUG  ca  ”o  formă  de 
sancționare  a  unui  par-
tid  politic  de  opoziție”. 
”VVD  va  răspunde  pe-
nal pentru aceasta  ilega-
litate. Marioneta lui Drag-
nea a îngrădit activitatea 
unui partid politic printr-o 
ordonanță  dată  noaptea 
ca  hoții.  Doamna  Dănci-
lă, nu puteți modifica  le-
gea  doar  ca  o  formă  de 
sancționare  a  unui  par-
tid  politic  de  opoziție! 
Folosiți  pentru  răzbuna-
re un referendum pe ca-
re  țineți  cu  dinții  să  îl 
compromiteți. Prin Ordo-
nanța  de  Urgență  pen-
tru  organizarea  referen-
dumului,  doamna  «re-
ducem  democrația»  a 
schimbat  prevederea  ca-
re permitea PMP să aibă 
membri  în  birourile  elec-
torale ale secțiilor de vo-
tare”, a completat  liderul 
deputaților PMP.

Tomac a explicat 
că OUG intră în 
contradicție cu o 
lege din 2015

”Mai  exact,  a  schim-
bat  definiția  partidului 
parlamentar,  prin  intro-
ducerea  obligativității  de 
a avea grup parlamentar 
în ambele Camere! Desi-
gur,  a  fost  o mișcare  cu 

destinație precisă, dat fi-
ind  că  tot  actuala  pute-
re  ne-a  desființat  gru-
pul  de  la  Senat.  Înțeleg 
rolul  unei  Ordonanțe  de 
Urgență  (în  vigoare  cu 
mai puțin de o  lună  îna-
inte  de  data  referendu-
mului!!!!)  pentru  a  faci-
lita  exercitarea  dreptului 
de vot de către cetățeni, 
dar  nu  văd  URGENȚA 
schimbării unor prevederi 
doar  pentru  a  restrân-

ge  dreptul  de  reprezen-
tare  în  secții  a unui par-
tid  parlamentar!!  Acesta 
este regimul care ne gu-
vernează azi de  la Victo-
ria! Mai mult, Ordonanța 
de  Urgență  intră  în 
con tradicție  cu  Legea 
208/2015, care definește 
un partid parlamentar ca 
având cel puțin un grup, 
nu  două,  așa  cum  s-a 
gândit VVD să adauge”, a 
conchis Tomac.

Eugen Tomac: Comisia de la Veneția analizează 
sesizarea PMP pe ordonanța privind organizarea 
referendumului

Potrivit legii 208/2015 privind alegerea senatului și 
a Camerei deputaţilor, precum și pentru organizarea 
și funcţionarea autorităţii electorale Permanente, 
partidele politice care au reprezentare în cel 
puțin una dintre Camerele legislativului pot avea 
reprezentanţi în secţiile de votare. ”art. 118, alin. 
(2) În sensul prezentei legi, prin partide politice 
parlamentare se înţelege partidele și alte formaţiuni 
politice care au grup parlamentar propriu în cel puţin 
una din Camerele Parlamentului și care au obţinut în 
urma ultimelor alegeri pentru Parlamentul româniei 
mandate de deputaţi sau senatori pentru candidaţii 
înscriși pe listele acestora ori pe listele unei alianţe 
politice sau electorale din care au făcut parte partidele 
ori formaţiunile politice respective, precum și alianţele 
politice sau electorale care au în componenţă astfel 
de partide ori formaţiuni politice”, se arată în actul 
normativ.
PMP s-a adresat Comisiei de la Veneţia, în legătură cu 
OUg adoptată săptămâna trecută, privind organizarea 
referendumului pentru redefinirea familiei, potrivit 
căreia doar partidele care au grupuri în ambele Camere 
ale Parlamentului pot avea reprezentanţi în secţiile 
de votare, a anunţat tomac. de asemenena, PMP 
a sesizat avocatul Poporului cu privire la aceeași 
Ordonanţă.

Ce prevede legea?


