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Remaniere pentru campanie

Mesajul PMP - ”Uniți în 
Europa”, dus peste Prut

Președintele PSD, Liviu 
Dragnea, a anunţat 
că Rovana Plumb și 
Natalia Intotero vor 
părăsi Cabinetul Dăncilă 
înainte de campania 
electorală, pentru că 
nu este de acord ca 
acestea să aibă ”la 
dispoziţie infrastructura 
guvernamentală”.
”(...) Înainte de a începe 

oficial campania 
electorală, cele două 
colege trebuie să își 
prezinte demisia din 
Guvern. Am vorbit cu 
dumnealor înainte de a 
se adopta listele și sper 
să-și ţină cuvântul și 
nu ne vor pune într-o 
situaţie delicată”, a 
declarat Dragnea, 
potrivit Agerpres.

”La ora actuală, la o 
populaţie de circa 19 mi-
lioane de locuitori, Româ-
nia are doar 300 de libră-
rii. De altfel, în ultimii ani, 
numărul acestora a scă-
zut dramatic şi sunt nu-
meroase oraşe care nu 
dispun de o librărie. Spre 
deosebire de state pre-

cum Franţa sau Italia, ca-
re  şi-au protejat prin le-
ge librăriile de provincie 
în momentul emergenţei 
sectorului de desface-
re on-line, ţara noastră a 
asistat pasivă la dispari-
ţia lor. Şi din acest motiv, 
potrivit celor mai recente 
statistici, ne situăm pe ul-

timul loc în privinţa numă-
rului de cărţi citite pe cap 
de locuitor, iar un român 
plăteşte pe cărţi, în me-
die, anual, nu mai mult de 
3 euro. Consecinţele sunt 
evidente: ne aflăm în situ-
aţia îngrijorătoare în ca-
re avem o rată a analfa-
betismului funcţional de 
42% în rândul copiilor de 
15 ani, cu o medie euro-
peană de 17%”, a preci-
zat, printr-un comunicat 
de presă, Ovidiu Raeţchi. 
Deputatul PNL a explicat 
că proiectul urmăreşte în-
curajarea apariţiei librări-

ilor în provincie, prin în-
curajarea iniţiativelor an-
treprenoriale locale, dar 
şi prin atragerea marilor 
lanţuri. ”Proiectul de le-
ge presupune înfiinţarea 
Fondului pentru Încuraja-
rea Librăriilor de Provin-
cie, care va avea o valoa-
re anuală de 600.000 de 
euro, urmând să se des-
făşoare pe o perioadă de 
3 ani. Cei care doresc să 
înfiinţeze o librărie vor be-
neficia de o finanţare ne-
rambursabilă de 30.000 
de euro, urmând să asigu-
re, din fonduri proprii, o fi-

nanţare de minim 10.000 
de euro. Legea stabileşte 
câteva criterii clare pen-
tru acordarea finanţărilor, 
printre care: fondurile se 
vor aloca, cu prioritate, 
pentru înfiinţarea de libră-
rii în oraşele care nu dis-

pun de un asemenea spa-
ţiu sau librăriile trebuie să 
funcţioneze pentru o pe-
rioadă de minimum 3 ani 
şi sunt obligate să organi-
zeze constant evenimente 
culturale”, a mai explicat 
liberalul.

Proiect pentru încurajarea apariției librăriilor
Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi a depus 
în Parlament un proiect de lege care 
presupune înfiinţarea Fondului pentru 
Încurajarea Librăriilor de Provincie, care 
va avea o valoare anuală de 600.000 de 
euro.

Pe 5 aprilie 2019 s-a 
auzit la Soroca, în 
Basarabia, mesajul 
”Uniţi în Europa”, dus de 
către președintele PMP 
Ilfov, Rizia Tudorache 
(vicepreședinte al 
CJ Ilfov) și de Eugen 
Tomac, președinte PMP, 
care au dat, astfel, 
startul campaniei de 
promovare a mesajului. 
”Împreună cu Traian 
Băsescu și Eugen 

Tomac vom face cea 
mai bună echipă pentru 
a promova interesele 
naţiunii române în 
Parlamentul European și 
vom reuși să impunem 
pe agenda Uniunii 
Europene realizarea 
Unirii Republicii Moldova 
cu România, iar Uniunea 
Europeană să se întindă 
până la Nistru!”, le-au 
spus politicienii fraţilor 
din Soroca.

Pe 4 aprilie, la sediul 
Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov, a 
avut loc ceremonia 
de învestire în 
funcţia publică 
de subprefect a 
proaspătului numit 
în funcţie Vincenţiu 
Voicu. 

La ceremonia care a 
debutat cu intonarea Im-
nului de Stat au partici-
pat secretarul de stat în 
Ministerul Administraţiei 
şi Internelor, Adrian Pet-
cu, prefectul judeţului Il-
fov, Mihai-Sandu Niţă, 
vicepreşedinţii Consiliului 
Judeţean Ilfov, Rizia Tudo-
rache şi Petre Popeangă, 
primari ai localităţilor ilfo-
vene, reprezentanţi ai ser-
viciilor publice deconcen-
trate şi ai altor instituţii şi 
personalul Prefecturii.

Vincenţiu Voicu exer-
cită cu caracter temporar, 
prin detaşare în condiţiile 
legii, funcţia publică de 
subprefect a judeţului Il-
fov, în baza HG 164 din 29 
martie 2019,  înlocuind-o 
pe Laurenţia George-
ta Tortora. Aceasta a lip-
sit de la ceremonia de în-
vestire a noului subpre-
fect, însă realizările man-
datului domniei sale au 
fost subliniate de actualul 
prefect al judeţului, care 
i-a mulţumit pentru cola-
borare, chiar dacă aceasta 
a fost una de foarte scurtă 
durată. ”Mulţumesc celor 
prezenţi astăzi, aici, alături 
de mine. Mulţumesc şi ce-
lor care nu au putut ajun-
ge, dar mi-au transmis 
mesaje de încurajare şi 
susţinere, celor care  mi-au 
oferit această provocare 
- pentru că, pentru mine 
este vorba de o provoca-
re - şi vreau să asigur pe 
toată lumea că-mi voi du-
ce mandatul la îndeplinire. 
Împreună cu prefectul Mi-
hai-Sandu Niţă vom forma 
o echipă puternică şi uni-

tă. Avem vechime în ca-
drul Consiliului Judeţean 
Ilfov şi nu numai, pentru 
că noi am mai colaborat, 
şi vreau să-i asigur pe toţi 
primarii din judeţ că toată 
experienţa pe care o am 
în administraţia publică o 
voi folosi pentru a fi cât 
mai operativ în toate so-
licitările care vor veni din 
partea domniilor lor. Voi fi 
subprefect pentru toţi pri-

marii, nu doar pentru unii. 
Sunt tânăr, am putere de 
muncă, sunt determinat”, 
a dat asigurări noul sub-
prefect.

”Doresc să mulţu-
mesc pentru colabora-
rea de până acum cu fos-
tul subprefect, Laurenţia 
Georgeta Tortora, să vă 
mulţumesc dumneavoas-
tră pentru prezenţă,  să-l 
felicit pe subprefectul 

Vincenţiu Voicu pentru 
învestire. Este o persoa-
nă pe care o cunosc şi, de 
aceea, sunt sigur că echi-
pa aceasta va funcţiona 
bine şi va respecta litera 
şi spiritul legii. Bine ai ve-
nit, domnule subprefect, 
în echipă! Avem mult de 
muncă, aşa că... la trea-
bă!”, a spus, la rândul 
său, prefectul Mihai-San-
du Niţă.

Vincenţiu Voicu, noul subprefect al judeţului 
Ilfov, a depus jurământul de credinţă

De la stg. la dr. - Vincenţiu Voicu, noul subprefect al jud. Ilfov, Adrian 
Petcu, secretar de stat MAI şi prefectul jud. Ilfov, Mihai Niţă

Semnarea jurământului de 
credinţă şi felicitarea noului 

subprefect

Eugen Tomac şi Rizia Tudorache 
transmit mesajul PMP

Natalia Intotero Rovana Plumb

Vincenţiu Voicu, 
subprefect jud. Ilfov


