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Proiectul modifică 
anexa Articolului 2/1968 
privind organizarea admi-
nistrativă a teritoriului Ro-
mâniei, mai exact denu-
mirea și reședința unității 
administrativ teritoria-
le ”Județul Ilfov”. Potrivit 
noului cuprins al Anexei, 
”Județul Ilfov cu reședința 
în orașul Buftea”.

”Buftea este pri-
ma localitate declara-
tă oraș din județul Ilfov 
și se află în vecinătatea 
nord-vestică a munici-

piului București, la 10,1 
km de gura de metrou 
Străulești și la 16,8 km de 
Aeroportul Internațional 
«Henri Coandă» Otopeni. 
Populația orașului Buf-
tea era la 1 ianuarie 2019 
de 22.615 locuitori, fiind 
din punct demografic, al 
treilea centru urban al 
județului Ilfov, după Vo-
luntari și Pantelimon. Lo-
calitatea a primit statutul 
de oraș în anul 1968, fi-
ind singurul oraș din fos-
tul Sector Agricol Ilfov și 

cel mai vechi oraș din ac-
tualul județ Ilfov”, se ara-
tă în expunerea de moti-
ve a proiectului de lege.

În continuarea expu-
nerii, inițiatorii mențio-
nează că ”din punct de 
vedere al transportului 
rutier, Buftea este tra-
versat de două drumuri 
naționale - DN 7 și DN 1A, 
precum și de două dru-
muri județene - DJ 101 
și DJ 602, iar a doua linie 
de centură a Capitalei es-
te planificată să traverse-
ze orașul Buftea. Cu pri-
vire la instituțiile care își 
desfășoară activitatea pe 
raza orașului, având utili-
tate socială și importanță 
pentru cetățenii jude-
tului Ilfov, în Buftea 
funcționează Judecăto-

ria Buftea și Tribunalul 
Județean Ilfov, Baroul de 
avocați Ilfov, birouri nota-
riale și birouri de execu-
tori judecătorești. În Buf-
tea funcționează Centrul 
Zonal ANAF Ilfov și Tre-
zoreria operativă, Centrul 
regional al Poștei Româ-
ne, Centrul Zonal ENEL 
și Centrul Zonal al Distri-
gaz-ENGIE. Pentru îngriji-

rea sănătății, Buftea poa-
te asigura infrastructura 
ce poate răspunde atât 
necesităților orașului, 
cât și ale județului. Ast-
fel, în oraș funcționează 
Spitalul județean ”Ma-
ria Burghele”, Policlinica 
orășenească, 2 dispen-
sare, 9 cabinete de me-

dicină de familie, iar pen-
tru situațiile de urgență 
Serviciul de Ambulanță 
Județean, pompierii mili-
tari ISU-SMURD, Crucea 
Roșie a județului Ilfov”.

Inițiatorii proiectu-
lui de lege sunt deputații 
PSD Marcel Ciolacu și Flo-
rin Iordache.

POLITICĂ

Premierul desemnat, 
Ludovic Orban, a 
declarat, la finalul 
săptămânii trecute, că 
nu a primit nicio invitaţie 
oficială de a participa la 
evenimentele organizate 
de Ziua Armatei Române 
și a spus că regretă acest 
lucru. „Aș vrea să știe 
toată lumea. Nu am primit 
nicio invitaţie oficială de 
la Ministerul Apărării să 
particip la evenimentele 

organizate pentru 
sărbătorirea Zilei Armatei 
și regret, pentru că 
armata este fundamentală 
pentru România, 
pentru apărarea vieţii 
și siguranţei cetăţenilor 
români “, a spus Orban, 
la sediul central al PNL, 
întrebat de ce nu a 
participat la niciunul dintre 
evenimentele organizate 
de Ziua Armatei.

Orban, neinvitat la evenimentele 
dedicate Zilei Armatei

Lege promulgată

PAgiNĂ ReALiZAtĂ de CARMeN iStRAte

Președintele 
Klaus iohannis 
a semnat 
decretul privind 
promulgarea 
legii care 
prevede 
atribuţii extinse 
pentru Poliţie 
și Jandarmerie. 
Prevederile legii 
includ amendarea 
celor care refuză să 
se legitimeze în faţa 
poliţiștilor. Aceștia pot 
să solicite, în condiţiile 
legii, sprijinul populaţiei 
pentru urmărirea, 
prinderea, imobilizarea 
și conducerea la sediul 
poliţiei a persoanelor 
ce fac obiectul acestei 
măsuri, precum și să 
solicite, în condiţiile legii, 
sprijinul populaţiei pentru 
asistarea la efectuarea 
unor acte procedurale. 
Poliţistul este obligat să 
permită persoanei, aflate 
în spaţiul public, împotriva 
căreia sunt folosite 
cătușe sau alte mijloace 
de imobilizare, să adopte 
măsuri adecvate pentru 
acoperirea feţei și a 
mijloacelor de imobilizare. 

”În îndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu, poliţistul este 
îndreptăţit să utilizeze 
mijloace de constrângere 
constând în: forţa fizică, 
inclusiv aplicarea unor 
procedee de autoapărare 
sau imobilizare, cătușe 
sau alte mijloace care 
permit imobilizarea 
membrelor superioare și/ 
sau inferioare, denumite 
în continuare mijloace 
de imobilizare; mijloace 
neletale, arme, arme 
albe și de foc, mijloace 
adecvate sau, după 
caz, vehicule pentru 
oprirea forţată, blocarea 
sau deschiderea unor 
vehicule ori spaţii închise 
în care se găsesc 
persoane și bunuri ori 
pentru înlăturarea unor 
obstacole”, se mai arată 
în lege.

Ludovic Orban pro-
pusese următorul calen-
dar pentru învestirea Gu-
vernului:

 Luni, 28 octom-
brie - convocarea ședinței 
Birourilor permanen-
te reunite ale Camerei 
Deputaților și Senatului,

 Marți, 29 octom-
brie - programarea audie-
rilor miniștrilor desemnați 
în ședințele comune ale 
comisiilor permanen-
te ale celor două Came-
re al căror obiect de ac-
tivitate corespunde sferei 
de competență a viitoru-
lui ministru,

 Miercuri, 30 oc-
tombrie, începând cu 
ora 10.00 - convocarea 
ședinței comune de plen 
a Camerelor Parlamen-

tului în vederea acordării 
votului de încredere Gu-
vernului.

Calendarul transmis 
de Orban a picat însă la 
vot în reuniunea condu-
cerii Legislativului, un-
de PSD cu votul repre-
zentantului PRO România 
deține majoritate.

„Prin consens, s-a 
adoptat că pentru can-
didații la posturile de mi-
nistru audierile vor fi în 
ziua de marți și miercuri, 
de dimineață de la 9.00 
până seara. Am căutat să 
evităm încălecarea mai 
multor comisii”, a anunțat 
președintele Senatului, 
Teodor Meleșcanu. În-
trebat de ce a fost res-
pins calendarul propus de 
PNL, Teodor Meleșcanu a 

susținut că nimeni din Bi-
rourile permanente reu-
nite nu a insistat asupra 
acestui program. „Nimeni 
nu a insistat pentru mier-
curi. Nu a întrunit numă-
rul de voturi necesar și 
atunci s-a trecut la ne-
gocieri, prin intermediul 
liderilor politici, care au 
ajuns la o concluzie care 
a fost adoptată de toată 
lumea, în unanimitate”, a 
adăugat Meleșcanu.

Propuneri pentru 
Cabinetul Orban

Primii audiați în comi-
sii vor fi miniștrii propuși 
pentru Fondurile Europe-
ne, Sănătate și Finanțe, 
respectiv Ioan Marcel 
Boloș, Victor Costache și 
Florin Cîțu.

Calendarul audie-
rii miniștrilor în comisiile 
parlamentare:

 Ministrul propus 
pentru Fonduri Europene, 
Ioan Marcel Boloș - marți, 
ora 9.00,

 Ministrul propus 
pentru Sănătate, Vic-
tor Costache - marți, ora 
10.00,

 Ministrul Finanțelor, 
Florin Cîțu - marți, ora 
11.00,

 Ministrul Cultu-
rii, Bogdan Gheorghiu - 

marți, ora 12.00,
 Ministrul Apără-

rii, Ionel Nicolae Ciucă - 
marți, ora 13.00,

 Ministrul Afaceri-
lor Interne, Marcel Vela - 
marți, ora 14.00,

 Ministrul Agricul-
turii și Dezvoltării Rura-
le, Nechita Adrian Oros - 
marți, ora 15.00,

 Ministrul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, Costel 
Alexe - marți, ora 15.00,

 Ministrul Tinere-
tului și Sportului, Ionuț 
Stroe - miercuri, ora 9.00,

 Ministrul Educației, 
Cristina Monica Anisie - 
miercuri, ora 10.00,

 Ministrul Economi-
ei, Virgil Popescu - mier-
curi, ora 11.00,

 Ministrul Lucrări-
lor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, Ion Ștefan 
- miercuri, ora 12.00,

 Ministrul Afacerilor 
Externe, Bogdan Aurescu 
- miercuri, ora 13.00,

 Ministrul Muncii, 
Violeta Alexandru - mier-
curi, ora 14.00,

 Ministrul Trans-
porturilor, Infrastructu-
rii și Comunicațiilor, Lu-
cian Bode - miercuri, ora 
15.00,

 Ministrul Justiției, 
Cătălin Predoiu - mier-
curi, ora 15.00.

Calendar 
respins

Votul pentru învestirea 
Guvernului 
se va da în 
ultima 
săptămână 
de campanie electorală
Calendarul pe care l-a propus Ludovic 
Orban pentru învestirea Guvernului, 
respectiv audierea miniștrilor marți (29 
octombrie 2019), iar votul în plenul reunit 
miercuri, a picat la vot în ședința Birourilor 
permanente reunite. PSD și PRO România 
au reușit să amâne validarea Executivului 
Orban până în ultima săptămână de 
campanie electorală. Astfel, miniștrii vor fi 
audiați marți și miercuri, iar votul în plenul 
Parlamentului va fi luni, 4 noiembrie.

Buftea, ”capitală” de județ?
Camera Deputaților a adoptat, recent, 
tacit, un proiect legislativ prin care Buftea 
devine reședința județului Ilfov. Inițiativa 
urmează să ajungă la Senat, care va avea 
rol de for decizional.

Fo
to

: C
OS

M
IN

 P
AR

AS
CH

IV


