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În sala de ședințe 
a Prefecturii Ilfov au 
fost prezenți prefect-
ul județului, Daniel-Tu-
dorel Zamfir, Rizia Tudo-
rache și Petre Popeangă, 
vicepreședinţi ai Con-
siliului Județean Ilfov, 
comisar șef de Poliție Do-

ru Marius Iacobuș, in-
spectorul șef al Inspec-
toratului de Poliție al 
județului Ilfov, colonel 
Orlando-Cătălin Șchiopu, 
inspectorul șef al Inspec-
toratului pentru Situații 
de Urgență “Dealul Spi-
rii” București-Ilfov, colo-

nel Costel-Cristi Tudosie, 
șeful Structurii Teritoriale 
pentru Probleme Speciale 
Ilfov, reprezentanți ai ser-
viciilor publice deconcen-
trate și ai altor instituţii şi 
personalul Prefecturi. 

Anghel Enache 
exercită cu caracter tem-
porar, în condițiile legii, 
funcția publică de sub-
prefect al județului Ilfov, 
în baza HG 65/28 ianuarie 
2020. În vârstă de 56 de 
ani, Anghel Enache este 
absolvent al Școlii Militare 
de Ofițeri Activi, licențiat 
în construcții civile și in-
dustriale, construcții dru-
muri și poduri, utilaje 
pentru construcții, bara-

je hidrotehnice al Acad-
emiei de Înalte Stu-
dii Militare, specializat în 
”Științe polițienești” la 
Academia de Poliție, ab-
solvent al Facultății de 
Drept. A fost comandant 
de subunitate și ofițer de 
Stat Major, ofițer special-
ist în resurse umane, șef 
de serviciu la Inspectora-
tul Județean de Poliție Il-
fov, șef de serviciu la Cor-
pul de Control în cadrul 
Ministerului Afaceri-
lor Interne și director al 
Direcției pentru Imigrări 
a Municipiului București. 
A fost, de asemenea, ju-
rist la Spitalul Județean 
Ilfov și secretar general 

al comunei Crevedia, din 
județul Dâmbovița. Până 
la numirea în funcția 
de subprefect, Enache, 
care locuiește în orașul 

Buftea, a fost consilier ju-
ridic superior în Prefectu-
ra Ilfov. Noul subprefect 
l-a înlocuit în funcție pe 
Vicențiu Voicu.

POLITICĂ

PSD cere PNL să renunțe la 
”văicăreala publică”

PaginĂ realizatĂ de CarMen iStrate

Senatorul eugen 
teodorovici a declarat 
că, în cursul acestei 
săptămâni, va decide 
dacă va acţiona sau 
nu în judecată Partidul 
Social democrat pentru 
pierderea funcţiei de 
președinte executiv 
al formaţiunii. ”este o 
ipoteză pe care o iau 
în calcul foarte serios”, 
a spus teodorovici, 
la finalul întâlnirii 
conducerii PSd cu 
grupurile parlamentare 
ale social-democraţilor. 
Întrebat ce așteptări 

are de la acest demers, 
teodorovici a răspuns: 
”Să se respecte statutul, 
nimic altceva. este primul 
pas pentru a arăta foarte 
clar românilor că noi, ca 
Partid Social democrat, 
respectăm legile ţării. 
respectând legile ţării, 
trebuie să respectăm și 
statutul, care este Biblia 
partidului. nu vreau decât 
să se respecte statutul 
pe care Congresul PSd 
l-a adoptat și mai departe 
să arătăm românilor că 
respectăm legea noastră 
proprie, internă”.

Președintele interimar 
al PSd, Marcel Ciolacu, 
le cere liberalilor să 
renunţe la ”văicăreala 
publică” și să se ocupe 
de guvernare, acuzându-i 
că ”îndatorează ţara 
prin împrumuturi 
împovărătoare”. ”liberalii 
trebuie să înceteze cu 
văicăreală publică! Și-au 
asumat guvernarea și 
trebuie să guverneze! 
guvernarea PSd a 
demonstrat că se poate 
face performanţă, 
economia româniei 
crescând susţinut în anii 
în care am guvernat. nu o 
spunem doar noi, ci toate 
instituţiile europene și 
internaţionale de profil. 
Ce face Pnl? a desfiinţat 
aproape toate programele 
naţionale de succes și 
ce a mai rămas a distrus 
fie din incapacitate, fie 
din prostie. În schimb, 
zilnic îndatorează 
ţara prin împrumuturi 
împovărătoare pe zeci 
de ani de acum înainte”, 
a scris Ciolacu pe contul 
său de Facebook. 

”dacă ţinem cont și de 
deprecierea leului în 
decembrie 2019 faţă de 
octombrie 2019, dar și de 
faptul că noul guvern s-a 
împrumutat mai scump 
decât vechiul guvern, 
atunci datoria publică în 
decembrie 2019 va fi cu 
circa 24 miliarde lei mai 
mare decât în octombrie 
2019. Pe scurt, noul 
guvern a crescut în 2 
luni datoria publică cu 24 
miliarde lei (12 miliarde lei/
lună), pe când în timpul 
guvernării PSd, adică în 
34 de luni, acest indicator 
a crescut cu 89,7 miliarde 
lei (2,6 miliarde lei/lună)”, 
se mai arată în postare. 
Concluzia lui Ciolacu este 
că ”deși se vaită pe unde 
apucă”, liberalii cresc 
datoria publică într-un 
ritm de aproape cinci ori 
mai mare decât PSd.

Teodorovici ar putea acționa în 
judecată PSD

Pe 30 ianuarie 2020, la sediul Instituției 
Prefectului - Județul Ilfov, a avut loc, 
în sistem videoconferință, în prezența 
ministrului Afacerilor Interne, Ion-Marcel 
Vela, și a secretarului de stat Gheorghe 
Sorescu, ceremonia de învestire în funcția 
publică de subprefect al județului Ilfov a 
domnului Anghel Enache. 

Anghel Enache a depus jurământul de învestitură

Prim-vicepreşedintele 
PNL, vicepremierul 
Raluca Turcan, a 
afirmat că, prin 
măsurile luate de 
guvernarea liberală, 
partidul arată că este 
capabil să guverneze 
România cel puţin încă 
patru ani. 

”Am atins o maturi-
tate politică pe care nu o 
mai are niciun alt partid 
din România, nu numai că 
am învins un adversar pe-
riculos, PSD, dar am ară-
tat că avem forța să ve-
nim în fața românilor cu 
păreri solide pe care să le 
ducem la capăt. (...) Am 
câștigat alegerile euro-
parlamentare, prezidenți-
ale și guvernăm Româ-
nia. Suntem într-un mo-
ment de bilanț în care vă 
propun ca fiecare dintre 
dumneavoastră să vă în-
sușiți aceste decizii pe ca-
re PNL le-a luat prin Gu-
vern și care arată de fapt 
că suntem capabili să gu-
vernăm România cel puțin 
patru ani de acum înain-
te”, a spus Turcan, la Con-
siliul Național al PNL care 
a avut loc la Parlament.

Turcan a acuzat PSD 
că a ”guvernat țara prost 
și nu și-a asumat ni-
cio responsabilitate”, lă-
sând o ”vistierie prădui-
tă”. Prim-vicepreședinte-
le PNL a prezentat realiză-
rile partidului de la prelu-
area guvernării. Ea a ară-
tat că PNL a închis buge-
tul pe anul 2019 acope-
rind plăți restante de peste 
10 miliarde de lei, a elimi-
nat supraacciza la carbu-

ranți, taxarea contractelor 
de muncă part-time. ”Am 
găsit, de asemenea, resur-
se financiare pentru majo-
rarea salariului minim pe 
economie, pentru indexa-
rea alocațiilor de stat pen-
tru copii, pentru respecta-
rea calendarului de majo-
rare a salariilor din secto-
rul public și pentru cuprin-
derea în buget a resurselor 
pentru majorarea pensiilor. 
Vom face tot ce ne stă în 
putere să găsim resurse-
le financiare și pentru ma-
jorarea alocațiilor de stat 
pentru copii”, a afirmat vi-
cepremierul, adăugând că 
50 de miliarde de lei sunt 
alocați anul acesta pentru 
investiții publice și sunt re-
deschise șantiere.

Până la 1 martie, 
desemnarea 
candidaților PNL

Președintele Ligii Ale-
șilor Locali ai PNL, Ghe-
orghe Flutur, a subliniat 
că cel mai important pas 
pe care trebuie să-l facă 
PNL este cel al alegerilor 

anticipate și că acest lu-
cru trebuie comunicat mai 
”apăsat”. ”Nu noi am cre-
at criza, ci PSD care și-a 
pierdut un aliat pe drum 
anul trecut și, într-o țară 
civilizată, când nu mai ai 
majoritate mergi la antici-
pate, nu este un moft. Nu 
putem merge cu 20% la 
infinit și trebuie să cerem 
românilor: mergem la an-
ticipate ca să facem mari-
le reforme pentru Româ-
nia, vrem o Românie des-
centralizată, legătura pro-
vinciilor istorice, că vor-
bim de reindustrializare, 
cât de greu este să o faci 
cu 20% în Parlamentul 
României și asta trebuie 
explicat”, a spus Flutur. El 
a solicitat conducerii PNL 
urgentarea procedurii de 
desemnare a candidaților 
PNL la locale. ”La 1 martie 
să avem lucrurile clarifica-
te”, a adăugat Flutur.

Atac pe fapte 
minore

Vicepreședintele PNL 
Virgil Guran a vorbit, la 

rândul său, despre ata-
curile la adresa miniștilor, 
susținând că aceștia sunt 
criticați pentru lucruri mi-
nore. ”Vedem tot felul de 
atacuri pe la televiziuni. 
Știți ce mă bucură - că 
miniștrii noștri sunt ata-
cați că nu se știe exact ce 
suprafață are casa lor, că 
un ministru vrea să urce 
pe scări și nu merge cu 
liftul, că un ministru vrea 
în timpul liber să opereze 
(...), alt ministru dacă are 
bunici am văzut că este 
important la Finanțe, es-
te foarte bine că ne atacă 
cu astfel de lucruri pentru 
că este o mare diferență. 
Cei de la PSD erau atacați 
pentru furturi și banii din 
buzunar, pentru șmeche-
rii și pentru aranjamente. 
Ai noștri sunt atacați pe 
niște lucruri minore. Nu 
am auzit spunându-se de 
vreun ministru de-al nos-
tru că fură, în schimb co-
municarea noastră trebu-
ie să meargă spre a pre-
zenta oamenilor ceea ce 
realizează miniștrii nos-
tril”, a arătat Guran.

Raluca Turcan spune că PNL este 
capabil să guverneze România cel 
puțin patru ani de acum înainte


