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„Îi cer public prim mi-
nistrului Ludovic Orban să 
amâne liberalizarea pre-
ţurilor la utilităţi. Guver-
nul Cioloş a decis ca libe-
ralizarea preţurilor la uti-
lităţi să se facă cu un an 
mai devreme decât era 
prevăzut. Noi solicităm 
urgent ca prim ministrul, 
printr-o hotărâre de Gu-
vern, să decidă amâna-
rea liberalizării preţurilor, 
întrucât această liberali-
zare va avea consecinţe 
extrem de grave”, a de-
clarat Zamfir, duminică, 
într-o conferinţă de presă 

susţinută la sediul central 
al PSD.

PSD pregătește 
„mai multe legi 
importante”

El a anunţat, pe de 
altă parte, că în urmă-
toarele săptămâni vor fi 
adoptate în Camera De-
putaţilor „mai multe legi 
importante” care au tre-
cut deja de Senat şi care 
se referă la „protecţia oa-
menilor împotriva abuzu-
rilor băncilor, IFN-urilor, 
recuperatorilor”. 

„În săptămânile ur-
mătoare, PSD va vota în 
Camera Deputaţilor le-
gea plafonării dobânzi-
lor, va vota legea privind 
protecţia oamenilor îm-
potriva executărilor sili-
te şi legea care priveş-
te faptul că preţul con-
tractului la utilităţi şi pre-

stări servicii se va expri-
ma numai în lei. Suficient 
populaţia României a su-
portat nemeritat devalo-
rizarea monedei naţiona-
le în raport cu monede-
le străine. Ca atare, pre-
ţul la utilităţi şi servicii va 
fi exprimat în lei”, a expli-
cat Zamfir.

Liderul deputaţilor 
PNL, Florin Roman, 
solicită includerea 
pe ordinea de 
zi a comisiilor 
de specialitate 
a proiectului de 
lege privind Codul 
administrativ iniţiat 
de UDMR, precum şi 
respingerea acestuia, 
apreciind că iniţiativa 
vizează „atingerea 
obiectivului 
autonomiei”.

„Deputaţii PNL solicită 
includerea pe ordinea de zi 
sau pe ordinea de zi supli-
mentară a plx 190/2020, 
la toate cele patru comi-
sii de raport şi la cele do-
uă comisii de aviz, pentru 
a fi respins prin vot. Soli-
cităm totodată trimiterea 
de urgenţă a avizelor şi ra-
poartelor în plen, pentru 
a acorda un vot împotri-
va acestui proiect. O nouă 
dovadă a înţelegerii dintre 
PSD şi UDMR, după adop-
tarea tacită la Camera De-
putaţilor a proiectului de 
lege privind Autonomia Ţi-
nutului Secuiesc”, arată li-
derul deputaţilor PNL, într-
un comunicat. Florin Ro-
man adaugă că proiectul, 
adoptat tacit de Senat, a 
fost susţinut şi votat de se-
natorii PSD în comisiile de 
specialitate, „semn că de 
această dată acordul PSD 

a fost unul la vedere, de 
susţinere” pentru proiec-
tul UDMR.

Se crează 
oficializarea limbii 
maghiare

„Acesta reprezintă 
practic un nou Cod Ad-
ministrativ, rescris în va-
rianta UDMR şi susţinut 
prin vot de PSD, o nouă 
dovadă clară că adopta-
rea tacită a proiectului 
de lege privind Autono-
mia Ţinutului Secuiesc nu 
a fost un simplu accident. 
Printre altele, proiec-
tul UDMR, adoptat tacit 
de Senat, creează cadrul 
«legal» pentru obligati-
vitatea oficializării limbii 
maghiare, dar şi pentru 
arborarea drapelului Un-

gariei sau a aşa-zisului 
Ţinut Secuiesc. Practic, 
prin tot soiul de amenda-
mente, UDMR, susţinută 
de PSD, încearcă atinge-
rea obiectivului autono-
miei: dacă înainte se pu-
tea folosi limba maghia-
ră, şi subliniez, se putea, 
acum sunt obligate, şi re-
pet, obligate autorităţile 
locale să asigure folosi-
rea acestei limbi. Dacă în 
textul iniţial se prevedea 
folosirea limbii maghiare 
doar în administraţia pu-
blică locală, acum UDMR, 
susţinut de PSD, transfe-
ră obligativitatea folosirii 
limbii maghiare şi în zona 
Poliţiei Române. E doar 
un exemplu despre mo-
dul în care acest nou pro-
iect de lege marca UDMR-
PSD încearcă să transpu-

nă în practică autonomia 
de tip Ţinutul Secuiesc”, 
menţionează Roman.

El subliniază că „PNL 
respinge categoric” orice 
proiect de lege al UDMR, 
susţinut de PSD, „de en-
clavizare şi federalizare” a 
României şi cere celor do-
uă partide „să rupă frăţia 
intereselor de partid, care 
nu pot prevala” interesului 
naţional şi constituţional 
al statului naţional, unitar 
şi suveran. Proiectul de le-
ge privind Codul Adminis-
trativ a fost iniţiat de către 
30 de parlamentari UDMR, 
fiind adoptat tacit de Se-
nat pe 23 aprilie şi înregis-
trat pe 29 aprilie la Came-
ra Deputaţilor în vederea 
dezbaterii. Acesta a fost 
înregistrat la Senat pe 24 
februarie.

actualitate

Numărul total de cetăţeni 
cu drept de vot înscrişi în 
Registrul electoral la da-
ta de 30 aprilie este de 
18.976.146, anunţă Au-
toritatea Electorală Per-
manentă (AEP). Instituția 
arată că numărul total 
al cetăţenilor cu drept 
de vot este mai mare cu 
3.023 faţă de ultima in-
formare din martie, ca ur-
mare a operaţiunilor cu-
rente efectuate de primari 
în Registrul electoral afe-
rent unităţilor administra-
tiv-teritoriale conduse de 

aceştia şi a importului de 
date de la Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de 
Date (DEPABD). 
AEP precizează că, în pe-
rioada 1-30 aprilie, la ni-
velul primăriilor au fost 
operate în Registrul elec-
toral următoarele radieri: 
22.438 de persoane - ca 
urmare a decesului şi 101 
persoane - ca urmare a 
faptului că le-a fost inter-
zis să-şi exercite dreptu-
lui de a alege sau au fost 
puşi sub interdicţie.

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Guvernul a aprobat, 
printr-o ordonanţă de ur-
genţă, deblocarea su-
mei de 354 milioane de 
lei pentru continuarea 
proiectelor de realizare 
a nouă infrastructuri de 
apă, canalizare şi mana-
gement al deşeurilor.
„Primul proiect de or-
donanţă de urgenţă in-
trodus pe ordinea su-
plimentară a şedinţei 
de astăzi (joi, 30 aprilie 
– n.r.) vizează debloca-
rea unor proiecte cu fi-
nanţare europeană, pro-
iecte de infrastructură 
esenţiale pentru dezvol-
tarea comunităţilor loca-
le, proiecte de apă, ca-
nalizare şi management 
al deşeurilor. A fost ne-
cesară o ordonanţă de 
urgenţă pentru că acest 
proiect, deşi a fost îna-
intat în Parlament spre 
adoptare, se pare că 
majoritatea parlamenta-
ră, aşa cum bine se poa-
te observa, are alte prio-
rităţi decât interesul dez-

voltării comunităţilor lo-
cale, interesul dezvoltării 
proiectelor de infrastruc-
tură esenţiale pentru a 
face faţă perioadei ac-
tuale de criză, când este 
nevoie de investiţii publi-
ce pentru a relua activi-
tatea economică în sec-
toare esenţiale. Aşadar, 
pentru că Parlamentul 
nu şi-a făcut treaba nici 
de această dată, Gu-
vernul (...) a aprobat în 
această şedinţă de gu-
vern o ordonanţă de ur-
genţă pentru debloca-
rea unei sume de 354 
de milioane de lei pen-
tru continuarea proiec-
telor de realizare a no-
uă infrastructuri de apă, 
canalizare şi manage-
ment al deşeurilor care, 
în absenţa acestor fon-
duri, riscă să fie reziliate 
şi Comisia Europeană să 
ceară returnarea banilor 
europeni”, a declarat Io-
nel Dancă la finalul şe-
dinţei de guvern de joia 
trecută.

Aproape 19 milioane de alegători, 
înscriși în Registrul Electoral

Guvernul a deblocat fonduri pentru 
proiecte de infrastructură

Deputatul liberal Florin Roman cere 
respingerea Codului administrativ 
inițiat de UDMR

Senatorul PSD Daniel Zamfir cere amânarea 
liberalizării prețurilor la utilități
Senatorul PSD Daniel Zamfir i-a solicitat 
premierului Ludovic Orban să amâne liberalizarea 
preţurilor la utilităţi printr-o hotărâre de Guvern, 
pentru că „aceasta va avea consecinţe extrem de 
grave”.
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