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Potrivit unui comuni-
cat al Ministerului Muncii, 
pe agendă mai sunt trecu-
te vizite la ferme de spa-
ranghel din landul Bran-
denburg, urmate de discu-
ţii cu reprezentanţii Uniunii 
Fermierilor Germani. 

În debutul vizitei de lu-
cru, demnitarul român a 
avut deja o întrevedere cu 
şeful Proiectului Fair Mobili-
tat, Dominique John, şi cu 
Szabolcs Sepsin, consilier în 
cadrul aceluiaşi proiect.

Discuţiile au vizat 
principalele probleme cu 
care se confruntă cetă-
ţenii români care lucrea-
ză pe teritoriul Germaniei, 

din punct de vedere al le-
gislaţiei muncii şi al con-
diţiilor contractuale, dar şi 
sprijinul pe care centrele 
de consiliere ale acestei 
organizaţii îl acordă cetă-
ţenilor români, prin reţea-
ua de consiliere a Fair Mo-
bilitat.

Ministrul a 
cerut informații 
cu privire la 
contractele de 
muncă

Totodată, Violeta Ale-
xandru a cerut informa-
ţii privind contractele de 

muncă, perioada de pre-
aviz, modalitatea de de-
contare a transportu-
lui dus-întors, asigurarea 
medicală, condiţiile de 
cazare, dar şi despre ce-
le mai frecvente motive 
pentru care românii re-
clamă condiţiile de mun-

că. „Tot în cursul acestei 
zile este programată şi în-
trevederea cu ministrul 
federal al Alimentaţiei şi 
Agriculturii, doamna Julia 
Klockner. Vizita de lucru 
în Germania se va încheia 
marţi seară”, se mai preci-
zează în comunicat.

POLITICĂ

Preşedintele Uniunii Sal-
vaţi România, Dan Bar-
na, întrebat dacă USR ar 
accepta să intre la guver-
nare după încheierea stă-
rii de alertă, a declarat că 
formaţiunea „se va impli-
ca, în orice moment, în 
ceea ce înseamnă salva-
rea României”. Precizări-
le au fost făcute în cadrul 
unei conferinţe de pre-
să online, în care liderul 
USR a prezentat 24 de 
„angajamente de refor-
mă” pentru România, ba-
za „pe care USR va ne-
gocia intrarea la guverna-
re”, printre ele numărân-
du-se: eliminarea pensii-
lor speciale, zero taxe pe 
salariul minim, flexi-mun-
ca sau introducerea pre-
vederii „Fără Penali în 
funcţii publice” în Con-
stituţie. 
„Am spus-o deja de câte-
va săptămâni, continui să 
o spun: USR se va impli-
ca în orice moment în ce-
ea ce înseamnă salvarea 

României. Avem aces-
te obiective, avem aces-
te angajamente. În mo-
mentul în care un ast-
fel de scenariu va apărea 
pe masă, ne aşezăm la 
masă, discutăm cu toa-
tă deschiderea”, a spus 
Barna. 
Liderul USR a mai spus 
că în prezent relaţia cu 
PNL este „corectă şi cin-
stită” şi că parlamentarii 
Uniunii susţin iniţiativele 
pe care le consideră ne-
cesare pentru România, 
furnizând însă o „opoziţie 
responsabilă”.
Pe de altă parte, în ce 
priveşte ipoteza unei in-
trări a USR la guverna-
re alături de PSD, Bar-
na a subliniat că acest lu-
cru nu se poate produce 
„în niciun context”. Tot-
odată, a mai declarat că 
o moţiune de cenzură în 
acest moment ar repre-
zenta „un vârf de irespon-
sabilitate şi un joc în care 
USR” nu va intra.

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Luni, în timpul 
ședinței Parlamentu-
lui, președintele interi-
mar al PSD, Marcel Cio-
lacu, și-a dat jos mas-
ca de protecție. Liderul 
deputaților PNL, Florin 
Roman, a fost cel ca-
re i-a amintit că potri-
vit legii masca se poar-
tă în spațiile închise. 
„Chemați-l pe Vela să 
mă aresteze”, a replicat 
Ciolacu. Roman a insis-
tat și a cerut dezinfec-
tarea tribunei și micro-
fonului. Și premierul Lu-
dovic Orban i-a atras 

atenția lui liderului PSD.
„Domnule preşedinte 
Ciolacu, domnule lider al 
PSD, respectaţi regulile! 
Regula este ca în spaţii 
închise să purtăm mas-
că. Cum aţi vrea ca ro-
mânii să respecte regu-
lile pe care le stabilim, 
în condiţiile în care li-
deri importanţi din Parla-
ment nu respectă aceste 
reguli?”, a spus Orban, 
la finalul ședinței Parla-
mentului la care a fost 
invitat să prezinte mă-
surile pentru relansarea 
economiei.

Dan Barna spune că USR este gata să 
participe la guvernare

Marcel Ciolacu, mai presus de starea de 
alertă

Vicepremierul 
Raluca Turcan a 
declarat sâmbătă, 
întrebată de 
presă despre 
lipsa prevederilor 
privind aplicarea 
de sancţiuni pentru 
nerespectarea 
măsurilor prevăzute 
de hotărârea de 
instituire a stării de 
alertă, că decizia 
„pur şi simplu 
înfiorătoare’” 
a Curţii 
Constituţionale 
cu privire la 
contestarea 
amenzilor aplicate 
pe durata stării de 
urgenţă a „generat 
o întârziere”, pe 
care „adversarii 
politici au pus-o în 
cârca” PNL.

„Să ştiţi că în aceas-
tă situaţie, folosită în mod 
iresponsabil de nişte po-
litruci care până acum în 
Parlamentul României au 
blocat tot ce a fost bun 
pentru populaţia Români-
ei, s-a ajuns tot din cauza 
blocajelor permanente cu 

care a trebuit să ne con-
fruntăm de la preluarea 
guvernării. Nu uitaţi că 
am ajuns să se conteste 
legalitatea amenzilor, pen-
tru că decizia CCR a fost 
una, pur şi simplu, înfio-
rătoare. Adică o instituţie 
care veghează la respec-
tarea legii îndeamnă prin-
tr-o decizie la nerespecta-
rea legii. Şi culmea este că 
această măsură de sfida-
re a legii a fost pe aceeaşi 
linie, la unison, cu punc-
tul de vedere al PSD-ului. 
Deci indiferent că ar trebui 
să nu mai facem această 
diferenţiere între, cum să 
spunem, PNL care este la 
guvernare şi PSD care es-
te în opoziţie, din neferici-
re, decizia Curţii Constitu-
ţionale a fost la unison cu 
linia politică a PSD-ului şi 
a generat o întârziere ca-

re, după aceea, adversa-
rii politici au pus-o tot în 
cârca noastră”, a afirmat 
Turcan, într-o declaraţie 
de presă susţinută la Si-
biu, după o întrevedere cu 
prefectul judeţului.

Românii care au 
respectat regulile, 
„niște eroi”

Ea a spus că are tot 
respectul pentru românii 
care au respectat reguli-
le în perioada stării de ur-
genţă şi pe care îi consi-
deră „nişte eroi’”. 

„Am tot respectul 
pentru românii care au 
respectat regulile în pe-
rioada stării de urgenţă. 
Toţi cei care au ţinut cont 
de măsurile de protec-
ţie pentru binele societăţii 
româneşti sunt nişte eroi. 

Ei, alături de toţi cei ca-
re au pus umărul la ajuto-
rarea celor care s-au con-
fruntat cu probleme şi, în 
acelaşi timp, la identifica-
rea de soluţii pentru a tre-
ce cu bine peste această 
perioadă de criză”, a men-
ţionat Turcan.

Pe de altă parte, vi-
cepremierul a condamnat 
faptul că sunt şi români 
care au manifestat pen-
tru nerespectarea reguli-
lor aferente stării de alertă 
sau care dau dovadă „de 
sfidare” faţă de aceste re-
guli, punând în pericol per-
soane din jur şi încălcân-
du-le dreptul la sănătate. 

„Vreau să spun că Gu-
vernul din care fac parte 
respectă deopotrivă şi li-
bertatea de exprimare, 
dar şi dreptul la sănătate”, 
a transmis Raluca Turcan.

Raluca Turcan: Decizia 
CCR a generat întârzieri în aplicarea 
sancțiunilor

Ministrul Muncii verifică, în Germania, condițiile 
în care muncesc românii
Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a început 
vizita de lucru în Germania, pe agendă figurând 
discuţii cu ministrul federal al Muncii şi Afacerilor 
Sociale, Hubertus Heil, şi cu ministrul federal al 
Alimentaţiei şi Agriculturii, Julia Klockner.


