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„O minciună gogona-
tă. E a nu ştiu câta ştire 
falsă care a fost lansată în 
special de un site de ştiri 
- nici măcar nu îi pronunţ 
numele. Rog reprezentan-
ţii media, atunci când vor 
să difuzeze o informaţie 
care mă priveşte, să mă 
sune. Toţi jurnaliştii mă 
cunosc, ştiu că răspund la 
telefon, ştiu că spun ade-
vărul. Şi îi rog să mă sune 
pe cei care sunt jurnalişti. 
Pe cei care vor să dezin-
formeze în mod deliberat, 
le spun de pe acum: nu 
mai daţi ştiri false, pentru 
că până la urmă va trebui 
să iau măsuri împotriva 

acestei avalanşe de fake 
news-uri care sunt pro-
movate de unul-două si-
te-uri de ştiri”, a precizat 
premierul, într-un interviu 
la postul România Tv. 

El a adăugat că toţi 
miniştrii sunt implicaţi la 
maximum în eforturile 
pentru combaterea efec-
telor epidemiei.

„Nu există nici cea 
mai mică discuţie în mo-
mentul de faţă despre re-
maniere guvernamenta-
lă. Toţi miniştrii guvernu-
lui pe care îl conduc sunt 
implicaţi la maximum în 
eforturile pe care le facem 
pentru a lupta cu succes 

împotriva epidemiei şi 
pentru a lua toate măsu-
rile care se impun pentru 
a apăra sănătatea şi viaţa 
oamenilor şi pentru a re-
pune în mişcare economia 
românească, pentru a asi-
gura o reluare a activităţii 
economice şi o relansare 

economică cât mai rapi-
dă”, a mai spus el. Între-
bat dacă miniştrii au făcut 
şi greşeli în această peri-
oadă, premierul a replicat 
că „nu există om fără de 
greşeală”, dar că impor-
tantă este recunoaşterea 
şi corectarea erorilor.

POLITICĂ

Un număr de 20 de sanc-
ţiuni au fost aplicate pen-
tru încălcarea legii pri-
vind finanţarea activită-
ţii partidelor politice şi 
campaniilor electorale, în 
urma controalelor efec-
tuate pentru anii 2015-
2018, fiind date amenzi 
de 10.000 lei şi confiscări 
în valoare de aproximativ 
300.000 de lei, informea-
ză Autoritatea Electorală 
Permanentă. 
Potrivit unui comunicat 
al AEP transmis AGER-
PRES, „în urma controa-
lelor efectuate pentru 
anii 2015-2018 cu privi-
re la legalitatea venituri-
lor şi cheltuielilor partide-
lor politice, s-au consta-
tat şi sancţionat 20 de în-
călcări ale art. 16 alin. (1) 
din Legea nr. 334/2006 
privind finanţarea activi-
tăţii partidelor politice şi 
a campaniilor electorale, 
referitor la interdicţia par-
tidelor politice de a des-

făşura activităţi specifice 
societăţilor reglementa-
te de Legea nr. 31/1990. 
Au fost aplicate amenzi în 
cuantum de 10.000 de lei 
şi confiscări în valoare de 
290.602,92 de lei”.
AEP precizează că, din 
totalul de 20 de sancţiuni 
aplicate, 7 au fost con-
testate - pentru judeţe-
le Argeş, Dolj, Vrancea şi 
sectoarele 1 şi 3 ale mu-
nicipiului Bucureşti. In-
stanţele de judecată  s-au 
pronunţat în favoarea 
AEP în 3 cauze, 4 cau-
ze fiind în curs de soluţi-
onare. Sancţiunile au fost 
aplicate atât pentru se-
diul central al unor forma-
ţiuni politice, cât şi pen-
tru organizaţiile teritoriale 
ale acestora din judeţele: 
Constanţa, Dolj, Vrancea, 
Olt, Tulcea, Maramureş, 
Argeş, Bihor, Botoşani, 
sectoarele 1, 3, 4 ale mu-
nicipiului Bucureşti, mai 
menţionează AEP.

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Guvernul va avea urmă-
toarea şedinţă miercuri 
sau joi, pe ordinea de zi 
fiind pregătirea actelor 
normative pentru peri-
oada de după 1 iunie, a 
declarat, duminică, pre-
mierul Ludovic Orban. 
„Miercuri sau joi, avem 
de pregătit actele nor-
mative pentru după 1 iu-
nie”, a spus Orban în 
timpul unei vizite la Şte-
făneşti, fără a face alte 
precizări cu privire la ac-
tele normative care ur-
mează să fie discutate. 

Întrebat ce program va 
avea luni, când este ziua 
sa de naştere, premierul 
a răspuns: „E o zi obiş-
nuită de lucru”. 
Premierul Ludovic Orban 
a participat, duminică, 
la inaugurarea Muzeului 
Naţional „Brătianu” ca-
re are sediul în Vila Flori-
ca, fosta reşedinţă a fa-
miliei Brătianu din Ştefă-
neşti. Evenimentul a avut 
loc cu ocazia aniversării 
a 145 de ani de la înfiin-
ţarea Partidului Naţional 
Liberal.

Europarlamentarul 
Siegfried Mureşan 
spune, după 
atacul premierului 
Republicii Moldova 
la adresa României, 
că speră ca 
autorităţile de la 
Chişinău să nu 
fie un obstacol în 
dorinţa autorităţilor 
de la Bucureşti de 
a-i ajuta pe românii 
basarabeni.

„vom ajuta în conti-
nuare românii din Repu-
blica Moldova. Sperăm ca 
autorităţile de la Chişinău 
să nu fie un obstacol în 
dorinţa noastră de a aju-
ta românii basarabeni”, se 
arată într-un mesaj pos-
tat sâmbăta trecută de 
Siegfried Mureşan pe Fa-
cebook. 

Premierul Republi-
cii Moldova, Ion Chicu, a 
declarat vineri, 22 mai, 
că România este cea mai 
coruptă ţară din Europa 
şi numai în Suceava sunt 
„jumătate din bolnavii de 
COvID-19 înregistraţi în 
toată” R. Moldova.

Declaraţia lui Ion Chi-
cu a venit ca răspuns la 
criticile aduse de Siegfried 
Mureşan, preşedinte al 
Delegaţiei Parlamentu-
lui European în Comite-
tul Parlamentar de Aso-
ciere UE - Moldova, care 
a scris vineri pe pagina sa 
de Facebook că Guvernul 
Republicii Moldova eşu-
ează în gestionarea crizei 

COvID-19 fiindcă a eşuat 
şi în implementarea refor-
melor.       „Pentru noi este 
foarte importantă opinia 
cetăţenilor noştri despre 
activitatea guvernului. Şi 
doar critica moldovenilor 
pentru noi contează. Ata-
curile concertate ale unor 
personaje, cu pretenţii de 
avocaţi ai Moldovei, pot 
să-i impresioneze doar pe 
patronii lor. Pe mine – de-
loc”, a scris Ion Chicu pe 
pagina sa de Facebook.

Declarații 
„complet 
inacceptabile”

Ulterior, Ministerul 
Afacerilor Externe a cali-

ficat drept „complet inac-
ceptabile” declaraţiile la 
adresa României posta-
te de premierul Republicii 
Moldova. 

„Faţă de declaraţii-
le denigratoare la adre-
sa României postate în 
 cursul zilei de astăzi, 22 
mai 2020, pe o platformă 
de socializare, de către 
prim-ministrul Republicii 
Moldova, domnul Ion Chi-
cu, MAE român consideră 
că acestea sunt complet 
inacceptabile şi îşi expri-
mă dezacordul puternic 
faţă de conţinutul aces-
tora”, se arată într-un co-
municat de presă al MAE.

Potrivit MAE, declara-
ţiile prim-ministrului Ion 

Chicu sunt „cu atât mai 
inadecvate” cu cât, în 
contextul actual al pande-
miei de COvID-19, Româ-
nia a oferit, în mod dez-
interesat, un sprijin sub-
stanţial Republicii Moldo-
va, demonstrând solidari-
tate şi fiind astfel alături, 
în mod concret, de cetă-
ţenii Republicii Moldova 
într-un moment foarte di-
ficil.

MAE susţine că aces-
te declaraţii denotă „o 
profundă lipsă de res-
pect” la adresa României 
şi a relaţiei bilaterale pri-
vilegiate de Parteneriat 
Strategic pentru Integra-
rea Europeană a Republi-
cii Moldova.

Siegfried Mureșan critică afirmațiile 
premierului moldovean Ion Chicu

Orban: Remanierea guvernamentală, „o 
minciună gogonată”!
Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat că 
informaţia privind posibilitatea unei remanieri 
guvernamentale reprezintă „o minciună gogonată”, 
subliniind că în momentul de faţă nu există nicio 
discuţie în acest sens.

Guvernul va stabili săptămâna aceasta 
actele normative pentru perioada de 
după 1 iunie

AEP – sancțiuni pentru încălcarea legii 
privind finanţarea activităţii partidelor 
politice
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