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La Ocolul Silvic Ghi-
meş Făget s-a consta-
tat, în urma unui control 
al Gărzii Forestiere, că a 
fost furată o cantitate de 
670 metri cubi de lemn 
din doborâturi, în valoare 
de 410.000 lei. 

„Eu, ca ministru, fie 
că vorbim de acest ocol, 
fie că vorbim de orice al-
tă suprafaţă împăduri-
tă a României, vreau să 
îi văd cu cătuşe pe  mâini 
pe toţi cei care fură din 
pădurile private sau pu-
blice ale statului. Este de 
datoria noastră să păzim 
cât se poate de bine fon-
dul forestier. Toţi cei ca-
re se fac vinovaţi pentru 

furt, pentru abuz în ser-
viciu sau pentru neglijen-
ţă, să plătească în faţa le-
gii. Lupta cu cei care taie 
ilegal din pădurile Româ-
niei este în plină desfăşu-
rare”, a declarat ministrul 
Costel Alexe.

În urma controlului la 
Ocolul Silvic Ghimeş Fă-
get, inspectorii Gărzii Fo-
restiere au descoperit că 
trei firme au exploatat 
ilegal lemnul provenit din 
doborâturi.

Dosare penale 
pentru cele 3 
firme

Costel Alexe a pre-

cizat că inspectorii Găr-
zii Forestiere au înaintat 
Parchetului trei dosare 
penale pe numele firme-
lor respective, le-au re-
tras certificatele de ates-
tare şi le-au amendat cu 
52.000 lei. „Vom acţiona 
fără jumătăţi de măsuri, 

fără compromisuri, şi toţi 
cei care se fac vinovaţi 
de furt, de neglijenţă, de 
sprijin pentru cei care au 
în sânge aceste infracţi-
uni, să plătească. M-aş 
bucura foarte mult să îi 
vedem la puşcărie”, a mai 
afirmat Costel Alexe.

actualitate

Preşedintele interimar al 
PSD, Marcel Ciolacu, a 
transmis, duminică, un 
mesaj în care dă asigurări 
că starea sa de sănătate 
este bună şi se întoarce 
la treabă. 
„Sunt bine, mulţumesc lui 
Dumnezeu! Mulţumesc 
familiei mele, prietenilor, 
colegilor de partid, jurna-
liştilor şi tuturor celor ca-
re aţi fost alături de mi-
ne şi mi-aţi dat mesaje de 
susţinere! Nu în ultimul 
rând, le mulţumesc ca-
drelor medicale de la Spi-
talul Militar pentru inves-
tigaţiile făcute. Totul es-
te în regulă. Mă întorc la 
treabă!”, a scris Ciolacu 
pe Facebook.
Preşedintelui interimar al 

PSD, Marcel Ciolacu, i 
s-a făcut rău, duminică, 
în timpul conferinţei de 
presă pe care o susţinea 
la sediul partidului.
Reprezentanţii Spitalu-
lui Universitar de Urgenţă 
Militar Central ‚„Carol Da-
vila’” au anunţat că Mar-
cel Ciolacu a suferit un 
episod lipotimic, hipocal-
cemie frustă, menţionând 
că diagnosticul a rezultat 
în urma unor investigaţii 
clinice, paraclinice şi de 
laborator, coroborate cu 
datele testelor imagistice 
şi cu rezultatele consultu-
rilor multidisciplinare rea-
lizate de către specialişti 
în medicină de urgenţă, 
ATI, neurologie şi cardi-
ologie.

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Vicepremierul Raluca 
Turcan a afirmat, luni, că 
miniştrii care vor fi audi-
aţi luni în Parlament vor 
demonstra că au acţi-
onat „preventiv” şi au 
gestionat criza generată 
de epidemia cu noul co-
ronavirus asumându-şi 
măsuri „eficiente”. 
„În timp ce PNL guver-
nează, PSD audiază pe 
unii dintre miniştrii cu o 
activitate intensă, con-
sistentă şi foarte benefi-
că în această perioadă. 
Ministrul Sănătăţii, Nelu 
Tătaru, ministrul Finan-
ţelor, Florin Cîţu, minis-
trul Muncii, Violeta Ale-
xandru, ministrul de Ex-
terne, Bogdan Aures-
cu, sunt audiaţi, în Par-
lament, de politruci pe-
sedişti plictisiţi să stea 
acasă şi care se întreabă 
ce minciuni să mai in-
venteze despre Guver-
nul PNL. (...) Dar nu e ni-
cio problemă: PNL nu 
are nimic de ascuns şi 
colegii mei vor demon-
stra azi, încă o dată, nu 
doar că au acţionat pre-
ventiv, dar au gestionat 
criza asumându-şi unele 

dintre cele mai eficiente 
măsuri de la nivel euro-
pean”, a scris Turcan, pe 
Facebook.
În opinia sa, ”orice om 
de bună credinţă care ar 
face un exerciţiu de ima-
ginaţie, şi nu de imagine, 
ar putea să realizeze în 
ce situaţie dificilă ne-am 
fi aflat dacă PNL nu dă-
dea jos Guvernul Dănci-
lă şi nu îşi asuma guver-
narea cu responsabilita-
te şi curaj”. 
„E important însă să 
punctăm, măcar pe 
scurt, care a fost situaţia 
în care PSD a lăsat ţara 
după ce a fost dat afa-
ră de la guvernare. Ce 
au lăsat pesediştii în ur-
mă? Stocuri sanitare ze-
ro, Direcţii de Sănătate 
Publică aproape inexis-
tente, o economie aflată 
în picaj, un deficit buge-
tar semnificativ şi grave 
dezechilibre financiare şi 
o politică externă com-
promisă şi pot enumera 
până mâine, fără să mă 
repet, dimensiunile dez-
astrului lăsat în urmă de 
PSD”, a susţinut Raluca 
Turcan.

Marcel Ciolacu se simte bine!

Raluca Turcan critică intenția PSD de a 
audia miniștri în Parlament

Preşedintele 
CJ Ilfov, Marian 
Petrache, a 
transmis, sâmbătă, 
un mesaj de Ziua 
Europei, subliniind 
că, deşi în acest an 
ea este sărbătorită 
în „poate cea 
mai neagră criză 
globală”, lumea 
îşi va reveni şi din 
punct de vedere 
economic şi social.

 „Azi este Ziua Euro-
pei şi, chiar dacă o săr-
bătorim în poate cea mai 
neagră criză globală, 
sunt sigur că ne vom re-
veni şi economic şi social. 
Vom călători din nou pe 
tot continentul, iar oame-
nii se vor bucura din nou 
de viaţa frumoasă, îm-
preună”, a scris Petrache 
pe Facebook. El aprecia-
ză interconectarea şi su-
portul reciproc din cadrul 
Uniunii Europene. 

„Francezii ne-au îm-
prumutat eleganţa lor. 
Germanii ne-au învă-
ţat seriozitatea în mun-
că. Italienii ne-au dat lec-
ţii despre cum să ne bu-
curăm de viaţă. Britanicii 
ne-au dat engleza, limba 
în care comunică acum 
aproape toată planeta. 
Spaniolii ne-au învăţat 
cum să punem pasiune 
în tot ce facem, iar gre-
cii au oferit lumii acum 
peste 2.500 de ani cel 

mai de preţ cadou: de-
mocraţia. Cât despre ro-
mâni, nimeni nu face mai 
bine haz de necaz ca noi 
şi nimeni nu ne întrece la 
perseverenţă”, afirmă Pe-
trache.

Regiunea 
București-Ilfov, 
una dintre cele 
mai bogate din 
Europa

El afirmă şi că regi-
unea Bucureşti - Ilfov a 
ajuns una dintre cele mai 
bogate din Europa, peste 
media UE, în termeni de 
PIB pe cap de locuitor.

„Ca să vă daţi seama 
ce a însemnat UE pentru 
Ilfov, capacitatea noastră 
de investiţii în perioada 
2008 - 2020 nu a depă-
şit 100 de milioane de eu-

ro. Dar am atras mai bi-
ne de 100 de milioane de 
euro, bani europeni, pen-
tru modernizarea drumu-
rilor judeţene, 100 de mi-
lioane pentru reţelele de 
apă - canal, 30 de milioa-
ne pentru spitale şi cen-
tre sociale şi 20 de mili-
oane pentru dotarea ISU. 
Asta doar la nivelul Con-
siliului Judeţean. La care 
adăugaţi banii atraşi de 
primării pentru drumuri 
comunale, şcoli, parcuri 
sau anveloparea blocuri-
lor”, explică Petrache.

Proiecte în 
desfășurare, în 
Ilfov, de peste 500 
de milioane de 
euro

El precizează că, în 
prezent, în Ilfov există în 

desfăşurare proiecte în 
valoare de aproximativ 
500 de milioane de euro.

„Pe primul loc şi cel 
mai urgent - apă-canal, 
în valoare de 360 de mili-
oane de euro, care va re-
zolva această problemă în 
aproape tot Ilfovul. Apoi, 
Măgurele Science Park 
care se va construi tot cu 
bani de la Uniunea Eu-
ropeană. La fel şi Nodul 
Intermodal de la Moara 
Vlăsiei. Numai pentru ce-
le două proiecte vom pri-
mi în total aproape 155 
de milioane de euro. Iar 
pariul nostru pentru ur-
mătorul exerciţiu financi-
ar este să luăm din nou 
toţi banii disponibili pen-
tru judeţul nostru. Din 
exerciţiul financiar trecut 
am accesat 90 la sută din 
sumă”, indică preşedinte-
le CJ Ilfov.

Mesajul preşedintelui 
CJ Ilfov, de Ziua Europei

Ministrul Mediului vrea cătușe pentru cei care fură 
din pădurile României
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel 
Alexe, a declarat în cadrul unui control efectuat 
la Ocolul Silvic Ghimeş Făget, că îşi doreşte ca toţi 
cei care fură din pădurile private sau de stat să 
răspundă în faţa legii.
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