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”În afară de sume-
le nepermis de mari care 
au ajuns în conturile for-
maţiunilor politice în ulti-
mii ani, este profund ne-
democratic faptul că une-
le partide beneficiază de 
subvenţii, deşi nu au par-
ticipat la alegeri. Este ca-
zul Pro România/Pro Eu-
ropa, al lui Victor Ponta, 
creat prin cooptarea de 

parlamentari de la PSD, 
şi Partidul Forţa Naţiona-
lă, al lui Teodor Meleşca-
nu, format din ruperea 
ALDE, ambele prin jocuri 
de culise.

Pentru 2020, Auto-
ritatea Electorală Per-
manentă (AEP) estimea-
ză un cuantum al sub-
venţiilor de 181.000.000 
de lei, adică aproa-

pe 40.000.000 de euro. 
Aceşti bani ar putea fi di-
recţionaţi către pensii şi 
alocaţii. Sau ar putea fi 
folosiţi pentru a se con-
strui cele 8 spitale regio-
nale promise. Cu o astfel 
de economie la bugetul 
de stat, s-ar putea con-
strui, de asemenea, 700 
de locuinţe sociale. În fi-
ecare an.

În 2019, PSD a pri-
mit din banii publici 143,7 
milioane de lei, PNL 65,8 
milioane, USR 19,3 mili-
oane, ALDE 14,3 milioa-
ne şi PMP 9,3 milioane. 
S-a ajuns la aceste su-
me după ce formula de 
calcul a fost schimbată 
la începutul anului 2018 

de PSD, principalul be-
neficiar. Subvenţia acor-
dată PSD a crescut spec-
taculos în ultimii ani şi a 
ajuns să fie de 20 de ori 
mai mare faţă de 2015. 
Partidele politice trimi-
se în Parlament ar trebui 
să identifice soluţii pentru 
ca cetăţenii să aibă o via-
ţă mai bună, nu să folo-
sească banii publici pen-
tru propriul huzur. Trebu-
ie să punem capăt sub-
venţionării partidelor de 
la bugetul de stat! Stop 
privilegiului politic!”,  ne-a 
declarat Rizia Tudorache, 
secretar general adjunct 
PMP, preşedinte al Parti-
dului Mişcarea Populară 
Ilfov.
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Președintele Klaus 
iohannis a conferit, 
săptămâna trecută, 
asociaţiei Casei Majestăţii 
Sale Custodelui Coroanei, 
prin decret prezidenţial, 
Medalia aniversară 
”Centenarul Marii Uniri” 
și Medalia Comemorativă 
”Centenarul războiului 
pentru Întregirea 
neamului”.
Potrivit unui comunicat 
al Biroului de Presă al 
Casei Majestăţii Sale 
Custodelui Coroanei, 
Medalia aniversară 
”Centenarul Marii Uniri” 
este conferită în semn 
de apreciere pentru 
efortul depus în vederea 
păstrării identităţii 
naţionale și a răspândirii 
valorilor culturale 
românești, pentru 
dăruirea cu care s-a 
implicat în organizarea 
de evenimente dedicate 
Centenarului Marii Uniri.
Medalia Comemorativă 
”Centenarul războiului 
pentru Întregirea 
neamului” a fost conferită 
în semn de apreciere 
pentru efortul depus 
în vederea păstrării 
identităţii naţionale și 
a răspândirii valorilor 
culturale românești, 
pentru dăruirea cu 
care s-a implicat 

în organizarea de 
evenimente dedicate 
Centenarului războiului 
pentru Întregirea 
neamului.
din ziua de 27 august 
2016 până în ziua de 1 
decembrie 2019, Familia 
regală a româniei 
a participat la 75 de 
evenimente legate de 
Centenarul Primului 
război Mondial și cel 
al Marii Uniri. acţiunile 
publice au fost organizate 
de Casa Majestăţii Sale 
Custodele Coroanei și 
au avut loc la București 
și în multe orașe din 
ţară, precum și la Paris, 
reims, Casablanca, 
Berlin, lisabona, istanbul, 
Madrid, Soultzmatt, 
Haguenau, londra și 
erevan.
Cele două medalii au 
mai fost conferite unor 
instituţii și organizaţii 
printre care se numără 
Ministerul apărării 
naţionale, Ministerul 
afacerilor externe, 
Societatea naţională de 
Cruce roșie din românia, 
Federaţia Comunităţilor 
evreiești din românia, 
Statul Major al apărării, 
Banca naţională a 
româniei, Biblioteca 
naţională a româniei, 
institutul Cultural român.

Medalii aniversare pentru Asociația 
Casei Majestății Sale Custodelui 
Coroanei

PMP, singurul partid care vrea eliminarea subvențiilor 
alocate partidelor politice din bani publici
Partidul Mişcarea Populară (PMP) a cerut, 
în Parlament, să fie eliminate subvenţiile 
alocate partidelor politice din bani publici. 
Senatul a respins iniţiativa PMP, după 
ce toate celelalte formaţiuni au votat 
împotrivă.

Autoritatea 
Electorală 
Permanentă (AEP) 
a finalizat raportul 
privind organizarea 
şi desfăşurarea 
alegerilor pentru 
preşedintele 
României din anul 
2019, acesta fiind 
transmis celor 
două Camere ale 
Parlamentului.

Potrivit unui comuni-
cat de presă al AEP, ra-
portul arată că alegeri-
le pentru preşedintele 
României din anul 2019 
 s-au desfăşurat cu res-
pectarea prevederilor le-
gale, asigurându-se posi-
bilitatea exercitării drep-
tului de vot pentru toţi 
cetăţenii care au dorit să 
îşi exprime opţiunea elec-
torală. În secţiile de vota-
re din ţară, întregul pro-
ces electoral s-a derulat 
într-un climat general de 
normalitate, fără a fi în-
registrate evenimente ca-
re să afecteze bunul curs 
al acestuia sau legalitatea 
exercitării votului, mai 
menţionează sursa citată.

Măsuri care au 
optimizat procesul 
electoral

AEP arată că modi-
ficarea legislaţiei elec-
torale a oferit alegători-
lor din străinătate alter-
nativa exercitării dreptu-
lui de vot prin corespon-
denţă, precum şi extinde-
rea programului de vota-

re în cadrul secţiilor din 
străinătate pe durata a 
trei zile. „Aceste măsuri, 
corelate cu creşterea nu-
mărului de secţii de vota-
re şi a numărului mem-
brilor-operator de calcu-
lator repartizaţi în fieca-
re dintre secţiile de vo-
tare din străinătate, pre-
cum şi cu soluţia tehni-
că de generare a listelor 
electorale suplimentare 
în mod electronic, au op-
timizat desfăşurarea pro-

cesului electoral în străi-
nătate, conducând la di-
minuarea timpilor de aş-
teptare pentru alegători”, 
menţionează AEP.

Toţi alegătorii care 
 s-au prezentat la secţiile 
de votare şi-au exercitat 
dreptul de vot, mai pre-
cizează AEP, adăugând că 
la alegerile prezidenţiale 
din anul 2019 au votat în 
străinătate, la primul tur, 
675.276 de alegători, iar 
la turul al II-lea - 944.172 

de persoane. La scrutinul 
din anul 2014 au votat în 
străinătate, la primul tur, 
161.262 de alegători, iar 
la turul al II-lea - 379.116.

Raportul mai descrie 
organizarea şi desfăşura-
rea alegerilor pentru pre-
şedintele României din 
anul 2019, cuprinzând re-
feriri la cadrul normativ, 
Registrul electoral şi liste-
le electorale permanente, 
secţiile de votare şi logis-
tica electorală, adminis-
traţia electorală, candi-
daţi, campania electora-
lă şi informarea alegăto-
rilor, finanţarea campani-
ei electorale, participarea 
la scrutin, rezultate, aba-
terile şi disfuncţionalită-
ţile constatate, precum 
şi propunerile Autorită-
ţii Electorale Permanente 
vizând necesitatea unifi-
cării legislaţiei electorale 
într-un Cod electoral, mai 
arată sursa citată.

Legalitate şi normalitate la 
”prezidenţialele” din 2019
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