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„Aşteptăm să vedem 
cum este propunerea 
Guvernului şi cum arată 
acest HG. Am luat o de-
cizie în Comitetul Execu-
tiv: tot ce ţine de sănă-
tatea românilor va fi vo-
tat de către PSD. Exclus 
să votăm în continuare 
achiziţii directe şi multe 
alte aberaţii care au fost 
în aceste trei luni de zile 
şi care nu au ajutat pe ni-
meni, decât pe unii să se 
îmbogăţească. (...) Ne-
am dori o stare interme-
diară şi împreună cu co-
legii am decis: nu va fi 
prelungită cu mai mult de 
15 zile. Acesta este votul 
nostru. Să vedem dacă 
se va creiona o majori-
tate în Parlament, astfel 

încât aceasta să fie abor-
darea”, a declarat Ciola-
cu, în cadrul unei confe-
rinţe de presă.

Preşedintele interi-
mar al PSD, Marcel Cio-
lacu, a mai declarat luni, 
referindu-se la hotărârea 
privind prelungirea stării 
de alertă, că parlamen-
tarii social-democraţi vor 
vota tot ce ţine de sănă-
tatea românilor.

„Vom aduce nişte mo-
dificări (la Hotărârea de 
Guvern privind prelungi-
rea stării de alertă - n.r.). 
Tot ce ţine de sănătatea 
românilor o să votăm. În 
rest, exclus. Propunerea 
colegilor a fost pentru 15 
zile de prelungire a stării 
de alertă, dar să vedem, 

după CExN. Eu, personal, 
înclin către 15 zile”, a afir-
mat Ciolacu, înainte de în-

ceperea reuniunii Comite-
tului Executiv Naţional al 
PSD.

POLITICĂ

Partidul Ecologist Român 
solicită Camerei Deputaţi-
lor să modifice Legea pri-
vind prelungirea mandatu-
lui aleşilor locali, în vede-
rea stabilirii datei alegeri-
lor cu 90 de zile înaintea 
votului şi nu cu 60 de zile, 
aşa cum prevede proiec-
tul legislativ care a trecut 
de Senat. 
„PER atrage atenţia că 60 
de zile nu sunt suficien-
te pentru strângerea nu-
mărului legal de semnă-
turi pentru susţinerea can-
didaţilor la alegerile lo-
cale. Chiar şi în condiţii-

le excepţionale impuse de 
pandemie, această mă-
sură avantajează exclu-
siv partidele mari şi parti-
dele parlamentare”, afirmă 
preşedintele PER, Dănuţ 
Pop, într-un comunicat.
El speră ca „Puterea şi 
Opoziţia din Parlament 
să respecte regulile de-
mocratice şi să dea curs 
cererii PER”. Senatul a 
adoptat, vineri, în calitate 
de primă Cameră sesizată, 
propunerea legislativă pri-
vind prelungirea mandate-
lor aleşilor locali. 

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Premierul Ludovic Or-
ban, preşedintele PNL, a 
declarat că formaţiunea 
pe care o conduce poar-
tă discuţii în vederea cre-
ării unei alianţe electora-
le alături de USR PLUS 
şi PMP, pentru susţinerea 
candidaturii lui Nicuşor 
Dan la Primăria Capitalei. 
„Da, sigur, există o dis-
cuţie privitoare la susţi-
nerea lui Nicuşor Dan. În 
ceea ce ne priveşte pe 
noi, am luat deja decizia 
de susţinerea a lui Nicu-
şor Dan. Din câte ştiu şi 
USR PLUS a luat deci-
zia, am avut o discuţie şi 
cu preşedintele PMP, ca-
re s-a arătat deschis dis-
cuţiilor pentru o alianţă 
în vederea susţinerii lui 
Nicuşor Dan”, a declarat 
Ludovic Orban, dumini-
că, la B1 Tv, întrebat da-
că PNL poartă discuţii 
pentru o alianţă electora-

lă cu USR şi PMP pentru 
alegerile locale.
Întrebat dacă dincolo de 
Capitală există perspecti-
va unei alianţe la nivel na-
ţional, liderul PNL a spus: 
„Nu la nivel naţional, nu”. 
„În alegerile locale con-
tează foarte mult persoa-
na candidatului. Într-ade-
văr, unde-i important, în 
oraşe mari sau capitala 
României, acolo, votul es-
te cu o puternică compo-
nentă politică, deşi Nicu-
şor Dan este un om care 
cunoaşte bine problemele 
Bucureştiului. El e dedicat 
acestei poziţii de primar 
general de o bună perioa-
dă de timp, are nevoie şi 
de un suport politic foar-
te solid, cu atât mai mult 
cu cât pare că Firea plân-
ge şi pe la Pro România, 
plânge şi pe la ALDE să 
obţină sprijin”, a mai pre-
cizat Orban.

PNL poartă discuții pentru crearea unei 
alianțe electorale

PER: 60 de zile, insuficiente pentru 
pentru strângerea numărului legal de 
semnături

Liderul deputaţilor 
PNL, Florin Roman, 
a solicitat luni 
dezbaterea în 
procedură de 
urgenţă la Camera 
Deputaţilor a 
proiectului de 
lege privind 
interzicerea liberării 
condiţionate pentru 
criminali.

„Astăzi am solicitat 
Parlamentului României, 
Camerei Deputaţilor, co-
legilor lideri de grup su-
plimentarea ordinii de 
zi cu proiectul de lege 
510/2019. E un proiect de 
lege care a trecut de Se-
nat şi care, din păcate, za-
ce de 8 luni de zile în co-
misiile de la Camera De-
putaţilor. Dacă săptămâ-
na trecută acest proiect ar 
fi fost adoptat, situaţia de 
la Mehedinţi, unde un cri-
minal în serie a mai pro-
dus o dramă incendiind o 
tânără pe care a şantajat-
o şi pe care a ameninţat-o, 
nu  s-ar fi întâmplat. Parla-
mentul României este obli-
gat să voteze în procedură 
de urgenţă acest proiect 
de lege care, în principiu, 
înseamnă interzicerea li-
berării condiţionate pentru 

criminali, pentru cei care 
ucid cu sânge rece, pentru 
cei care ucid copii, femei 
însărcinate, pentru cei ca-
re au mai omorât, iar oda-
tă ieşiţi din penitenciare 
continuă să omoare şi să 
pună în pericol viaţa oa-
menilor”, a spus Roman, 
la Parlament.

Apel la 
responsabilitate 
către forțele 
politice

El a făcut apel la toa-
te partidele politice să 
dea dovadă de responsa-
bilitate şi să reacţioneze 
de urgenţă în cazul aces-
tui proiect legislativ. „Am 
spus încă după aproba-
rea recursului compensa-
toriu că problema nu este 
rezolvată. Am spus atunci 
că sunt încă mulţi crimi-
nali care zburdă în liber-

tate pe străzi şi că, dacă 
nu se va face o nouă in-
tervenţie legislativă, vom 
avea din nou drame pe 
străzile României. Din pă-
cate, dacă nu vom face în 
procedură această modi-
ficare de a interzice libe-
rarea condiţionată pen-
tru criminali, nimeni nu 
ne poate garanta că mâi-
ne, poimâine cei care au 
ucis o dată nu o vor mai 
face şi a doua oară. Fac 
apel către toate partide-
le politice să dăm dova-
dă de responsabilitate şi 
să reacţionăm de urgen-
ţă la această situaţie ex-
cepţională, pentru că as-
tăzi, dacă vom adopta cât 
mai rapid acest proiect de 
lege, nu vom mai fi puşi 
în situaţia de a mai vedea 
drame de acest gen, ca şi 
cazul Ion Turnagiu, de la 
Mehedinţi, pe străzile Ro-
mâniei”, a afirmat Roman.

Proiectul  
ar putea fi  
votat miercuri

Liberalul a arătat că 
acest proiect ar putea fi 
votat de plen luni după-
amiază sau miercuri.

„Am obţinut sprijinul 
Comisiei juridice, în sen-
sul în care până astăzi, la 
plenul de la ora 16,00, în-
ţeleg că vor avea o discu-
ţie pe acest proiect de le-
ge şi dacă vor ajunge la 
un consens, se poate vo-
ta astăzi la plenul de la 
ora 16,00 sau cel târziu 
miercuri la votul final”, a 
spus Roman. Proiectul de 
lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 
286/2009 privind Codul 
penal este iniţiat de Florin 
Roman şi a fost adoptat în 
octombrie anul trecut de 
Senat în calitate de primă 
cameră sesizată.

Liberalii cer procedură de urgență pentru proiectul 
de lege privind interzicerea liberării condiționate 
pentru criminali

PSD acceptă starea de alertă doar 
pentru 15 zile
PSD nu va susţine prelungirea stării 
de alertă cu mai mult de 15 zile, a 
anunţat, luni, preşedintele interimar al 
social-democraţilor, la finalul reuniunii 
Comitetului Executiv Naţional al partidului. 


