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Guvernul va 
sesiza Curtea 
Constituţională în 
cazul legii privind 
dublarea alocaţiilor, 
a anunţat luni 
premierul Ludovic 
Orban. 

„Decizia pe care am 
luat-o este să atacăm la 
Curtea Constituţională, 
pentru că este un proiect 
în care nu sunt prevăzute 
sursele de finanţare, cum 
sunt multe alte proiec-
te care au fost adoptate 
de Parlament fără punctul 
de vedere al Guvernului şi 
fără o încercare de cola-
borare şi deja am câşti-
gat la Curtea Constituţio-
nală câteva sesizări împo-
triva unor proiecte de le-

ge adoptate la Parlament 
pentru că ele nu au pre-
văzut sursa de finanţare 
şi nu au practic posibilita-
tea efectivă de punere în 
practică”, a spus Orban, 
într-o conferinţă susţinută 
la sediul PNL, după Biroul 
Executiv al partidului.

Orban a precizat că 
dublarea alocaţiilor este 
greu de susţinut financiar 
şi că va fi stabilit un gra-
fic de creştere progresivă 
a acestora. 

„Pe baza raportului 
semestrial pe care trebu-
ie să-l prezinte Ministerul 
Finanţelor privind starea 
economiei, starea bugeta-
ră, de asemenea în baza 
prognozelor, vom stabili 
cu cât vom putea creşte 
alocaţiile. Sigur că ne do-
rim creşterea alocaţiilor. 
Pe de altă parte, dubla-
rea alocaţiilor este foarte 

greu de susţinut financiar 
atât în anul în curs, cât şi 
anul viitor, când vom avea 
de asemenea foarte mul-
te cheltuieli şi vom stabili 
un grafic de creştere pro-
gresivă a alocaţiilor, ast-
fel încât până la urmă să 
reuşim creşterea alocaţii-
lor aşa cum a fost vota-
tă în Parlament, dar nu 

din primul moment, ci pe 
o perioadă de timp. Vom 
vedea exact, în funcţie 
de prognozele care vor 
fi realizate”, a afirmat el.                                             
Camera Deputaţilor a 
respins în luna mai OUG 
2/2020 care prorogă ter-
menul pentru dublarea 
alocaţiilor copiilor la 1 au-
gust.

Deputatul 
independent 
Nicuşor Dan, 
candidat la Primăria 
Capitalei, a mers, 
luni, la sediul 
Parchetului de 
pe lângă Curtea 
de Apel Bucureşti 
pentru a depune 
o plângere 
penală împotriva 
primarului 
Sectorului 5, Daniel 
Florea, a şefului 
Poliţiei Locale 
şi a directorului 
Companiei 
de salubritate 
din acelaşi 
sector, în urma 
evenimentelor 
petrecute la 
conferinţa sa 
de presă de 
săptămâna trecută.

Nicuşor Dan îi acuză 
pe aceştia de delapidare şi 
abuz în serviciu.        „La 
acţiunea de acum câteva 
zile, pe 18 iunie, au fost fo-
losiţi bani publici şi anga-
jaţi ai serviciului public de 
salubritate pentru împie-
dicarea unei conferinţe de 
presă. A venit Poliţia naţio-
nală, vinovaţi sunt prima-
rul Sectorului 5, şeful Po-
liţiei Locale a Sectorului 5 
şi şeful companiei de sa-
lubritate, companie publi-
că a Sectorului 5, care au 

permis desfăşurarea aces-
tor activităţi. Infracţiunile 
sunt delapidare şi abuz în 
serviciu, alături de tulbura-
rea ordinii publice, pentru 
că, aşa cum am spus, es-
te vorba de folosirea unor 
mijloace publice, anga-
jaţi şi bani publici pentru 
o acţiune în folosul parti-
dului şi în detrimentul unui 
competitor politic”, a de-
clarat Nicuşor Dan, în fa-
ţa Parchetului de pe lângă 
 Curtea de Apel Bucureşti.

Potrivit lui 
Dan, Florea se 
află în spatele 
evenimentelor

El a explicat că plân-
gerea este de competen-
ţa Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Bucureşti, 

pentru că primarul Secto-
rului 5 are şi calitatea de 
avocat suspendat în acest 
moment, cât timp îşi exer-
cită funcţia de primar. 

Potrivit lui Nicuşor 
Dan, Daniel Florea ar 
fi cel care s-ar fi aflat în 
spatele evenimentelor.

„În mod clar, vinovat 
este conducătorul firmei 
de salubritate, care este 
o societate publică. Sigur, 
cei doi poliţişti locali care a 
fost la faţa locului au avut 
o dispoziţie de a sta aco-
lo. Deci, probabil este vor-
ba de şeful Poliţiei Locale 
a Sectorului 5 şi, mai mult 
ca sigur, în spatele lor a 
stat primarul Sectorului 5, 
Daniel Florea”, a spus Ni-
cuşor Dan. Conferinţa de 
presă susţinută joia trecu-
tă de Nicuşor Dan a fost 

perturbată de claxoanele 
maşinilor de salubritate ale 
Sectorului 5. Conferinţa a 
fost susţinută la intersec-
ţia dintre strada Progre-
sului şi strada Doctor Con-
stantin Istrati, unde a pre-
zentat un punct de vede-
re asupra proiectelor dez-
bătute în şedinţa de Consi-
liu General al Capitalei, dar 
şi proiectul unui metrou de 
suprafaţă în zonă.

Mai multe maşini ale 
operatorului de salubrita-
te au claxonat în mod re-
petat pe întreg parcursul 
conferinţei. Nicuşor Dan 
s-a adresat la un moment 
dat unui poliţist local, în-
trebându-l de ce nu a luat 
măsuri pentru a asigura 
liniştea publică, însă po-
liţistul i-a cerut să revină 
pe trotuar.

POLITICĂ

Preşedintele interimar al 
PSD, Marcel Ciolacu, a 
anunţat că luni a fost de-
pusă sesizarea de conflict 
constituţional între Parla-
ment şi Guvern cu privi-
re la prelungirea stării de 
alertă. 
„Calea aleasă de PNL, 
aceea de a nu veni să fie 
votată starea de alertă în 
Parlament, este cea mai 
proastă. Într-un fel, au im-
pus prin forţă această sta-
re de alertă, fără o dez-
batere parlamentară şi nu 
numai, fără o dezbate-
re publică. (...) Repet - au 
găsit calea cea mai proas-
tă de a impune o stare de 
alertă fără vot în Parla-
ment”, a afirmat liderul so-
cial-democraţilor, la pos-
tul B1 TV.
Întrebat despre faptul că 
totuşi Executivul a accep-
tat şi a introdus în Hotărâ-
rea de Guvern solicitările 
venite de la PSD referitoa-

re la deschiderea biserici-
lor, Ciolacu a arătat că mai 
degrabă s-a cedat de că-
tre guvernanţi în urma pre-
siunii publice. El a adăugat 
că rămâne o mare proble-
mă faptul că spitalele des-
tinate tratării COVID-19 
rămân închise pentru pa-
cienţii cu boli cronice. 
„Cred că mai mult au ac-
ceptat toată disputa din 
spaţiul public, pentru că 
nu se mai putea. Adică furi 
ce furi, dar până la urmă 
trebuie să ai o limită. Nu 
poţi să deschizi păcănele-
le şi să ţii bisericile închise. 
(...) Marea problemă este 
că în continuare au rămas 
spitalele închise pentru ce-
ea ce înseamnă bolile cro-
nice, acest lucru trebu-
ia specificat foarte clar în 
prelungirea stării de alertă. 
Trebuia precizat foarte clar 
în HG cum funcţionează 
spitalele pentru bolile cro-
nice”, a arătat Ciolacu.

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Liberalii au depus luni, 
la Parlament, cererea de 
revocare din funcţia de 
Avocat al Poporului a Re-
natei Weber. 
„Am demarat astăzi pro-
cedurile de revocare din 
funcţia de Avocat al Po-
porului a doamnei Rena-
te Weber. Primul pas îl 
constituie depunerea ce-
rerii de revocare pe ca-
re o semnează liderul de 
grup al PNL de la Senat 
şi subsemnatul, în calita-
te de lider de grup de la 
Camera Deputaţilor. Ce-
rerea de revocare a fost 
depusă astăzi la Biro-
ul permanent şi în princi-
piu are două capete de 
acuzare. Primul capăt de 
acuzare este cel referitor 
la conflictul de interese în 

care se găseşte doamna 
Renate Weber - un sluj-
baş al statului şi al po-
porului nu ar trebui să fie 
unul care acţionează îm-
potriva poporului şi îm-
potriva statului, Practic, 
doamna Renate Weber, 
prin acel atac la Curtea 
Constituţională a Româ-
niei, îşi protejează propria 
pensie specială de care 
beneficiază în calitate de 
Avocat al Poporului. Se-
sizarea are şi un caracter 
juridic destul de pronun-
ţat”, a spus Florin Ro-
man, înainte de şedinţa 
BEx a PNL.
Liberalul a susţinut că 
Renate Weber a încălcat 
articolul 72 din Constitu-
ţie, referitor la conflictul 
de interese. 

PNL cere revocarea din funcție a 
Avocatului Poporului

A fost depusă sesizarea de conflict 
constituţional între Parlament şi Guvern

Nicușor Dan, plângere penală 
împotriva primarului sectorului 5

Guvernul sesizează CCR pe legea alocațiilor


