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Alianţa USR PLUS a 
anunţat, duminică, 
candidaţii la primăriile 
de sector din Bucureşti: 
Clotilde Armand - 
sectorul 1, Radu Mihaiu 
- sectorul 2, Ana Ciceală 
- sectorul 3, Simona 
Spătaru - sectorul 4, 
Alex Dimitriu - sectorul 
5 şi Alexandru Gâdiuţă - 
sectorul 6.

„Avem candidaţi ex-
celenţi, avem candidaţi cu 
experienţă, oameni care 
au realizări importante. O 
parte dintre ei au partici-
pat la viaţa politică, sunt 
oameni care şi-au ară-
tat deja competenţa şi au 
arătat câte se pot face în 

statul român dacă există 
voinţă, competenţă şi mai 
ales onestitate. Sectoare-
le din Bucureşti au cheltu-
it în ultimii ani zeci de mi-
liarde de lei, miliarde care 
nu s-au văzut într-o cali-
tate mai bună a vieţii. Din 
Opoziţie am încercat să fa-
cem transparente cheltu-
ielile acestea”, a declarat 
preşedintele USR Bucu-
reşti, Claudiu Năsui. Vlad 
Voiculescu, preşedintele 
PLUS Bucureşti, a anun-
ţat că aceşti şase candi-
daţi au fost aleşi pe ba-
za unui proces democra-
tic şi a enumerat trei crite-
rii pentru desemnarea lor. 

„Aceştia sunt singurii 
candidaţi care au rezultat 
în urma unui proces de-

mocratic. Suntem singu-
ra mişcare politică care îşi 
alege candidaţii în mod de-
mocratic. De la aceşti can-
didaţi aşteptăm în princi-
piu trei lucruri. Aşteptăm 
de la ei să fie integri - şi 
asta aşteptăm de la ori-
ce candidat, fie în interio-
rul mişcării noastre, fie ca-
re ar putea să fie susţinut 
de noi. Apoi, aşteptăm de 
la candidaţi să aducă ală-
turi de ei alţi oameni ase-
menea lor. Este foarte im-

portant ca fiecare om care 
face pasul către o funcţie 
politică să poată demon-
stra că a făcut ceva în via-
ţă. Al treilea lucru pe ca-
re îl aşteptăm de la candi-
daţii noştri este să înceapă 
treaba imediat, pentru că 
vedem zilele acestea cum 
Gabriela Firea ne spune că 
a început abia acum lucrul 
la spitalul metropolitan, 
pentru că a stat doi ani du-
pă Guvernul PSD”, a preci-
zat Vlad Voiculescu.

POLITICĂ

Premierul Ludovic Or-
ban a declarat luni că PNL 
apără cota unică şi că nu 
renunţă sub nicio formă la 
aceasta. 
„PNL apără cota unică. 
Este una dintre măsuri-
le liberale cele mai impor-
tante, care au avut efecte 
extrem de favorabile pen-
tru România şi nu renun-
ţăm sub nicio formă la co-
ta unică”, a precizat Or-
ban, după ce a participat 
la Adunarea membrilor 
Coaliţiei pentru Dezvolta-
rea României.
Şi viceprim-ministrul Ra-
luca Turcan a susţinut luni 
că „PNL va apăra cu toa-
tă forţa cota unică de im-
pozitare”. 
„Cota unică valorizează 
munca şi sprijină intere-
sele angajaţilor productivi 

- cine câştigă mai mult 
plăteşte deja la stat mai 
mult. Din când în când, 
PSD se mai gândeşte 
cum să îi pedepsească şi 
să îi taxeze suplimentar 
pe românii care muncesc. 
Preşedintele PSD, Marcel 
Ciolacu, alături de PSD 2 
şi PSD 3, vrea impozita-
rea progresivă a venituri-
lor românilor! Se confir-
mă din nou că PSD es-
te partidul care inventea-
ză taxe şi impozite şi care 
îi pedepseşte pe cei ca-
re muncesc şi care aduc 
plus-valoare în economie. 
Dar PSD şi sateliţii nu au 
cum să înţeleagă: sunt 
praf economic şi toate 
acţiunile lor din timpul gu-
vernării dovedesc acest 
lucru”, a scris Raluca Tur-
can, pe Facebook.

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Premierul Ludovic Orban 
a declarat, duminică sea-
ra, că Guvernul pe ca-
re îl conduce a fost ata-
cat cu o mulţime de „idei 
năstruşnice” în legătu-
ră cu măsurile luate în 
timpul pandemiei, amin-
tind faptul că i s-a repro-
şat că se fac prea puţine 
sau prea multe teste, în 
timp ce primarul general 
al Capitalei, Gabriela Fi-
rea, a promis că va testa 
„tot poporul la scara blo-
cului”. 
„Am fost atacaţi cu o 
mulţime de idei năstruş-
nice, ca să nu le caracte-
rizez în alt fel. O perioadă 
ni s-a zis că facem prea 
puţine teste şi doam-
na Firea, dacă va aduceţi 
aminte, a promis că tes-
tează tot poporul la sca-
ra blocului. Cine a fost 
testat de Firea să vote-
ze cu Firea, cine nu a fost 

testat de Firea să vote-
ze cu Nicuşor Dan, atâ-
ta zic eu, în urma acestei, 
cum să spun, expoziţii de 
demagogie deşănţată. 
Ne-au acuzat că nu tes-
tăm, ca să folosim teste 
rapide. Nişte aberaţii fă-
ră margini. Acum ne acu-
ză că manipulăm cifrele, 
că dăm cifre mai mari, că 
facem prea multe teste. 
Păi cum facem prea mul-
te teste? Nu ziceau că 
facem prea puţine? Este 
adevărat, noi am pornit 
de la o capacitate de tes-
tare, la începutul epide-
miei, de 400-500 de tes-
te şi astăzi avem capaci-
tate instalată de 17.000 
de teste şi am ajuns să 
facem 11.800 - 12.000 
de teste în zilele norma-
le. Asta e manipulare, că 
facem teste? Chiar sunt 
penibile”, a spus Ludovic 
Orban.

Ludovic Orban: „Cine nu a fost testat de 
Firea, să voteze cu Nicușor Dan

Cota unică – „tabu” pentru Guvern

Preşedintele 
Comisiei economice 
din Senat, Daniel 
Zamfir, a anunţat 
că va depune o 
plângere penală la 
adresa ministrului 
Finanţelor Publice, 
Florin Cîţu, în baza 
legii răspunderii 
ministeriale, ca 
urmare a refuzului 
ministrului de a se 
prezenta la audieri.

Cîţu a fost invitat luni, 
pentru a treia oară, la au-
dieri, de către Comisii-
le economică şi de buget 
din Senat. 

Tema audierii  viza 
„derularea Programului 
IMM Invest România, stra-
tegia de administrare a 
datoriei publice, progra-
mul de convergenţă 2020, 
perspectiva negativă ge-
nerată de scăderea veni-
turilor bugetare ca urma-
re a contracţiei economice 
din ultimele luni, aplicarea 
prevederilor art. 48 din Le-
gea nr. 5/2020 a bugetului 
de stat pe anul 2020”.

„E obligaţia noastră 
să facem ceva, întrucât 
vom fi şi noi responsabili 
pentru felul în care ajung 
finanţele ţării pentru că 
lăsăm lucrurile să treacă 
aşa (...). Faptul că dom-
nul Cîţu refuză în mod re-
petat şi nejustificat să se 

prezinte în faţa comisiilor 
parlamentare, să dea ex-
plicaţii în legătură cu ges-
tionarea datoriei publice, 
la nivel personal vă spun, 
eu cred cu tărie că trebu-
ie să punem capăt acestui 
lucru, înaintând o plânge-
re penală la adresa mi-
nistrului Cîţu în baza legii 
răspunderii ministeriale. 
Refuzul de a se prezen-
ta în faţa Comisiilor parla-
mentare (...) ne arată că 
domnul ministru Cîţu ac-
ţionează cu rea credin-
ţă în favoarea unor prie-
teni politici şi în detrimen-
tul bugetului statului ro-
mân. Voi cere acordul ce-
lor două Comisii şi voi in-
forma şi Biroul permanent 
şi cred că măsura firească 
este plângere penală pen-
tru refuzul repetat de a se 

prezenta în Parlament”, 
a afirmat, luni, senatorul 
PSD Zamfir.

Senatorii vor să 
discute cu Florin 
Cîțu, în carne și 
oase

El a explicat că a pri-
mit o adresă de la cabine-
tul ministrului în care este 
informat despre transmi-
terea documentelor refe-
ritoare la punctele înscrise 
pe ordinea de zi a şedinţei. 

Zamfir a criticat docu-
mentele trimise, menţio-
nând că unul dintre aces-
tea, referitor la strategia 
de administrare a datoriei 
publice, este un document 
semnat de fostul ministru 
de Finanţe, Eugen Teodo-
rovici, „care nu are nicio 

legătură cu împrumuturi-
le făcute de ministrul Cîţu”.

„Nu este suficient să 
primim informaţii. Parla-
mentul decide forma în 
care doreşte să primeas-
că informaţiile (...). Noi 
îl întrebăm de mere, şi 
el ne răspunde de pere? 
(...) Dorim prezenţa fizi-
că a ministrului ca să ex-
plice. Art 8 din Legea răs-
punderii ministeriale spu-
ne: «constituie infracţiu-
ne şi se pedepseşte cu în-
chisoare de la 3 luni la 2 
ani sau cu amendă pena-
lă următoarele fapte - re-
fuzul nejustificat de a se 
prezenta Parlamentului 
sau comisiilor permanen-
te ale acestuia informaţi-
ile cerute de acestea, să 
se prezinte în faţa comi-
siilor»”, a adăugat Zamfir.

Senatorul Daniel Zamfir, 
plângere penală împotriva 
ministrului de Finanţe
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