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Salariul minim, măsura sărăciei

Firea vrea ca pentru data alegerilor 
să fie consultaţi medicii

Primarul general al 
Capitalei, Gabriela Firea, 
a declarat că ar vrea 
ca data alegerilor să 
fie stabilită împreună 
cu medicii, astfel încât 
românii ”să nu fie puși 
în pericol”. „În ceea ce 
privește data alegerilor 
locale, eu aș dori foarte 
mult ca aceasta să fie 
stabilită împreună cu 
medicii, pentru că ei ne 
pot informa cel mai corect 
care este momentul 

propice să invităm 
roamânii să voteze, 
astfel încât să nu fie puși 
în pericol”, a declarat 
Firea. Primarul Capitalei 
a mai spus că probabil în 
luna septembrie va fi o 
perioadă bună și pentru 
alegeri, deoarece există 
temerea că în octombrie-
noiembrie, odată cu 
venirea sezonului rece, 
coronavirusul să se 
adauge sezonului de gripe 
obișnuite.

Președintele interimar 
al Senatului, Robert 
Cazanciuc, consideră 
că salariul minim ”este 
măsura sărăciei sau 
bogăţiei unui popor”, 
precizând că pentru 
asigurarea unui nivel 
de trai bun pentru 
români este nevoie de 
”guvernanţi pricepuţi, pe 
care România nu-i are în 
prezent”.
”Nu trebuie să fii 
economist ca să te 
preocupe valoarea 
salariului minim pe 
economie. Salariul minim 
este măsura sărăciei sau 
bogăţiei unui popor, a 
priceperii sau nepriceperii 
guvernanţilor. Salariul 

minim pe economie este 
valoarea cea mai mică a 
salariului pe care legea 
permite angajatorilor să 
o acorde unui salariat. 
Primele ţări în care s-a 
stabilit prin lege un salariu 
minim au fost Australia 
și Noua Zeelandă, la 
sfârșitul secolului al XIX-
lea. În prezent, salariul 
minim pe economie 
este fixat în peste 90% 
din ţările lumii”, a scris 
Cazanciuc, pe Facebook. 
Senatorul PSD amintește 
că în România, în 2019, 
numărul total de salariaţi 
a fost 5.631.757, din care 
24%, adică 1.370.232, 
erau plătiţi cu salariul 
minim brut pe economie.

Precizările sale vin 
după ce în spațiul public 
au apărut informații des-
pre discuțiile pe aceas-
tă temă în cadul unei în-
tâlniri infomale a parti-
dului.  Potrivit unor surse 
care au dorit să rămână 
anonime, Marcel Ciolacu 
le-ar fi spus colegilor că 

el crede că Viorica Dăn-
cilă va fi ”săltată de că-
tre DNA”. Romașcanu nu 
a confirmat însă aceas-
tă informație, susținând 
doar că a fost vorba de o 
întâlnire privată și nu poa-
te spune ce s-a discutat. 
”Au fost cerute documen-
te de către DNA. Înțeleg 

că e vorba de documen-
te legate de achizițiile 
din vremea campani-
ei prezidențiale”, a spus 
Romașcanu, potrivit Hot-
news, adăugând că astfel 
de documente au fost ce-
rute și altor partide.

Romașcanu a mai 
precizat că ”toate dato-
riile legale si legitime au 
fost achitate”, iar dacă 
mai există neînțelegeri, 
acestea se vor rezolva în 
instanță.

Cu toate acestea, sur-
se PSD, citate de Euro-
pa Liberă, susțin că do-
cumentele cerute au fost 
pentru perioada 2017-
2019, în care Liviu Drag-
nea a condus PSD. Docu-
mentele solicitate de DNA 
au fost trimise către pro-
curori.

Și, tot din informațiile 
obținute de Europa Libe-
ră, controlul procurori-
lor DNA asupra finanțelor 
PSD a început în martie, 

când o solicitare a fost 
făcută către Autoritatea 
Electorală Permanentă 
(AEP). Documente des-

pre campania pentru eu-
roparlamentare au fost 
solicitate și PNL, potrivit 
aceleiași surse.

”Parte din clanurile 
țigănești au revenit acasă 
și par a refuza categoric să 
respecte legile țării. Lupta 
acerbă pentru a contro-
la afaceri ilegale în zonele 
pe care și le-au auto-atri-
buit,  împingându-i la acte 
de violență greu de imagi-
nat a se petrece în Româ-
nia cu doar câteva luni în 
urmă. Grupările de spăr-
gători profesioniști de lo-
cuințe specializate în ne-
utralizarea instalațiilor de 
supraveghere și devali-
zarea locuințelor în doar 
câteva minute își fac tot 
mai simțită prezența prin 
creșterea rapidă a numă-
rului de locuințe jefuite. 
Grupările de spărgători 
specializați în golirea ban-
comatelor, a caselor de 
bani de la sediul firmelor 
sau din magazine se mișcă 
și ei cu dezinvoltură pe 
meleagurile natale, după 
ce s-au specializat în Eu-
ropa. Grupările țigănești 
de tip mafiot, care încep 
 să-și împartă zonele în ca-
re percep taxă de protec-
ție de la comercianți, își fac 
și ele simțită prezența, cu 
atât mai mult cu cât este 
în plină desfășurare și pro-
cesul de ocupare a zonelor 
în care vor acționa rețele-
le de cerșetori”, a scris eu-
roparlamentarul Traian Bă-
sescu pe Facebook.

Nu suntem 
departe de 
”tâlhărirea la 
drumul mare”!

Fostul șef de stat afir-
mă că ”violența în spațiul 
public a devenit un fapt 
divers cotidian, care până 
acum câteva luni era o ra-
ritate”, iar ”în acest timp, 
Poliția și Jandarmeria nu 
acționează pentru că pur 
și simplu nu au informa-
ții”. ”Deși există, încă nu 
a apărut ca fenomen con-

tinuu tâlhărirea bătrâni-
lor, a femeilor și a copiilor 
în plină zi pe stradă sau 
la poarta școlii, dar nu 
suntem departe. Violen-
ța în spațiul public a de-
venit un fapt divers coti-
dian, care până acum câ-
teva luni era o raritate. În 
acest timp, Poliția și Jan-
darmeria nu acționea-
ză pentru că pur și sim-
plu nu au informații. Cei 
2.500 polițiști de proxi-
mitate nu au cum să aco-
pere toată țara, iar falni-
ca și bine plătita poliție lo-
cală raportează primarului 
despre gropile din asfalt și 
ocolește cu mare grijă zo-
nele mafiei țigănești sau 
cartierele unde spargeri-
le de locuințe au devenit 
frecvente. Iar peste toate, 
ori de câte ori în tempe-
ratura ridicată a unei in-
tervenții în forță un jan-
darm sau un polițist reac-
ționează mai bărbătește, 
să te ții critici și înfierări 
la adresa instituțiilor sta-

tului și a oamenilor plătiți 
să impună legea în stra-
dă, dacă este nevoie fă-
când uz de forță și de ar-
mă. Când văd un poli-
țist sau un jandarm lovit 
de un infractor, parcă am 
impresia că statul însuși 
a primit un pumn în pli-
nă figură, dar societatea 
îi cere statului să răspun-
dă proporțional la violența 
infractorului. Iar infracto-
rul nu stă pe loc pentru ca 
statul să-i răspundă pro-
porțional. Ori mai lovește 
odată, ori fuge și lasă sta-
tul fără răspuns proporți-
onal”, susține Băsescu.

Europar lamentarul 
PMP consideră că 
”Poliţiile locale 
trebuie să devină 
un partener al 
Poliţiei Naţionale”

”Oare grupările de cri-
mă organizată acționează 
proporțional cu puterea 

victimei de a se opune 
când cer taxă de protec-
ție sub amenințare, când 
sparg și jefuiesc locuințe, 
când înșală și șantajează 
tinere cărora le distrug 
viața  forțându-le să se 
prostitueze, când tâlhă-
resc în plină stradă bă-
trâni sau femei care nu-
mai ce au scos banii de la 
bancă sau din bancomat, 
când ocupă fără aproba-
re spațiul public pentru 
a-și desfășura rețelele de 
cerșetorie? Nu mai avem 
prea mult timp. Polițiile 
locale trebuie să devină 
un partener al Poliției Na-
ționale. Trebuie să trans-
mită zilnic la Inspectora-
tele de Poliție informații 
despre grupări infracțio-
nale din comunitate, des-
pre distribuitorii de dro-
guri care circulă prin car-
tiere mai ceva ca poștașii, 
trebuie să se implice în 
asigurarea siguranței ce-
tățeanului. Dacă Ministe-
rul de Interne va continua 
să rămână desprins de in-
formația din teritoriu, în 
lipsa căreia nu poate ac-
ționa, este posibil ca pes-
te 6 luni să ne fie frică să 
ieșim pe stradă după că-
derea întunericului sau 
să avem teamă a ne pă-
răsi ziua locuința de frica 
spărgătorilor”, afirmă Tra-
ian Băsescu.

Traian Băsescu avertizează asupra 
pericolului acţiunii grupărilor de crimă 
organizată

”Dacă acum nu cerem și nu lăsăm Poliţia și 
Jandarmeria să neutralizeze fără menajamente 
grupările de crimă organizată, folosind mijloace 
proporţionale cu răul făcut victimelor, pentru a 
instaura legea și ordinea publică în stradă, peste șase 
luni va fi prea târziu”, a concluzionat fostul Președinte 
al României.

Prea târziu

DNA cere actele la control!
DNA a cerut PSD documente legate de achizițiile 
din vremea campaniei prezidențiale de anul trecut, 
a confirmat purtătorul de cuvânt al partidului 
Lucian Romașcanu.


