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S-a votat prelungirea mandatelor 
aleșilor locali

Pe când o nominalizare pentru Senat?

Senatorul PSD Robert 
Cazanciuc a declarat 
că procedura pentru 
nominalizarea unui 
președinte plin al 
Senatului se va declanșa 
atunci când senatorii se 
vor „reuni fizic, în deplină 
siguranţă sanitară“. El a 
explicat că în Senat sunt 

„mulţi oameni înt-un spaţiu 
mai mic. Dar, când am 
avut un vot pe moţiunea 
simplă, spre exemplu, am 
încercat să intrăm la vot 
pe grupe de parlamentari 
în așa fel încât să păstrăm 
o ordine, să nu fie toată 
lumea la un loc“, a mai 
spus Cazanciuc.

Camera Deputaţilor a 
adoptat proiectul de lege 
care prevede prelungirea 
mandatelor aleșilor locali 
până la 1 noiembrie. 
Cu 204 voturi ”pentru”, 
trei ”împotrivă” și 66 
de abţineri proiectul a 
trecut de Parlament și 
merge la promulgare 
la președintele Klaus 
Iohannis. Liberalii au 
încercat să amendeze 
proiectul de lege 
însă, fără rezultat. În 
dezbaterea comisiilor, 
liberalii au depus un 
amendament potrivit 
căruia data alegerilor să 
fie decisă prin HG, însă 
a fost respins. Proiectul 
de lege prevede ca data 
alegerilor locale din acest 
an se stabilește prin lege 
organică cu cel puţin 60 
de zile înaintea votării.
Marcel Ciolacu (PSD), 
Florin Roman (PNL), 
Alfred Simonis (PSD) și 
Călin Popescu Tăriceanu 
(ALDE) au iniţiat proiectul 
de lege care prevede ca 
mandatele în curs ale 

primarilor, primarului 
general al municipiului 
București, președinţilor de 
consilii judeţene, consiliilor 
locale, Consiliului General 
al Municipiului București 
și consiliilor judeţene 
să se prelungescă 
până la 01 noiembrie 
2020. De asemenea, 
se menţionează că 
la alegerile pentru 
autorităţile administraţiei 
publice locale din anul 
2020 listele de susţinători 
vor putea fi semnate și 
depuse și electronic. 
Pe 3 iunie, CCR a decis 
că legea iniţiată de PSD 
privind prelungirea 
mandatelor aleșilor locali 
este neconstituţională, 
deoarece „consacră 
un paralelism legislativ 
nepermis”. De asemenea, 
Curtea Constituţională 
a hotărât, la aceeași 
dată, cu majoritate de 
voturi, că și ordonanţa 
de urgenţă prin care au 
fost prelungite mandatele 
aleșilor locali este 
neconstituţională.

„Am avut discuţii nu 
numai cu domnul ministru 
al Sănătăţii, ci şi cu condu-
cerea Ministerului Sănătă-
ţii, cu specialişti în dome-
niu. În momentul de faţă 
nu mai există nicio restric-

ţie la internarea persoa-
nelor care doresc acest lu-
cru. Spitalele au obligaţia 
să primească pacienţi ca-
re au nevoie de tratament 
sau de intervenţii în spi-
tal”, a precizat Orban du-

pă depunerea de coroane 
de flori la Piaţa Universi-
tăţii. Cât priveşte spitalele 
de suport - COVID, premi-
erul a subliniat că acestea 
au fost selectate astfel în-
cât „să afecteze mai puţin 
spitalele mari”. „De exem-
plu, (...) în Olt, spitalul nu 
a fost cel din Slatina, ci a 
fost spitalul din Caracal, 
în Teleorman a fost spita-
lul din Roşiori, nu spitalul 
din Alexandria. Au intrat 
ca spitale COVID - spitale 

judeţene, cum a fost ca-
zul spitalului de la Sucea-
va, atunci când a existat 
o răspândire foarte mare 
a infecţiei. În general, am 
căutat să păstrăm capaci-
tatea spitalelor de a tra-
ta pacienţii şi la ora actu-
ală este o chestiune şi de 
management al spitalelor. 
Din 360 şi ceva de spitale, 
cea mai mare parte a lor 
nu sunt în subordinea Mi-
nisterului Sănătăţii, sunt 
în subordinea autorităţi-

lor locale, iar aici mana-
gementul acestor spitale 
şi autorităţile locale care 
le au în subordine trebuie 

să asigure tratarea orică-
rui pacient care are nevo-
ie de servicii spitaliceşti”, a 
menţionat premierul. 

Președintele ALDE, 
Călin Popescu-
Tăriceanu, susţine 
că prelungirea stării 
de alertă reprezintă 
„o manevră“ a 
premierului Ludovic 
Orban astfel 
încât să nu existe 
posibilitatea de a se 
depune o moţiune 
de cenzură.

Tăriceanu s-a pronun-
ţat pentru menţinerea stă-
rii de alertă pe o arie re-
strânsă, „acolo unde exis-
tă un pericol epidemiolo-
gic“. „Cred că prelungirea 
stării de alertă este o ma-
nevră a domnului Orban, 
care este cu inima cât un 
purice ca nu cumva să 
avem posibilitatea să de-
punem o moţiune de cen-
zură, care să dea jos Gu-
vernul pe care îl conduce, 
un Guvern de incapabili. 
(...) Nu sunt de acord sub 
nicio formă cu menţinerea 
stării de alertă la nivelul 
întregului teritoriu al Ro-

mâniei. Starea de alertă 
se poate decide pe anu-
mite judeţe, pe un judeţ, 
pe o localitate sau două, 
pe o arie geografică bine 
definită, acolo unde este 
într-adevăr un pericol epi-
demiologic. Nu pui toată 
ţara în blocaj, să o men-
ţii în blocaj în continuare. 
Economia este la pământ. 
Aşteptam de pe 1 iunie 
programul Guvernului de 
redresare a economiei. 
Guvernul nostru a făcut 

cel mai puţin dintre toa-
te ţările europene din per-
spectiva redresării econo-
mice. Sunt datele oficiale 
comunicate de FMI“, a de-
clarat Tăriceanu.

Liderul ALDE a amintit 
că a anunţat din urmă cu 
două săptămâni că nu va 
vota prelungirea stării de 
alertă pentru motive ca-
re ţin „şi de latura sanitar-
medicală şi de latura eco-
nomică“. „Aşa cum văd că 
decurg lucrurile, Guvernul 

cred că ştia de mai mul-
te zile că trebuie să pre-
gătească prelungirea stă-
rii de alertă  printr-un pro-
iect de hotărâre care să 
fie trimis Parlamentului. 
Având în vedere că nici 
până acum nu au elabo-
rat proiectul de hotărâ-
re de guvern, s-ar putea 
să mai dureze. Nu ar fi o 
chestiune surprinzătoare“, 
a adăugat Călin Popescu-
Tăriceanu. Potrivit aces-
tuia, Guvernul „ar fi tre-
buit să vină la o discuţie 
în care să explice ce mă-
suri doresc să ia“. „Sigur 
că suntem foarte nemul-
ţumiţi şi, dacă prelungirea 
stării de alertă nu e de-
cât o soluţie ca să permi-
tă clienţilor politici să fa-
că aprovizionare cu măşti 
şi alte materiale şi echipa-
mente medicale, evident 
că nu vom accepta. Adu-
ceţi-vă aminte că Guver-
nul a promis că de pe 1 
iunie distribuie măşti. Nu 
s-a distribuit nicio mas-
că. Nu ştiu cum primăriile 
de sector din Bucureşti au 
reuşit să distribuie ele în 
locul Guvernului“, a com-
pletat preşedintele ALDE.

ALDE crede că prelungirea stării 
de alertă este “o manevră”

Guvernul se reunește marţi în ședinţă pentru a aproba 
prelungirea stării de alertă. Premierul Ludovic Orban 
a declarat că decizia de prelungire a stării de alertă nu 
este „o decizie politică“, ci una fundamentată în baza 
unor evaluări. „Decizia de prelungire a stării de alertă, 
repet, nu este o decizie politică, este o decizie care 
este fundamentată de evaluări, de analize care sunt 
făcute de specialiști, de epidemiologi și care consideră 
indispensabilă prelungirea pentru 30 de zile a stării 
de alertă, pentru că starea de alertă îţi dă toate acele 
instrumente de care ai nevoie ca să poţi să aplici 
regulile“, a afirmat Orban.
Întrebat ce se întâmplă dacă PSD, majoritar în 
Parlament, votează împotriva prelungirii stării de 
alertă, șeful Executivului a spus: „înseamnă că nu va 
mai fi stare de alertă“.

Decizie bine fundamentată

Internările, fără restricţii
În momentul de faţă, nu mai există nicio restricţie 
în ceea ce privește internarea persoanelor care 
doresc acest lucru, iar spitalele „au obligaţia să 
primească pacienţii care au nevoie de tratament 
sau intervenţii în spital”, a declarat premierul 
Ludovic Orban. 


