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“Vreau să transmit un 
mesaj foarte clar din par-
tea Guvernului Români-
ei: în aceste zile, instituţi-
ile centrale ale statului ro-
mân, instituţiile judeţene 

sunt pregătite să facă faţă 
acestor situaţii de urgenţă 
provocate de aceste feno-
mene hidrometeorologi-
ce şi vreau să îi asigurăm 
pe toţi că, după trecerea 

acestor inundaţii, comisiile 
pentru evaluarea pagube-
lor din cadrul prefecturilor, 
împreună cu cei de la ISU, 
vor funcţiona şi vom avea 

un raport cât se poate de 
repede. Mesajul este foar-
te clar: Guvernul Români-
ei va fi alături de cetăţe-
nii săi, vom ajuta comuni-

tăţile locale să îşi reabili-
teze infrastructura rutieră 
sau feroviară, dacă a fost 
afectată, şi mai ales vom fi 
alături de cetăţenii Româ-

niei care au avut proble-
me sau au avut de suferit 
din cauza acestor inunda-
ţii”, a spus ministrul Cos-
tel Alexe.

POLITICĂ

Lege care susţine producţia de 
automobile și electrocasnice

PSD va promova în 
Parlament un proiect 
care vizează relansarea 
industriei auto și a celei 
de electrocasnice din 
România, a anunţat 
senatorul Radu Oprea, 
duminică, într-o 
conferinţă de presă. 
Proiectul de lege a fost 
iniţiat de către deputaţii 
Lia Olguţa Vasilescu și 
Simona Bucura. Astfel, 
iniţiativa legislativă 
prevede „dublarea până la 
910 milioane lei a bugetului 
de stimulare a înnoirii 
parcului auto naţional, 
beneficiarii programului 
primesc și o bonificaţie 
suplimentară de 1.000 
de lei dacă optează 
pentru cumpărarea unui 
autoturism din producţie 
internă; majorarea până 
la 310 milioane lei a 
bugetului Programului 

naţional de înlocuire a 
echipamentelor electrice 
și electronice uzate cu 
unele mai performante 
din punct de vedere 
energetic; majorarea 
până la 210 milioane 
de lei a bugetului 
programului privind 
reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră 
în transporturi prin 
promovarea vehiculelor 
eco; menţinerea primelor 
de casare și a eco-
tichetului la nivelul actual; 
menţinerea voucherului 
valoric diferenţiat pe 
tipuri de echipamente de 
uz casnic la nivelul actual. 
Toţi banii vor fi asiguraţi 
din Fondul Naţional de 
Mediu, care va avea o 
valoare suplimentară de 
până la 780 de milioane 
de lei“, a spus senatorul 
PSD, Radu Oprea.

Este oficial! Cel mai 
probabil, în duminica zi-
lei de 27 septembrie vom 
ieşi la vot pentru alege-
rea primarilor comunităţi-
lor locale. Premierul Ludo-
vic Orban a declarat, îna-
intea şedinţei de Guvern 
de joi, 25 iunie, că în ca-
drul proiectului de lege 
care urmează să fie adop-
tat vor fi cuprinse şi măsu-
rile de protecţie ale celor 
implicaţi în procesul elec-
toral. „Am stabilit, pen-
tru 27 septembrie, cu toa-
te prevederile legate pen-
tru reducerea termene-
lor”, a spus Orban. De al-
tfel, organizarea alegerilor 
în toamnă a fost anunţată 
încă din luna aprilie şi de 
preşedintele Klaus Iohan-
nis, care spunea însă că 
va fi un factor important 
şi evoluţia îmbolnăvirilor 
cu noul coronavirus. „Îmi 

doresc să reuşim în toam-
nă să avem alegeri locale 
şi, la termen, alegeri par-
lamentare. Dacă nu pot 
fi făcute în siguranţă, vor 
fi amânate. Nu voi tolera 
în niciun caz să avem ale-
geri sub semnul epidemi-
ei!”, a spus recent, Klaus 
 Iohannis. Aşadar, trebuie 
specificat faptul că în ca-
zul în care numărul cazu-
rilor de COVID-19 va creş-

te semnificativ în perioada 
următoare, este posibil ca 
alegerile locale să nu mai 
aibă loc la data stabilită 
acum de Executiv. 

Alegeri 
parlamentare, 
posibil pe 6 
decembrie

“Din punctul meu de 
vedere, sunt ferm con-
vins că guvernul va face 
tot ce ţine de el să nu ai-
bă loc alegeri, să fugă de 
acest vot. (...) PNL nu es-
te interesat să facă niciun 
fel de alegeri în acest mo-
ment, pentru că cifrele le 
arată că nu este bine. (...) 
PSD îşi doreşte alegeri pe 
27 septembrie şi intrarea 
 într-o normalitate şi, dacă 

nu va exista un al doilea 
val, categoric, pe 6 decem-
brie să fie alegerile parla-
mentare”, a spus preşedin-
tele interimar la PSD, Mar-
cel Ciolacu, într-o emisiu-
ne difuzată de postul Ro-
mânia Tv. Liderul social-
democrat a subliniat faptul 
că Parlamentul va lucra în 
lunile iulie şi august, în se-
siuni extraordinare. “Săp-
tămâna viitoare va fi vota-
tă legea (privind data ale-
gerilor - n.r.), oricum marţi 
(n.r. – 30 iunie) vom avea 
o ordine de zi şi vom de-
clanşa sesiuni extraordina-
re din două în două săptă-
mâni pentru toată perioa-
da de vacanţă parlamen-
tară”, a mai spus Marcel 
Ciolacu. El a subliniat că 
“nu e suficient să spui că 
vom avea alegeri în sep-
tembrie”, amintind faptul 
că partidele trebuie, în pe-
rioada premergătoare, să 
îndeplinească anumite ce-
rinţe legislative, cum este 
strângerea de semnături. 
În plus, acestea trebuie 
să-şi facă o campanie elec-
torală. “Categoric, dacă se 
va prelungi starea de aler-
tă, nu vom mai avea ale-
geri”, a precizat preşedin-
tele interimar al PSD.

Alegerile locale vor avea 
loc pe 27 septembrie

Proiect legislativ 

Guvernul a stabilit, printr-un proiect 
legislativ, ca alegerile locale să aibă loc 
la data de 27 septembrie. Desigur, însă, 
desfăşurarea procesului electoral ar urma 
să ţină cont de măsurile de siguranţă a 
alegătorilor împotriva răspândirii noului 
coronavirus. 

Ionela ChIrCu

Românii afectaţi de inundaţii, ajutaţi 
financiar de Guvern 
Guvernul va sprijini atât populaţia, cât şi 
comunităţile locale care au fost afectate de 
fenomenele hidrometeorologice din acest 
an. Anunţul a fost făcut chiar de ministrul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, 
într-o conferinţă de presă care a avut loc 
vineri, pe 26 iunie, la Rădăuţi Prut, zonă 
puternic afectată de inundaţiile provocate 
de ieşirea din matcă a râului Prut. 
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