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Potrivit Mediafax, în 
sesizarea de neconstitu-
ţionalitate, Klaus Iohan-
nis susţine că, prin con-
ţinutul său normativ, le-
gea contravine mai mul-
tor articole din Constitu-
ţie. Astfel, prin noua so-
luţie legislativă, preşedin-
telui Curţii de Conturi i se 
atribuie aceleaşi compe-
tenţe ca şi plenului insti-

tuţiei. În plus, acesta va 
coordona, îndruma şi con-
duce, după caz, întrea-
ga activitate a instituţiei, 
ceea ce înseamnă că nu 
mai este respectat princi-
piul independenţei mem-
brilor  Curţii de Conturi în 
exercitarea mandatului 
lor. Şeful statului conside-
ră neconstituţionale şi no-
ile prevederi referitoare la 

coordonarea departamen-
telor Curţii de Conturi, în 
condiţiile în care şefii de-
partamentelor vor ajunge 
în subordinea preşedinte-
lui Curţii de Conturi. „Ca 
efect al subordonării faţă 
de preşedintele Curţii de 
Conturi a aparatului ad-
ministrativ din cadrul de-
partamentului aflat în co-
ordonarea unui consili-

er de conturi va fi afecta-
tă independenţa acestuia. 
Altfel spus, prin faptul că 
directorii din cadrul Cur-
ţii de Conturi se subordo-
nează preşedintelui, şi nu 
consilierilor de conturi, ca-
re doar coordonează de-
partamentele, sunt create 
premisele încălcării prin-
cipiului imparţialităţii”, se 
arată în sesizarea la CCR.

POLITICĂ

Dincolo de grelele în-
cercări la care ne-a su-
pus molima ce s-a abătut 
asupra noastră în ultime-
le luni, în toamnă, româ-
nii trebuie să iasă la vot 
ca să-și aleagă prima-
rii! Vicepremierul Ralu-
ca Turcan consideră chiar 
că alegerile locale sunt „o 
necesitate”, iar organiza-
rea lor „poate fi făcută în 
condiţii de sănătate publi-
că optime”. „În mod nor-
mal ar trebui să se ţină... 
Mi-e greu să afirm dacă 
aş vrea să se ţină alegeri-
le, cert este că e o nece-
sitate organizarea alege-
rilor. Mandatul aleşilor lo-
cali a fost prelungit până 
cel târziu spre finalul anu-
lui, de asemenea, man-
datul parlamentarilor ex-
piră la finalul anului“, a 
spus vicepremierul Ralu-
ca Turcan, la o emisiune 
difuzată de postul de te-

leviziune B1 TV. De altfel, 
Raluca Turcan a ținut să 
sublinieze faptul că avem 
modelele altor state ca-
re au desfășurat alegeri şi 
„nu se poate demonstra 
că organizarea alegerilor 
a fost la originea creşte-
rii numărului de cazuri“ de 
SARS-CoV-2. „Eu cred 
că organizarea alegeri-
lor ar trebui să reprezinte 
o prioritate şi să evaluăm 
pericolul organizării ale-
gerilor sub impactul să-
nătăţii publice a oameni-
lor, însă mi-e greu acum, 
nu am toate datele să vă 
spun dacă este extrem 
de periculos sau nu să or-
ganizezi alegeri. Datele şi 
precedentele ne arată că 
poţi să organizezi alegeri. 
Eu cred că i-am obişnuit 
deja pe oameni că acest 
Guvern pune sănătatea 
publică pe primul loc“, a 
explicat vicepremierul. 

Știri

PaginĂ realizatĂ de ionela chircu

Partidele politice încă 
mai negociază alianța 
la alegerile locale. Dar 
nu pentru mult timp. 
Formațiunile de dreap-
ta și-au fixat ca dată de 
finalizare a negocierilor 
pentru candidaturile la 
primăriile de sectoare zi-
ua de miercuri 15 iulie. 
Informarea a fost făcu-
tă chiar de către deputa-
tul independent Nicușor 
Dan, candidat la Primă-
ria Capitalei, care se de-
clară optimist în aceas-
tă privință. „Dacă aceas-
tă epidemie ne va lăsa şi 
vom face alegerile loca-
le în 27 septembrie, data 
limită în care trebuie de-
puse liste şi candidaturi 
este undeva în jur de 10 
august. Partidele şi-au fi-

xat 15 iulie pentru fina-
lizarea negocierilor, mai 
avem câteva zile. Eu sunt 
optimist. E de salutat 
faptul că la Primăria Ca-
pitalei avem un candidat 
unic din partea acestor 
patru partide şi în ceea 
ce priveşte programul cu 
care candidatul la Primă-
ria Generală şi candidaţii 
la Consiliul General merg 
împreună există o maxi-
mă compatibilitate. Son-
dajele spun că aceste 
partide vor avea undeva 
la 60% în Consiliul Gene-
ral. Pe această chestiune 
sunt foarte optimist. Pe 
cealaltă chestiune sunt, 
de asemenea, optimist“, 
a spus Nicuşor Dan, du-
minică, 12 iulie, într-o 
conferinţă de presă. 

Partidele de dreapta finalizează 
miercuri, negocierile privind candidații 
la primăriile de sectoare

Vicepremierul Raluca Turcan: 
“Organizarea alegerilor este o 
necesitate”

Președintele Klaus Iohannis a atacat la CCR 
modificările aduse legii de funcţionare a 
Curţii de Conturi 
Legea pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii de Conturi, care a fost transmisă de 
Parlament pentru promulgare în data de 22 iunie, 
a fost atacată vineri, 10 iulie, la CCR de către 
preşedintele Klaus Iohannis. Noile prevederi 
aduse legii ar conduce la   concentrarea puterii de 
decizie în sarcina preşedintelui Curţii de Conturi 
şi, după caz, a vicepreşedinţilor, ceea ce implică o 
diminuare a rolului celorlalţi membri ai instituţiei. 

Preşedintele interimar 
al PSD, Marcel Ciolacu, a 
declarat, luni, că social-de-
mocraţii vor vota în Senat, 
Camera decizională, pro-
iectul de lege privind ca-
rantina şi izolarea numai 
atunci când premierul şi 
ministrul Sănătăţii se vor 
prezenta în Parlament să 
lămurească aspectele ne-
lămurite din acest proiect. 
„Este nepermis să stăm de 
o lună de zile şi să aştep-
tăm, în ultimul moment să 
venim cu o lege la Parla-
ment, când lucrurile erau 
foarte clare, restrângerile 
de drepturi şi libertăţi nu 
se pot face decât prin le-
ge, în Parlament. Legea în-

aintată de către Guvernul 
Orban este o lege proas-
tă aşa cum a fost prezen-
tată, atât în Camera De-
putaţilor, iar acum, în Se-
nat, Senatul fiind forul de-
cizional. Am încercat la Ca-
mera Deputaţilor să avem, 
cu ONG-urile, un punct de 
vedere transparent asu-
pra legii, o să continuăm la 
Senat dezbaterile atât cu 
CSM, cât şi cu organizaţi-
ile care luptă pentru drep-
turi şi libertăţi. Nu putem 
accepta această lege şi nu 
putem vota această lege. 
(...) Legea, cum a fost îna-
intată de către Guvern că-
tre Parlament, nu a avut 
avizul Ministerului Justiţiei. 

(...) Nu se va vota legea în 
Senat până când prim-mi-
nistrul şi ministrul Sănătăţii 
nu vor veni să lămurească 
toate aspectele în discuţie, 
în acest moment“, a spus 
Marcel Ciolacu, la finalul 
CExN al PSD. 

Guvernul 
României: 
„Premierul şi 
miniştrii nu au 
primit invitaţia 
de a participa la 
dezbaterile din 
Parlament„

La rândul său, Exe-
cutivul a anunţat că nu a 
fost înaintată premierului 
invitaţia la dezbaterile din 
Parlament pe această le-
ge. „Având în vedere afir-
maţiile false făcute în spa-
ţiul public, precizăm fap-
tul că nu a fost înaintată 
premierului Ludovic Or-
ban şi nici miniştrilor din 

Cabinet invitaţia de a par-
ticipa la dezbaterile din 
Parlament pe marginea 
legii care priveşte caran-
tina şi izolarea. Menţio-
năm faptul că atât premi-
erul, cât şi miniştrii Sănă-
tăţii şi Justiţiei, au dispo-
nibilitatea de a participa 
la lucrările Parlamentului 
ori de câte ori sunt invitaţi 
sau solicitaţi în mod ofici-
al“, informează  Guvernul 
României. Reamintim că, 
începând cu data de 2 iu-
lie, după o decizie a Curţii 
Constituţionale, cetăţenii 
români nu mai pot fi ţinuţi 
în carantină sau în izola-
re. Nici cei infectaţi nu 
mai pot fi ţinuţi în spita-
le fără acordul lor. Moti-
vul? Drepturi fundamen-
tale ale omului erau re-
strânse printr-un Ordin 
de ministru fără valoare 
legislativă. Bilanţul oficial 
al autorităţilor din 13 iulie 
arată că 573 de pacienţi 
cu test pozitiv au fost 
externaţi la cerere.

Legea carantinei, 
blocată la Senat

 PSD-iștii spun că vor vota proiectul legislativ numai după ce premierul 
Ludovic Orban și ministrul Nelu Tătaru vor lămuri toate aspectele 

Proiectul legislativ al Guvernului care avea să 
reglementeze izolarea şi carantinarea a fost 
blocat luni, pe 13 iulie, de senatorii PSD, pe motiv 
că există nelămuriri în acest proiect. Deputaţii 
adoptaseră încă de joi seara noile reglementări 
legislative. În lipsa unui cadru legal, numeroase 
persoane infectate cu noul coronavirus au ieşit din 
spital la cerere şi riscă să răspândească boala. 


