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”Data alegerilor e sta-
bilită de Parlamentul Ro-
mâniei, și aceasta este 27 
septembrie. Şi alte ţări au 
organizat alegeri. Vă dau 
exemplu: Polonia, Cro-
aţia. În urma organiză-
rii alegerilor, nu au rezul-
tat efecte negative asu-
pra sănătăţii. Sigur, de-
pinde și cum le organi-
zezi, cum stabilești reguli-
le de campanie, astfel în-
cât să nu faci adunări pu-
blice, să nu existe riscul. 
Dacă toţi candidaţii poar-
tă mască în interacţiunea 

cu oamenii, riscul este re-
dus. Organizarea secţiilor 
de votare, de asemenea, 
este foarte importantă. În 
ceea ce ne privește, sigur, 
obiectivul nostru este să 
reducem numărul de ca-
zuri, să oprim răspândirea 
infecţiei”, a declarat Ludo-
vic Orban.

Calendar electoral
Partidele politice, or-

ganizaţiile cetăţenilor 
apar  ţinând minorităţilor 
na ţionale, alianţele po-

litice, alianţele electora-
le și candidaţii indepen-
denţi pot începe, din 20 
iulie, acţiunile de colec-
tare a listelor de susţină-
tori ai candidaturilor pen-
tru consilii locale, consi-
lii judeţene, primari, pre-
ședinţi ai consiliilor jude-
ţene, CGMB și primarul 
general al Capitalei, po-
trivit calendarului electo-
ral anunţat de către Au-
toritatea Electorală Per-
manentă (AEP). Aceasta 

a anunţat calendarul pe-
rioadei electorale pentru 
alegerile locale din acest 
an, după promulgarea le-
gii privind stabilirea datei 
alegerilor locale din 2020 
(Legea 135/2020), de că-
tre președintele Klaus Io-
hannis, pe 16 iulie 2020.

Campania electora-
lă va începe în data de 28 
august 2020 cu 30 de zile 
înainte de data alegerilor. 
Aceasta se încheie pe 26 
septembrie 2020, ora 7.00.

POLITICĂ

”PSD e decis să depună 
moțiune de cenzură (…) 
după ce CCR a respins 
tentativa liberalilor de a 
bloca aplicarea legii”, es-
te prima temă de atac la 
PNL pe care liderii PSD 
din teritoriu trebuie să o 
expună în conferințele de 
presă din weekend.
Potrivit punctajului con-
sultat de HotNews.ro, li-
derii PSD trebuie, de 
asemenea, să insis-
te pe faptul că social-
democrații au mai rezol-
vat o problemă gravă pe 
care Guvernul PNL ar fi 
provocat-o, respectiv le-
gea carantinei și izolă-
rii. Ce mesaj trebuie să 
transmită? ”PSD a înlă-
turat abuzurile din legea 
trimisă, cu mare întâr-
ziere de către Guvernul 

PNL. Dintr-o lege proas-
tă, cu instrumente opre-
sive puse la dispoziția 
autorităților, PSD a re-
alizat o lege care pune 
accentul pe protejarea 
drepturilor cetățenești, 
în egală măsură cu pro-
tejarea sănătății publi-
ce. În timp ce guvernul 
a vrut să sporească pu-
terea statului, PSD a ur-
mărit apărarea drepturilor 
cetățenești, pentru pre-
venirea abuzurilor unei 
puteri discreționare. În 
acest sens, parlamenta-
rii PSD au introdus în le-
ge garanțiile corespunză-
toare”. Alte teme de atac 
ale social-democraților 
se referă la banii pen-
tru asistența socială, 
indicația fiind să se invo-
ce „hoțiile PNL”.

Știri

PaginĂ realizatĂ de carmen istrate

Vicepreşedintele Parti-
dului Pro România, Adri-
an Ţuţuianu, susţine ne-
cesitatea amânării alege-
rilor locale programate a 
se desfăşura pe 27 sep-
tembrie, pe fondul pan-
demiei de COVID-19. El 
a declarat că acestea ar 
fi trebuit să fie organizate 
în noiembrie, iar cele par-
lamentare în decembrie. 
Acesta estimează că, 
pe fondul crizei sanitare, 
prezenţa la urne, în sep-
tembrie, va fi foarte scă-

zută. „Este de anticipat 
ca în septembrie să avem 
o prezenţă foarte scăzută 
la vot şi avem un exem-
plu în Franţa. (...) Oame-
nii au avut reţineri lega-
te de starea lor de sănă-
tate pentru a se prezenta 
la vot. Cred că şi în Ro-
mânia, în special persoa-
nele în vârstă, care sunt 
mai vulnerabile, vor evita 
să participe la vot, ceea 
ce probabil va avantaja 
PNL”, a adăugat vicepre-
şedintele Pro România.

Pro România, despre ”locale”

Noile linii de atac ale PSD

Hotărârea de Guvern 
privind prelungirea stării 
de alertă pe teritoriul 
României, începând cu 
data de 17 iulie 2020, 
pentru o perioadă 
de 30 zile, a fost 
publicată joia trecută, în 
Monitorul Oficial. Actul 
normativ stabileşte şi 
măsurile care se aplică 
pe durata stării de 
alertă pentru prevenirea 
şi combaterea 
efectelor pandemiei 
de COVID-19. Decizia 
privind prelungirea 
stării de alertă a fost 
adoptată pe 15 iulie, 
în cadrul unei şedinţe 
extraordinare de 
Guvern.

Vicepremierul Raluca 
Turcan a declarat, la finalul 
reuniunii extraordinare, că 
Executivul a adoptat pre-
lungirea stării de alertă cu 
30 de zile, având în vede-
re creșterea numărului de 
cazuri de COVID-19 și de-
ceselor înregistrate la per-
soane infectate cu SARS-
CoV-2. ”Această prelungi-
re a stării de alertă nu vine 
nici cu restricţii noi, dar, din 
nefericire, nici cu măsuri 
noi de relaxare, așa cum 
ne-am fi dorit pe domeniile 
care au rămas încă afecta-
te”, a precizat Turcan.

Cei care s-au 
externat la cerere, 
diagnosticați 
COVID-19, vor 
fi reizolați, cu 
decizie DSP

De asemenea, mult 
discutata Lege privind ca-

rantina și izolarea a fost 
adoptată, tot joia trecută, 
seara, de Senat, în calita-
te de cameră decizională. 
Raportul legii a fost mo-
dificat miercuri seara de 
senatorii juriști, care au 
adoptat mai multe amen-
damente. După adop-
tare, proiectul a stat la 
Parlament două zile, ter-
men pentru contestarea 
la CCR, iar apoi, legea va 
fi trimisă la promulgare. 
După promulgare, legea 
intră în vigoare la 3 zile 
de la publicarea în Moni-
torul Oficial.

În acest context, pre-
mierul Ludovic Orban a 
declarat că a solicitat res-
ponsabililor din sistemul 
medical, șefilor DSP, să 
pregătească bazele de 
date cu persoanele dia-
gnosticate cu COVID ca-
re s-au externat la cere-
re din spitale și cu cele de 
contact, pentru a putea 
emite deciziile de izolare 
la domiciliu, odată cu in-
trarea în vigoare a Legii. 
”Le-am solicitat să pregă-
tească bazele de date cu 
persoanele diagnosticate 
care s-au externat la ce-
rere din spitale, cu per-

soanele care sunt, în ur-
ma anchetelor epidemi-
ologice, considerate per-
soane de contact, pentru 
care să pregătească, de-
ja, în avans, (...) deciziile 
de stabilire a izolării la do-
miciliu pe perioadă de 14 
zile”, a explicat Orban, vi-
neri, la plecarea de la se-
diul MAI, unde a partici-
pat la o videoconferinţă 
cu prefecţi și cu șefii in-
stituţiilor implicate în bă-
tălia cu epidemia de coro-
navirus.

Premierul a mai afir-
mat că i-a fost greu să 
înţeleagă, din noua le-
ge, procedura contestaţi-
ei în termen de 48 de ore 
a măsurii carantinării sau 
izolării și i-a sfătuit pe cei 
depistaţi cu COVID să ră-
mână internaţi măcar 5 
zile, cum prevedea ante-
rior legea, pentru analize 
aprofundate. ”Pot să sesi-
zeze instanţa de judeca-
tă, numai că în cele 48 de 
ore nu știu dacă se va sta-
bili termen și dacă un ju-
decător poate să ia o de-
cizie. Sigur, e nevoie de 
celeritate în astfel de si-
tuaţii, dar, după părerea 
mea, orice om care es-

te diagnosticat cu  COVID 
are nevoie de o evalua-
re medicală, chiar dacă 
nu are simptome vizibile. 
Nu se poate ști. Boala as-
ta, acest virus acţionează 
într-un mod care nu este 
cunoscut încă de specia-
liști. Sunt evoluţii fulmi-
nante, în cazuri care nu 
prezintă niciun simptom 
și practic orice persoană 
diagnosticată COVID tre-
buie să fie supusă aces-
tei evaluări medicale. Sfa-
tul meu către români es-
te să nu stea numai 48 de 
ore, să stea cum era îna-
inte, măcar cinci zile, să 
fie urmărite, să se poată 
face analize mai aprofun-
date, de tip RMN sau de 
tip computer tomograf, în 
cazul în care există anu-
mite, să spun, suspiciuni 
din partea medicilor, refe-
ritoare la posibila evolu-
ţie, pentru a fi în afara ori-
cărui pericol. Aţi văzut că 
am avut cazuri de persoa-
ne care nu aveau simpto-
me, care au ieșit din spi-
tal și care s-au întors în 
spital în situaţii critice, iar 
unii dintre ei chiar au de-
cedat”, a mai explicat pre-
mierul.

27 septembrie - dată reconfirmată 
pentru ”locale”
Premierul Ludovic Orban a reconfirmat că data 
alegerilor locale este cea stabilită de Parlament, 
27 septembrie 2020, şi a subliniat că şi alte ţări 
au organizat alegeri în acest an fără ca în urma 
respectivelor scrutine să rezulte efecte negative 
asupra sănătăţii.

Starea de alertă a fost prelungită 
cu 30 de zile


