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„N-aş fi ridicat-o mai 
devreme de 15 iunie, adi-
că o dată la care aş fi pu-
tut estima că autorităţile 
sanitare au pus sub con-
trol evoluţia pandemiei. 
Noi ne-am relaxat înain-
te să punem sub control 
pandemia şi rezultatele 
le vedeţi. Un alt element 

greşit care a dus la multi-
plicarea cazurilor a fost cel 
legat de modul cum a fost 
tratată problema caran-
tinei şi izolării. Avem Re-
gulamentul Sanitar Inter-
naţional, pe care şi Româ-
nia este obligată să îi res-
pecte, pentru că l-a sem-
nat în 2005. A fost ratifi-

cat în Adunarea Generală 
de ONU în 2007. Este un 
tratat interguvernamen-
tal în care, printre altele, 
dincolo de faptul că se de-
fineşte ce este carantina, 
ce este izolarea, spune 
foarte clar, aceste măsuri 
vor fi aplicate fără afecta-
rea drepturilor fundamen-
tale”, a declarat europar-
lamentarul PPE (PMP) Tra-
ian Băsescu, pentru Medi-
afax. Fostul preşedinte 

Traian Băsescu atenţiona 
încă de la jumătatea lunii 
martie asupra faptului că 
„starea de urgenţă trebuia 
declarată în urmă cu mai 
bine de o lună“. El propu-
nea încă de atunci „luarea 
imediată a acestei măsuri, 
precum şi munca la domi-
ciliu în toate situaţiile în 
care acest lucru este po-
sibil şi introducerea în ca-
rantină a celor care vin in-
clusiv din zone galbene“.

POLITICĂ

   Primarul general al Ca-
pitalei este pus la zid de 
Partidul Național Libe-
ral! Violeta Alexandru, li-
derul formațiunii libera-
le din Capitală, a anunțat 
că-i face plângere pe-
nală Gabrielei Firea pe 
motiv că se blochea-
ză, intenționat, în Consi-
liul General al Municipiu-
lui București, votul pen-
tru trei consilieri PNL. În 
consecință, pe lângă pri-
marul general, vor mai fi 
chemați în instanță încă 
trei reprezentanţi ai pri-
măriei. Este vorba des-
pre Marius Adrian Pavel, 
în calitate de președinte 
de ședinţă al Consiliu-
lui General al Municipiului 
București, Mariana Brod, 
director executiv al Di-
recţiei juridice din Primă-
ria Generală și Gabriela 
Zamfir, secretarul general 
al Primăriei Municipiului 
București. Aceștia din ur-

mă sunt acuzați de abuz 
în serviciu prin nepunerea 
pe ordinea de zi a înlocu-
irii unor consilieri munici-
pali ai liberalilor. Anunțul 
a fost făcut public chiar 
de către Violeta Alexan-
dru, liderul filialei libera-
le din București, sâmbă-
tă, 25 iulie, într-o confe-
rinţă de presă. De altfel, 
aceasta a mai  acuzat-o 
pe Firea și că încear-
că să „controleze Consi-
liul General al Municipiu-
lui București prin slăbirea 
forţei partidelor de opozi-
ţie”. „Apreciem și rămâne 
să decidă instanţa că Pri-
măria Capitalei, prin Ga-
briela Firea și cei care or-
ganizează ordinea de zi 
și ședinţele de consiliu, 
comit un abuz prin fap-
tul că refuză să pună pe 
ordinea de zi puncte vi-
zând înlocuirea consilieri-
lor generali”, a spus Vio-
leta Alexandru.

Știri

PaginĂ realizatĂ de ionela chircu

Social-democrații pregă-
tesc demiterea Guver-
nului Orban. Purtătorul 
de cuvânt al organizației, 
Lucian Romașcanu, a 
anunțat că PSD va lua 
măsuri, astfel încât, în 
cel mai scurt timp, prin-
tr-o moţiune de cenzură, 
Guvernul să plece acasă. 
Acesta a menționat că 
Executivul este respon-
sabil pentru situaţia Ro-
mâniei din punct de ve-
dere pandemic și econo-
mic. „Singurul responsa-
bil pentru situaţia dezas-
truoasă a Romaniei din 
acest moment, atât din 
punct de vedere pande-
mic, cât și din punct de 
vedere economic, este 
Guvernul Orban. (...) E in-
util probabil să le cerem 
demisia lor, să cerem de-
misia miniștrilor, să ce-
rem să fie demisă șefa 
DSP din București. Vom 
lua măsuri, astfel încât, în 
cel mai scurt timp, prin-
tr-o moţiune de cenzu-

ră, acest Guvern toxic să 
plece acasă”, a spus Lu-
cian Romașcanu, dumini-
că, 26 iulie, într-o confe-
rinţă de presă. Acesta a 
subliniat faptul că repre-
zentanţii PSD sunt capa-
bili ca, până la trecerea 
moţiunii, să-i poată pre-
zenta președintelui Kla-
us Iohannis o propune-
re de premier, un guvern 
și un program economic 
pentru această perioadă. 
„Starea de alertă a fost 
un argument de a amâ-
na depunerea unei moţi-
uni de cenzură, având în 
vedere că nu era firesc să 
facem un asemenea gest 
politic, dar faptul că vine 
data de 1 august, când 
trebuie dublate alocaţii-
le, anunţurile constante 
de încălcare a legii pen-
siilor ne vor face ca, în 
foarte scurt timp, să de-
punem această moţiu-
ne, chiar dacă este sta-
re de alertă”, a mai spus 
Romașcanu. 

PSD va depune moțiune de cenzură 
pentru demiterea Guvernului 

PNL o dă în judecată pe Gabriela Firea 

A început bătălia 
pentru Primăria 
Capitalei! După 
anunțarea alianței 
dintre partidele 
lui Victor Ponta și 
Robert Negoiță, 
Nicușor Dan, 
candidatul susținut 
de PNL și USR, are 
tot mai multe șanse 
să obțină mandatul 
de primar general. 

Nicuşor Dan crede că 
şansele sale de a fi ales 
primar cresc, dacă rup-
tura dintre PSD şi alian-
ţa dintre Victor Ponta şi 
Robert Negoiţă se confir-
mă: „Dacă această rup-
tură între PSD şi aceste 
două partide reprezenta-
te de Victor Ponta şi Ro-
bert Negoiţă se confirmă, 
sigur că da, şansele mele 
cresc, însă esenţială este 
relaţia cu electoratul, ca-
re spune în acest mo-
ment că vrea să mă vo-
teze, asta este miza cam-
paniei mele. În ipoteza 
în care nu se va ajunge 
la o alianţă între aceas-
tă alianţă deja formată şi 
PSD, evident, candidatul 
acestei alianţe între par-
tidul lui Victor Ponta şi 
partidul lui Robert Nego-

iţă va lua cele mai multe 
voturi de pe partea stân-
gă. Pentru mine, esen-
ţial este că există peste 
60% dintre bucureşteni 
care spun că oraşul mer-
ge într-o direcţie greşită, 
e esenţial că peste 60% 
dintre bucureşteni şi ca-
tegoria e cumva aceeaşi, 
spun că votează partidele 
de dreapta“, a declarat la 
RFI, Nicuşor Dan. 

Candidații unici, 
au mai mult 
succes

Potrivit Mediafax, 
la întrebarea „neînţele-
gerile dintre PNL, USR-
PLUS şi PMP privind sta-
bilirea unor candidaţi 
unici la sectoare ar pu-
tea avea consecinţe ne-
gative asupra candidaturii 
sale la Primăria Capitalei“, 

Nicuşor Dan a răspuns: 
„Pe scurt, da. Eu sper în 
continuare ca aceste ne-
gocieri să se finalizeze po-
zitiv. În primul rând, în fe-
bruarie aveam aceeaşi 
discuţie cu privire la un 
candidat unic la Primăria 
Capitalei şi la începutul lui 
martie a fost anunţul că 
aceste partide au ajuns 
să sprijine un candidat 
unic, deci avem un motiv 
de optimism, partidele au 
dovedit deja la momentul 
acela că sunt rezonabi-
le şi pun interesul comun 
mai presus de un interes 
sau anumite orgolii sau 
dorinţe fireşti de afirma-
re ale propriilor membri, 
deci asta ne dă un semn 
de speranţă (...). Dacă se 
merge cu candidaţi unici 
la sectoare, aceştia au 
prima şansă, dacă nu, pri-
ma şansă o au primarii în 
funcţie PSD“.

Prin alianța Ponta-Negoiță... 

Nicușor Dan consideră că i-au 
crescut șansele de a deveni primarul 
Capitalei

Pentru a evita îmbolnăvirile în masă cu noul coronavirus, 

Băsescu ar fi 
prelungit starea 
de urgență  
Fostul președinte Traian Băsescu crede că dacă 
starea de urgență ar fi fost menținută până 
la jumătatea lunii iunie s-ar fi pus sub control 
epidemia de CoViD-19 și nu ar fi fost situația de 
acum. Acesta consideră că ne-am relaxat prea 
devreme, iar rezultatele sunt cele pe care le știm 
cu toții. Numărul cazurilor de infectări crește 
alarmant, de la o zi la alta. 

nicușor dan recunoaște, însă, că nu și-ar dori ca fostul 
președinte, să intre în cursa electorală. „evident, este 
ceva ce nu-mi doresc, pentru că este o persoană care 
are propriul său electorat (...). Suntem în ipoteza unui 
singur tur. traian Băsescu are electoratul său și ar fi 
mai bine pentru toţi oamenii de dreapta sau cei care 
consideră că orașul merge într-o direcţie greșită, ar 
fi mai bine ca ei să aibă un candidat unic. dacă însă 
nu se ajunge la o înţelegere, mișcarea PMP-ului este 
firească, pentru că au o locomotivă electorală pe care 
trebuie să o introducă în cursa cea mai vizibilă, în 
alegerile locale“, a mai spus nicușor dan. 

Nu-și dorește să-l aibă contracandidat pe Băsescu


