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„Rugămintea mea 
către populaţie este să 
nu ţină cont de nicio de-
cizie (ordonanţă de ur-
genţă sau hotărâre) emi-
să sau semnată de Ludo-
vic Orban! Aşa cum el vă 
roagă să nu ţineţi cont de 
deciziile CCR. Dacă tot am 
ajuns să trăim într-o jun-
glă în care Orban şi liderii 
PNL nu respectă nicio le-
ge sau regulă - să le ară-
tăm ce merită ei să pri-
mească în junglă”, a scris 
Ponta, pe Facebook. 

El a susţinut că Ro-
mânia era singura ţară ca-
re interna forţat persoa-
nele asimptomatice, ge-
nerând efecte negative 
majore, cum sunt: „aglo-
meraţia inutilă a spitale-
lor, costuri uriaşe, imposi-
bilitatea pentru persoane-
le cu alte afecţiuni decât 
 COVID-19 să primească 
tratamentul necesar, îm-
bolnăvirea celor asimpto-
matici cu forme mai grave 
de COVID-19 sau cu alte 
boli transmisibile, reticen-

ţa oamenilor fără simpto-
me de a face test, umfla-
rea artificială a statisticilor 
oficiale în scopul păstrării 
stării de alertă, rezultatul 
negativ fiind însă restricţi-
ile internaţionale la adresa 
românilor care călătoresc”. 

Sâmbătă, premierul 
Ludovic Orban a declarat 
că sunt două consecinţe 

ale deciziei Curţii Consti-
tuţionale privind interna-
rea obligatorie a pacienţi-
lor cu COVID-19, iar reco-
mandarea către toţi cetă-
ţenii este să ţină cont de 
regulile fireşti şi nu de de-
ciziile CCR, până Guvernul 
va adopta proiectul de le-
ge care va reglementa lu-
crurile.

Primarul Sectorului 
3, Robert Negoiţă, 
anunţă că nu va mai 
candida din partea 
PSD la alegerile locale 
din această toamnă. El 
spune că este foarte 
revoltat și dezamăgit 
de ceea ce se întâmplă 
în PSD și că „epoca 
Dragnea a fost o 
adevărată tragedie” 
pentru partid.

„După aproape 20 de 
ani de când am început 
aventura politică, dedi-
cându-mi toate energiile 
şi priceperea unui partid 
de a cărei ideologie m-am 
simţit întotdeauna cel mai 
apropiat, a venit astăzi 
momentul să închei acest 
capitol. Anunţ public, as-
tăzi, că nu voi mai candi-
da din partea PSD la ale-
gerile locale din această 
toamnă. Despre motive-
le acestei decizii previzibi-
le am tot vorbit, dar o să 
le punctez încă o dată pe 
scurt: în ultimii cinci ani, 
am trăit numeroase deza-
măgiri şi revolte în calita-
te de membru PSD. Epoca 
Dragnea a fost o adevăra-
tă tragedie pentru cel mai 
mare partid din România, 
în care politica pumnului 
în gură a consfinţit dicta-
tura absolută a unui indi-
vid ce a adus şi promo-

vat în conducerea PSD-
ului multe nulităţi, a că-
ror singură calitate a fost 
aceea de a lătra la ordin 
şi de a asculta cu sfinţe-
nie comanda «Stăpânu-
lui»”, a postat Robert Ne-
goiţă, luni, pe Facebook.

PSD, slăbit de 
„căpușe”

Robert Negoiţă a 
spus că „aceste persona-
je” au reuşit, ulterior dis-
pariţiei „jupânului” Drag-
nea, „performanţa istori-
că de a propune şi susţi-
ne un personaj ca Viorica 
Dăncilă ca reprezentant 
PSD în cursa pentru cea 
mai înaltă funcţie publică 
din România”, cea de pre-
şedinte al ţării.         „O 
nouă ruşine, fără prece-
dent în istoria partidului. 

După acest fiasco, previ-
zibil pentru orice om de 
bun simţ, PSD-ul arată că 
este o structură mult prea 
slăbită de aceste «căpu-
şe» care parazitează cor-
pul gazdă, sugându-i ori-
ce urmă de vitalitate şi ţi-
nându-l captiv în vremuri 
trecute. Aceşti paraziţi se 
ştiu foarte bine. Despre 
ei am vorbit şi în trecut, 
dar, din nefericire, ei par 
că înving trecerea timpu-
lui şi rămân să sugă sân-
gele acestui partid, cred 
eu, până la moartea orga-
nismului gazdă”, a afirmat 
Robert Negoiţă. 

Don Quijote 
Ciolacu și Sancho 
Panza Negoiță

El a făcut referire şi 
la preşedintele interimar 

al PSD, Marcel Ciolacu.  
„Nu am uitat, Marcel, că 
ai fost printre puţinii ca-
re au avut curajul ca, în 
cea mai neagră perioa-
dă a dictaturii Dragnea, 
să-şi pună semnătura pe 
documentul prin care ce-
ream excluderea din par-
tid a «Stăpânului»”. (...) 
Din nefericire, în acest 
moment, nu cred că-ţi dai 
seama de forţa şi de pe-
renitatea acestor căpu-
şe însetate de sânge, pu-
tere şi întuneric, ce para-
zitează partidul. Îţi apre-
ciez dorinţa de a încerca 
reformarea acestui partid 
şi vocaţia de Don Quijo-
te. Dar îmi rezerv dreptul 
ca, în acest moment, să 
nu îţi fiu Sancho Panza în 
această luptă, cred eu, cu 
morile de vânt”, a declarat 
Robert Negoiţă.

POLITICĂ

Potrivit unui comunicat, 
Alianţa propune două zi-
le pentru alegerile loca-
le, pentru „a avea un pro-
ces electoral corect şi ac-
cesibil tuturor cetăţeni-
lor în condiţii de siguran-
ţă sanitară”. Parlamentarii 
USR vor depune, la pro-
iectul de lege al Guvernu-
lui privind alegerile loca-
le, care va intra în dezba-
terea comisiilor din Parla-
ment, o serie de amenda-
mente, dintre care cel mai 
important vizează desfă-
şurarea votului în mai mul-
te zile, menţionează sursa 
citată. Alianţa USR PLUS 
transmite că această mă-
sură este recomandată şi 
de către experţii în materie 
de alegeri, deoarece, da-
că se menţine o singură zi 

pentru alegerile locale, în 
condiţiile în care accesul 
în secţiile de votare se va 
face mai dificil, pentru că 
trebuie respectate măsuri-
le de distanţare, mulţi din-
tre cetăţeni nu vor apuca 
să voteze.
Alianţa USR PLUS con-
sideră că este necesară, 
de asemenea, clarificarea 
prevederilor privind creş-
terea numărului de secţii 
de votare, prin amenajarea 
în structuri uşoare de tip 
container, cu respectarea 
condiţiilor de siguranţă, 
dar şi extinderea procesu-
lui de votare cu urna mo-
bilă pentru cetăţeni aflaţi 
în izolare sau carantină, 
aceştia neputându-se de-
plasa la secţii ca să vote-
ze, mai arată sursa citată.

Știri

PaginĂ realizatĂ de andrei dUMitrU

Preşedintele PMP, euro-
parlamentarul Eugen To-
mac, afirmă că, la nive-
lul Capitalei, PNL-USR-
PMP nu vor avea candi-
daţi comuni la sectoa-
re şi „nu vor exista liste 
comune împotriva PSD” 
pentru alegerile locale.    
„Este prea multă ipocri-
zie în jurul alegerilor la 
primăria Bucureşti. Mai 
întâi au venit insinuări-
le, apoi acuzaţiile, acum 
suntem în faza căută-
rii unor vinovaţi pentru 
eşecul ce se prefigurea-
ză. Bucureştenii trebuie 
să ştie însă adevărul. (...) 
Dacă pentru candidatul 
comun la Primăria Ca-
pitalei calculele politice 
au făcut ca toţi să cede-
ze şi să anunţe susţine-
rea pentru Nicuşor Dan, 
pentru celelalte proiec-

te comune - primari de 
sector, Consiliu General 
şi consiliile de sectoare - 
nu s-a mai întâmplat ab-
solut nimic. Ura politică 
împotriva PSD s-a mutat 
în curtea celor două par-
tide - USR şi PNL. Aici 
s-a ajuns la o politizare 
pătimaşă care nu mai are 
nimic în comun cu inte-
resul general al Bucureş-
tiului. Dintr-o dată, elimi-
narea PSD nu mai trebu-
ie privită ca o prioritate, 
ci ne legăm cu lanţurile 
de nişte linii roşii inven-
tate, valabile doar în Bu-
cureşti. În ţară este per-
misă orice derogare, dar 
în Capitală negocierile 
nu-şi au rostul, pentru că 
nu ne permit principiile”, 
afirmă Tomac într-o pos-
tare pe pagina sa de Fa-
cebook.

Eugen Tomac: Dreapta nu va avea 
candidați comuni la sectoarele Capitalei

Alianţa USR PLUS propune alegeri locale 
pe parcursul a două zile

Robert Negoiţă, revoltat 
şi dezamăgit de ceea ce 
se întâmplă în PSD
 El a anunțat că nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale din 

această toamnă

Victor Ponta îndeamnă populația 
la nesupunere față de Guvern
Președintele Pro România, Victor Ponta, îi roagă 
pe români să nu ţină cont de deciziile luate de 
Guvern, tot la fel cum premierul Ludovic Orban 
a îndemnat cetăţenii să nu ia în seamă hotărârile 
Curţii Constituţionale.


