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Pe lângă alegerea 
structurii de conducere a 
Comisiei, ordinea de zi a 
reuniunii a mai cuprins: 
votul privind proiectele 
de raport şi de recoman-

dare pe tema “Dezvolta-
rea tehnologiilor finan-
ciare în statele membre 
ale Organizaţiei Cooperă-
rii Economice a Mării Ne-
gre (OCEMN)”; adoptarea 

minutei celei de-a 53-a 
reuniuni a Comisiei ca-
re s-a desfăşurat în Gire-
sun, Turcia, în septembrie 
2019; precum şi discuţii 
cu privire la stabilirea ur-
mătoarei reuniuni a Comi-
siei şi a agendei de lucru.

La preluarea man-
datului de preşedinte al 
acestei Comisii, deputatul 
ales în Colegiul 25 Ilfov, 
 Constantin-Cătălin Zamfi-
ra, a avut o intervenţie în 
care a mulţumit parlamen-
tarilor prezenţi şi Secreta-
riatului internaţional al AP-
CEMN pentru încrederea 
acordată. Zamfira a evi-

denţiat perioada încărca-
tă de provocări pe care o 
traversează comunitatea 
internaţională, apreciind 
că actuala criză generată 
de pandemia COVID-19 a 
afectat toate statele, pu-
nând la mare încercare 
capacitatea sistemelor de 
sănătate şi rezistenţa eco-
nomiilor. În acest context 
dificil, parlamentarul ro-
mân şi-a exprimat anga-
jamentul de a contribui la 
consolidarea şi dezvolta-
rea activităţii Comisiei, în 
spiritul prieteniei şi bunei 
vecinătăţi, cu respectarea 
valorilor organizaţiei.

POLITICĂ

Eugen Teodorovici candidează la șefia 
PSD

”Miting pregătit”

„Guvernul PNL este 
un Guvern incapabil. 
Conducerea interimară 
a PSD lasă acest Guvern 
să-și facă de cap. (...) 
PSD nu poate să continue 
în acest mod. Nu poţi să 
stai în Opoziţie nouă luni. 
(...) Astăzi (duminică n.r.), 
îmi anunţ candidatura 
pentru funcţia de 
președinte al PSD”, a 

declarat Teodorovici, 
într-o conferinţă de presă.

Fostul preşedinte 
Traian Băsescu i-a 
transmis premierului 
Ludovic Orban să nu 
mai stea “la mâna 
PSD” să aprobe 
legea carantinării, 
pentru că are toate 
instrumentele 
legale şi să ia 
măsuri concrete 
împotriva pandemiei, 
 referindu-se 
la documente 
internaţionale. 
”Acţionează! Dacă 
nu, «hasta la vista, 
baby»!”, este mesajul 
lui Traian Băsescu 
către Ludovic Orban.

Fostul preşedinte al 
ţării a postat pe Facebook 
un mesaj intitulat ”Dragă 
Orban, călătorului îi şade 
bine cu drumul...”. Aces-
ta aduce la cunoştinţa 
cititorilor că România a 
semnat un Tratat Inter-
guvernamental trans-
pus în legislaţia româ-
nă prin HG 758/2009 şi 
operaţionalizat prin or-
dinul ministrului nr. 
1638/2014, pentru pune-
rea în aplicare a Regula-
mentului Internaţional 
de Sănătate 2005 al 
Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii (OMS). De ase-
menea, spune Băses-
cu, există o decizie (De-
cizia COM 2011/866 - 
2011/0421), care trans-
pune Regulamentul Inter-
naţional de Sănătate şi 

dezvoltă la nivel european 
un sistem de alertă pen-
tru lupta împotriva trans-
miterii epidemiilor şi pan-
demiilor şi care este par-
te a sistemului global co-
ordonat de OMS.

”Ai deci şi un Tra-
tat Interguvernamental 
şi o Decizie a Parlamen-
tului European şi a Consi-
liului privind ameninţările 

transfrontaliere grave 
pentru sănătate. Aşadar, 
ai toate instrumentele le-
gale să acţionezi pentru 
diminuarea efectelor pan-
demiei COVID-19. Dacă o 
faci sau nu, depinde doar 
de tine, instrumentele le-
gislative le ai!”, îi trans-
mite Băsescu lui Orban. 
El spune că toate docu-
mentele de reglementa-

re, fie că sunt europene, 
fie că sunt naţionale sau 
ţinând de ONU, ca Tratat 
Interguvernamental, asi-
gură elementele esenţiale 
şi obligatorii de punere 
în aplicare a mecanisme-
lor de luptă împotriva epi-
demiilor şi pandemiilor. 
”Tu şi guvernul dispuneţi 
de toate mijloacele lega-
le pentru protejarea pro-
priului popor de epidemii 
şi pandemii şi în acelaşi 
timp aveţi obligaţii ma-
jore faţă de comunitatea 
internaţională. Nu mai 
sta inutil la mâna PSD-
ului, care nu face de-
cât un joc de extindere 
a pandemiei în populaţia 
ţării. Acţionează! Dacă 
nu, «hasta la vista, ba-
by»! Vezi titlul”, adaugă 
Băsescu.

Legea privind caran-
tinarea şi izolarea, iniţiată 
de Guvern şi modificată în 
Camera Deputaţilor, ar fi 
trebuit votată sâmbătă de 
senatorii, care au amânat 
însă votul.

„Din păcate, ne 
confruntăm cu o 
campanie foarte 
ciudată. (...) Există un 
adevărat bombardament 
de informaţii false, 
negaţioniștii, cei care 
neagă existenţa virusului, 
cei care sunt promotorii 
teoriei conspiraţiei, o 
mulţime de lansatoare 
de astfel de mesaje 
pur și simplu transmit 
foarte intens și foarte 
bine gândit acest set 
de mesaje care instigă 
lumea să nu respecte 
niște reguli care sunt 
respectate în mod firesc. 
(...) Mitingul din Piaţa 
Victoriei (n.r. - duminică, 
12 iulie 2020) credeţi că 
s-a născut din senin? A 
fost pregătit. Sunt niște 
pagini, site-uri, pe care 
s-a făcut mobilizarea 
la miting. Eu, sincer, 
nici nu înţeleg de ce au 
protestat... că nu vor să 
poarte mască - purtatul 
măștii este principala 

formă de apărare 
împotriva virusului - că 
nu sunt de acord cu legea 
(carantinării și izolării 
n.r.)”, a spus Orban, la 
B1 Tv. „Este o situaţie 
care ne îngrijorează și, 
analizând creșterea 
numărului de cazuri, am 
dispus o serie de măsuri. 
Soluţia cea mai simplă e 
să-i convingem pe români 
să respecte regulile, să-i 
convingem pe toţi actorii 
instituţionali, indiferent 
că sunt din zona publică 
sau din zona privată, 
care au responsabilităţi 
în aplicarea legislaţiei, în 
implementarea regulilor, 
să respecte aceste 
reguli - purtatul măștii, 
păstrarea distanţei fizice 
de protecţie sanitară de 
1,5 - 2 m, (...) păstrarea 
regulilor sanitare, spălatul 
pe mâini, evitarea 
atingerii suprafeţelor care 
sunt atinse de mai multe 
persoane”, a mai spus 
premierul.

Traian Băsescu, către Ludovic Orban: “Ai 
toate instrumentele legale să acţionezi pentru 
diminuarea efectelor pandemiei COVID-19”

Constantin-Cătălin Zamfira a fost ales președinte al 
Comisiei pentru probleme economice, comerciale, 
tehnologice și de mediu a APCEMN
Deputatul Constantin-Cătălin Zamfira, membru 
al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea 
Parlamentară a Cooperării Economice la Marea 
Neagră (APCEMN), a fost ales preşedinte 
al Comisiei pentru probleme economice, 
comerciale, tehnologice şi de mediu a APCEMN, 
în cadrul reuniunii Comisiei desfăşurate în 
sistem videoconferinţă în ziua de 7 iulie 2020, 
potrivit Direcţiei pentru relaţii cu organizaţiile 
internaţionale şi Uniunea Europeană.


