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Premierul Ludovic 
Orban a declarat că 
regulile impuse în 
perioada stării de 
alertă sunt încălcate 
mai mult pe litoral, 
iar patronii localurilor 
au “ponturi” că vor 
fi verificaţi, motiv 
pentru care a 
cerut prefecţilor să 
organizeze controale 
fără ca membrii 
echipelor să ştie unde 
se duc, cu excepţia 
coordonatorului.

„E greu să impui mă-
suri speciale. Am cres-
cut prezenţa instituţii-
lor de control, în special 
(...), pentru că este ade-
vărat că pe litoral numă-
rul de încălcări ale reguli-
lor este mai mare decât în 
alte zone. Nu cred că es-
te necesar un regim spe-
cial. Singurul lucru la care 
 ne-am gândit a fost ches-
tiunea cu ora 23.00. Nu 
am luat încă decizia, pen-
tru că am văzut, de exem-
plu, că în foarte multe 
cluburi au program până 
la ora 23.00, numai că în-
călcarea regulilor se pro-
duce până la ora 23.00. 
Deci, le-am solicitat tutu-
ror instituţiilor cu atribu-
ţii de control să efectueze 
controalele brusc, pentru 
că până acum controalele 
efectuate la multe terase, 
unde avem imagini, avem 
semnale clare, avem se-
sizări din partea clienţilor 
că nu se respectă regu-
la, că atunci când veneau 
controalele toată lumea 
respecta regulile. E clar că 
au avut ponturi din echi-
pele de control şi am so-
licitat prefecţilor să orga-
nizeze fără anunţ preala-
bil şi fără să ştie echipele 
unde se duc, astfel încât 
direcţia şi locul de control 
să fie cunoscut numai de 

coordonatorul acţiunii de 
control“, a afirmat Ludo-
vic Orban.

Restaurantele 
rămân închise

Întrebat despre posi-
bilitatea redeschiderii re-
staurantelor, în interior, el 
a precizat că până nu se 
ajunge la un trend des-
cendent al infectărilor cu 
COVID-19, Guvernul nu 
poate adopta alte măsuri 
de relaxare. „Atât timp 
cât nu reuşim să înregis-
trăm un trend descendent 
în ceea ce priveşte numă-
rul de infectări, nu putem 
adopta alte măsuri de re-
laxare. Înţeleg probleme-
le pe care le au patronii 
de restaurante, îmi pa-
re rău că a trebuit... Noi 
ştiţi că în planul de rela-
xare aveam prevăzut pen-
tru data de 15 iulie data 
de deschidere, sigur, cu 
reguli stabilite pe care 
le-am şi convenit de co-
mun acord în negocierile 
pe care le-am avut, data 
redeschiderii restauran-
telor în spaţii închise. Nu 
s-a putut. Noi suntem res-
ponsabili şi ne dăm sea-
ma că nu putem să mai 
relaxăm o activitate unde 
există risc epidemiologic, 
unde posibilitatea respec-

tării măsurilor de protec-
ţie sanitară este mică şi, 
ca atare, se va amâna pâ-
nă reuşim să impunem 
un trend descendent nu-
mărului de persoane ca-
re sunt infectate“, a spus 
Orban.

Suspendarea 
autorizaţiei de 
funcţionare

Referitor la cuantu-
mul amenzilor, el a pre-
cizat că acesta nu poate 
fi modificat în urma deci-
ziilor Curţii Constituţiona-
le decât prin lege adop-
tată în Parlament. „Toate 
amenzile le dăm în baza 
Legii 55, legea-cadru pri-
vitoare la starea de aler-
tă, şi nu putem da amenzi 
mai mari decât cuantumul 
maxim stabilit prin aceas-

tă lege sau prin acte nor-
mative conexe. A exis-
tat o încercare de a se in-
troduce şi în legea actua-
lă pentru încălcări ale izo-
lării, a existat o încercare 
de a creşte un pic amen-
zile, dar până la urmă nu 
s-a reuşit, până la urmă 
Parlamentul este suveran, 
în urma deciziilor Curţii 
Constituţionale privitor la 
toate aceste aspecte le-
gate de partea punitivă 
sancţionatorie, noi nu fa-
cem altceva decât să res-
pectăm prevederile legii“, 
a mai spus Orban. Pre-
mierul a adăugat însă că 
autorităţile au la dispozi-
ţie alte pârghii, cum ar fi 
suspendarea autorizaţiei 
de funcţionare, şi a cerut 
implicarea „mai serioasă“ 
a autorităţilor locale pe 
acest subiect.

POLITICĂ

Ilan Laufer, candidează pentru 
Capitală

Robert Negoiţă și-a făcut partid

Președintele Platformei 
Social Liberale, Ilan 
Laufer, a anunţat că 
va candida la Primăria 
Generală a Capitalei. „Vă 
aștept alături de mine 
la Capitală, să facem 
curăţenie generală. 
Candidez la Primăria 
Generală a Capitalei, 
pentru că m-am săturat 
de clasa politică actuală, 
de 30 de ani de minciună, 
incompetenţă, corupţie 
și vrăjeală. Vreau să vă 
ofer o alternativă reală, 
tânără, civilizată și cu 
viziune antreprenorială 
care vrea și este pregătită 
să schimbe transparent, 
împreună cu voi, 
realitatea și clasa politică 
actuală. Până la vârsta 
de 37 de ani, pe care o 
voi împlini în curând, am 

realizat mai multe proiecte 
și am creat mai multe 
locuri de muncă decât 
toţi contracandidaţii mei 
la un loc, în administraţia 
publică, dar și în mediul 
privat“, a scris Laufer, pe 
Facebook.

Primarul Sectorului 3, 
Robert Negoiţă, și-a 
lansat partidul „București 
2020”. “Avem nevoie de 
un restart în România, în 
general, iar în București 
în mod special”, a explicat 
Negoiţă, adăugând că, 
„obiectivul este de a 
maturiza electoratul din 
București”. “Haideţi să 
nu mai așteptăm acea 
strategie a unora de a 
duce discuţia în niște zone 
care nu ne ajută. (...) Ne 
propunem să venim cu o 
ofertă clară și concretă, 
să îndeplinim așteptările 

cetăţenilor”, a mai spus 
Negoiţă.
Primarul Sectorului 3, 
Robert Negoiţă, a anunţat 
pe 6 iulie că nu va mai 
candida din partea PSD 
la alegerile locale din 
septembrie. Acesta 
spunea că se retrage din 
partid deoarece în ultimii 
5 ani a trăit numeroase 
dezamăgiri și revolte, 
printre care epoca 
Dragnea. Negoiţă spune că 
deși Dragnea a plecat, au 
rămas ”căpușe însetate de 
sânge, putere și întuneric, 
ce parazitează partidul”.

„Gabriela Firea a avut 
neobrăzarea să treacă 
prin Consiliul General, şi 
nu putea să facă asta sin-
gură, abia aştept să văd 

cine a votat alături de PSD 
în Consiliul General al Mu-
nicipiului Bucureşti pentru 
testarea cu prioritate a ce-
lor care pleacă în Grecia. 

Atunci când ai probabil mii 
sau zeci de mii de paci-
enţi în Bucureşti, oameni 
care au nevoie de servi-
cii medicale, de la oricare 
spital din Bucureşti, dacă 
nu au un diagnostic con-
firmat, oamenii sunt tri-
mişi să se testeze. Foarte 
mulţi oameni merg să se 
testeze pe banii lor. Atunci 
când oamenii sunt trimişi 
să se testeze pe banii lor, 

să prioritizezi testele pen-
tru cei care vor să meargă 
în vacanţă este o bătaie 
de joc la adresa oamenilor 
şi la adresa banului public. 
Nu spun că vacanţele nu 
sunt importante, nu spun 
că oamenii nu ar trebui să 
plece în Grecia, dar Gabri-
ela Firea pare să fie cum-
va primarul Greciei sau un 
primar care lucrează în 
beneficiul economiei şi tu-

rismului grecesc, mai de-
grabă decât pentru bucu-
reşteni“, a spus Vlad Voi-
culescu.

Amintim că prima-
rul general al Capitalei a 
anunţat că CGMB a supli-

mentat numărului benefi-
ciarilor din proiectul „Tes-
tăm pentru Bucureşti“, în 
cadrul căruia au fost in-
cluşi şi bucureştenii ca-
re călătoresc în Grecia, în 
vacanţă.

Controale inopinate, 
pe litoral

Vlad Voiculescu spune despre Gabriela 
Firea că este “Primarul Greciei”
Preşedintele PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, a 
acuzat-o pe Gabriela Firea că a avut ”neobrăzarea‘‘ 
să treacă prin Consiliul General proiectul privind 
testarea gratuită pentru COVID-19 a celor care 
vor să plece în vacanţă în străinătate, susţinând că 
edilul pare să fie mai degrabă „primarul Greciei“ 
decât al bucureştenilor.


