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PMP face această soli-
citare în contextul în care, 
conform legii, funcția pe 
care o deține la ANCOM 
este incompatibilă cu ori-
ce altă funcție publică sau 
privată, motiv pentru ca-
re fostul premier nu poa-
te participa în niciun fel la 
viața unui partid politic. 
„PMP solicită preşedinte-
lui PSD, domnul Marcel 
Ciolacu, în calitatea sa de 
lider politic, pe de-o par-
te, şi de preşedinte al Ca-
merei Deputaților, pe de 
altă parte, (...) să respec-

te legile României, în lite-
ra şi spiritul lor, indiferent 
dacă interesele de grup 
îi dictează altfel. Dom-
nul Sorin Grindeanu ocu-
pă funcția de preşedinte 
al ANCOM, funcție care, 
conform legii de organiza-
re a autorității respective, 
este incompatibilă cu ori-
ce altă funcție publică sau 
privată, cu excepția ce-
lor didactice. Din această 
poziție, domnul Grindea-
nu nu poate participa în 
niciun fel la viața politică 
a unui partid politic. Mai 

plastic fie spus, nu poate 
fi şi popă, şi hoț. ANCOM 
este o autoritate naționa-
lă cu o importanță deose-
bită în relația cu Comisia 
Europeană, iar România 
s-a obligat încă din peri-
oada de pre-aderare ca 
această instituție să res-
pecte principiile proporți-

onalității, nediscriminării, 
transparenței şi deplinei 
obiectivități. Este pentru 
prima oară când România 
înregistrează o situație în 
care preşedintele ANCOM 
participă activ la viața po-
litică a unui partid, deşi 
legea interzice acest lu-
cru”, susțin membrii PMP.
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PaginĂ realizatĂ de ionela chircu

Știri

Preşedintele Klaus Ioha-
nnis a promulgat Legea 
care reglementează mo-
dalităţile de recunoaşte-
re a meritelor personalu-
lui participant la acţiuni 
militare, misiuni şi opera-
ţii pe teritoriul sau în afa-
ra teritoriului statului ro-
mân, prin acordarea unor 
drepturi şi distincţii, pre-
cum şi crearea posibili-
tăţii menţinerii, încadrării 
sau reîncadrării în struc-
turile din cadrul sistemu-
lui naţional de apărare, 
ordine publică şi secu-
ritate naţională din care 
fac sau au făcut parte a 
răniţilor, invalizilor, a ce-
lor care au dobândit alte 
afecţiuni fizice şi/sau psi-
hice pe timpul ori din ca-
uza participării la acţiuni 

militare, misiuni şi opera-
ţii, precum şi prin acor-
darea unor drepturi aces-
tuia, familiei acestuia şi 
urmaşilor celui decedat. 
De drepturile conferite 
de această lege nu bene-
ficiază personalul partici-
pant rănit, invalid, cel ca-
re a dobândit alte afec-
ţiuni fizice şi/sau psihi-
ce din cauza participării 
la acţiuni militare, misiuni 
şi operaţii, familia şi ur-
maşii acestuia, în situa-
ţia în care rănirea, invali-
ditatea, afecţiunea fizică 
şi/sau psihică ori decesul 
au survenit ca urmare a 
săvârşirii de către aces-
ta, cu intenţie, a unei fap-
te ce constituie infracţiu-
ne, pedepsită potrivit le-
gii române. 

Președintele a promulgat Legea pentru 
recunoașterea meritelor participanților 
la acțiuni militare 

PSD va avea Congres pe 22 august  

Congresul Partidului Soci-
al Democrat va avea loc în 
data de 22 august. În ca-
drul Congresului, va fi pre-
zentat programul politic 
al președintelui interimar, 
Marcel Ciolacu, pentru 
reconstrucția formațiunaii 
politice. «O nouă echi-
pă formată din oameni in-
tegri, cu experienţă politi-
că şi expertiză profesiona-
lă; reconstrucţia şi profe-
sionalizarea partidului prin 
aducerea în prima linie a 
profesioniştilor şi a speci-
aliştilor din partid, oameni 
competenţi, oameni care 
au arătat ce pot în profe-
sia lor şi care sunt legiti-
maţi de încrederea acor-
dată în comunitatea lor; 
recâştigarea prestigiu-
lui partidului - membrii şi 
simpatizanţii noştri trebu-

ie să aibă motive de mân-
drie pentru că fac parte 
din marea echipă a PSD; 
o stângă modernă - PSD-
ul anului 2020 este atât 
partidul care are grijă de 
pensionari sau de catego-
riile sociale defavorizate 
care au nevoie de sprijin, 
dar şi partidul celor ca-
re au contribuit sau con-
tribuie activ la dezvoltarea 
României, al celor care îşi 
câştigă traiul de zi cu zi 
prin muncă cinstită. PSD 
= partidul clasei de mijloc. 
Doar reducerea sărăci-
ei va conduce la creşterea 
clasei de mijloc din Ro-
mânia”, sunt doar câteva 
dintre prevederile progra-
mului politic pe care le-a 
făcut publice Marcel Cio-
lacu, pe pagina sa de Fa-
cebook.

Premierul Ludovic 
Orban s-a aflat 
vineri, 14 august, 
în Dolj, unde a 
vizitat şantierul 
drumului expres 
Craiova - Piteşti, 
Tronsonul 1, pentru 
a verifica stadiul 
lucrărilor. Liderul 
PNL a vizitat şi 
Fabrica de Avioane 
Craiova, unde a 
semnat contractul 
„Revitalizarea şi 
modernizarea 
aeronavelor IAR 
99 Standard din 
dotarea MApN, în 
configuraţia IAR 99 
SN”. Cu acest prilej, 
premierul a adorit 
să-i liniştească pe 
români, subliniind 
faptul că şi după 
rectificarea care 
aduce o creştere a 
deficitului, vom avea 
un deficit bugetar 
printre cele mai mici, 
la nivel european. 

„Evident că va creşte 
deficitul bugetar, probabil 
va fi în jur de 8,5-8,6%. 
Dați-mi voie, în schimb, 

să vă recomand să urmă-
riți evoluția deficitelor bu-
getare în toate țările euro-
pene şi să vedeți că vom 
avea un deficit bugetar 
dintre cele mai mici la ni-
vel european. Sigur că al-
te țări sunt în alte situa-
ții, Germania, de exemplu, 
nu a mai înregistrat deficit 
în ultimii 10 ani şi îşi poate 
permite un deficit mai ma-
re. România, în schimb, a 
avut deficite succesive, a 
trebuit să se împrumu-
te, cei dinaintea noastră 
s-au împrumutat de mul-
te ori mai scump din cau-
za lipsei de credibilitate şi 
sustenabilitatea unui defi-
cit bugetar mai mare este 
extrem de dificilă”, a spus 
premierul Ludovic Orban. 

Ce ministere 
primesc bani, la 
rectificare

O nouă rectificare bu-
getară s-a aflat vineri, 14 
august, pe ordinea de zi a 

Guvernului. Proiectul care 
a fost analizat de Executiv 
prevede o creştere a defi-
citului de la 6,7%, la 8,6% 
din PIB, mai exact de 
la 73,4 miliarde de lei, la 
91 miliarde de lei. În urma 
rectificării, vor primi bani 
următoarele ministere: 
  M i n i s t e r u l 

Finanțelor - +14.046, 1 
milioane de lei, 
 Ministerul Econo-

miei, Energiei şi Mediului 
de Afaceri - + 4.371,1 mi-
lioane de lei pentru credite 
de angajament şi + 1.540 
lei pentru credite bugetare, 
  M i n i s t e r u l 

Sănătății - + 3.114,3 mi-
lioane de lei,   
 Ministerul Agricul-

turii şi Dezvoltării Rurale - 
+ 2.995,4 milioane de lei, 
 Ministerul Lucrări-

lor Publice, Dezvoltării şi 
Administrației - + 1.014, 
6 milioane de lei, 
 Ministerul Aface-

rilor Interne - + 1.264,8 
milioane de lei,

 Ministerul Fondu-
rilor Europene - + 1.186,4 
milioane de lei credite de 
angajament, şi + 198, 2 
milioane de lei, credite 
bugetare, 
 Ministerul Trans-

porturilor - + 814,7 mili-
oane de lei,
  M i n i s t e r u l 

Educației - + 551,4 mili-
oane de lei,  
 Ministerul Mediu-

lui - + 116,7 milioane de 
lei, 
 Ministerul Justiției 

- + 71,6 milioane de lei.  

Opoziția, însă, nu ve-
de cu ochi buni rectificarea 
bugetară. Ba chiar, Mar-
cel Ciolacu, preşedintele 
PSD, o consideră ca fiind 
una ”a răzbunării față de 
popor’’ care ”nu rezolvă 
niciuna dintre marile pro-
bleme ale țării’’. Pe pagi-
na de Facebook, liderul 
scoial-democraților a pre-
cizat că aceasta va fi co-
rectată în Parlament. 

Premierul Ludovic Orban: 
“România va avea un deficit bugetar printre 
cele mai mici din Europa” 

PMP cere demisia lui Sorin Grindeanu 
de la ANCOM
După revenirea sa în politică şi exprimarea 
intenţiei de a candida la funcţia de preşedinte 
executiv al Partidului Social Democrat, 
membrii Partidului Mişcării Populare solicită 
demisia acestuia din funcţia de preşedinte 
al ANCOM (Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii), 
funcţie pe care o ocupă din noiembrie 2017. 


