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Prof. dr. Alexandru 
Rafila s-a alăturat 
echipei PSD, 
pe care o va 
reprezenta în 
Parlament, a 
anunţat, joi, 
preşedintele 
partidului, Marcel 
Ciolacu.

„Aşa cum v-am pro-
mis şi dumneavoastră, şi 
colegilor mei, şi simpati-
zanţilor PSD, de când am 
preluat funcţia de pre-
şedinte al PSD am spus 
foarte clar că partidul tre-
buie să se deschidă în pri-
mul şi în primul rând pen-
tru specialiştii din prima 
linie deja recunoscuţi atât 
pe plan naţional, cât şi in-
ternaţional. Astăzi îi mul-
ţumesc domnului prof. dr. 
Rafila că s-a alăturat echi-
pei noastre şi sunt ferm 
convins că această lup-
tă cu pandemia nu este 
una de conjunctură şi nu 
este o luptă care va du-
ra foarte puţin timp. Es-
te o luptă de durată. Ro-
mânia şi românii şi Parla-
mentul au nevoie de spe-
cialişti în Parlament care 
să facă legislaţia pentru 
această luptă cu pande-
mia. (...) Parlamentul Ro-
mâniei are nevoie de spe-
cialişti în fiecare dome-
niu, dar în acest moment 
traversăm cea mai mare 
criză sanitară şi economi-
că după cel de-al Doilea 
Război Mondial şi oameni 

precum doctorul Rafila 
trebuie să se regăseas-
că în viitorul Parlament 
al României“, a declarat 
Ciolacu, într-o conferin-
ţă de presă. Potrivit aces-
tuia, „este clar că Guver-
nul actual al României nu 
gestionează această pan-
demie, de cele mai multe 
ori caută scuze sau caută 
vinovaţi“.

Medicul Alexandru 
Rafila, care va candida 
pentru Parlament din par-
tea PSD, a declarat că a 
fost un pas dificil pentru 
el să intre în politică, dar, 
pe de altă parte, având în 
vedere că a avut o cari-
eră administrativă în spa-
te, a considerat că are su-
ficient de multă experien-
ţă ca să ajute ţara pen-
tru acces universal la ser-
vicii de sănătate. „A fost 
un pas dificil pentru mi-
ne, recunosc, dar, pe de 
altă parte, având în ve-
dere că am avut o carie-

ră administrativă în spate, 
am considerat că am su-
ficient de multă experien-
ţă să pot să ajut, nu nea-
părat PSD, să pot să ajut 
această ţară, împreună cu 
 mulţi alţi colegi, încât să 
putem să avem o legis-
laţie în domeniul sănă-
tăţii care să facă posibilă 
şi pentru oamenii din Ro-
mânia un deziderat la ca-
re noi suntem parte, dar, 
din păcate, nu l-am atins: 
accesul universal la servi-
cii de sănătate. Adică, fie-
care om din această ţară 
să poată să obţină atunci 
când are nevoie, unde are 
nevoie, fără să îl împovă-
reze financiar, serviciile 
medicale de care ar tre-
bui să beneficieze. E difi-
cil, trebuie câteva ingredi-
ente, în primul rând este 
nevoie de o legislaţie, es-
te nevoie de oameni ca-
re să implementeze acea 
legislaţie, de finanţare şi 
poate mai presus de orice 

cred că este vorba despre 
buna credinţă în aceste 
demersuri“, a spus Rafila, 
într-o conferinţă de presă 
susţinută la sediul PSD. 
El a adăugat că „intole-
ranţa, polarizarea excesi-
vă fac de foarte multe ori 
imposibilă colaborarea în 
atingerea unor ţeluri co-
mune“. Rafila a adăugat 
că urmează să semneze 
adeziunea la PSD.

Întrebat de ce a ales 
PSD, acesta a spus: „Cu-
nosc PSD. Nu îl cunosc de 
mult pe domnul preşedin-
te Ciolacu şi am avut o în-
tâlnire deschisă, sinceră, 
fără condiţii. M-a determi-
nat să fac acest pas fap-
tul că dânsul a înţeles un 
lucru pe care i l-am spus 
şi pe care îl voi respecta: 
eu mai întâi sunt medic şi 
voi respecta întotdeauna 
lucrurile care ţin de con-
ştiinţa mea profesională 
şi, în al doilea rând, voi fi 
membru al PSD”.

Liderul Grupului USR 
din Senat, Radu Mihail, a 
adresat  Biroului Perma-
nent al Senatului o cere-
re de urgentare a procesu-
lui legislativ în cazul iniţia-
tivei cetăţeneşti de revizui-
re a Constituţiei cunoscută 
şi sub denumirea de „Fă-
ră penali în funcţii publi-
ce“. Conform unui comu-
nicat al USR, grupul par-
lamentar al Uniunii consi-
deră că, în contextul cri-
zei sanitare provocate de 
pandemia COVID-19, es-
te cu atât mai importantă 
urgentarea parcursului le-
gislativ al acestei iniţiative, 
cu cât „momentul cel mai 
potrivit pentru organizarea 
referendumului“ ar fi la da-
ta alegerilor parlamentare 
(6 decembrie 2020).

„Considerăm că sta-
bilirea unui calendar care 
ţine cont de aceste con-
siderente şi care ar evita 

multiplicarea evenimen-
telor electorale în condi-
ţii de pandemie ar fi o do-
vadă de responsabilita-
te politică“, reiese din co-
municat. În adresa înain-
tată BP, Radu Mihail ara-
tă că propunerea legisla-
tivă L447/2020 „este blo-
cată nejustificat“ şi, în ciu-
da faptului că termenul 
de adoptare a raportului 
în Comisia de constituţio-
nalitate şi în Comisia juri-
dică era 29 iulie, raportul 
este încă neadoptat „din 
cauza amânărilor succe-
sive“ din cele două comi-
sii. „Parlamentul României 
are obligaţia de a respecta 
şi duce la îndeplinire în cel 
mai scurt timp voinţa cetă-
ţenilor, exprimată prin ini-
ţiativa de revizuire a Con-
stituţiei. Tolerarea oricărei 
tergiversări în îndeplini-
rea acestei obligaţii nu ar 
putea fi interpretată altfel 

decât ca un refuz nejustifi-
cat de a dezbate şi supune 
votului o iniţiativă cetăţe-
nească perfect legitimă de 
revizuire a Constituţiei“, 
se mai precizează în adre-
să. Radu Mihail mai atrage 
atenţia că, în condiţiile în 
care această propunere le-
gislativă „reprezintă o pre-
ocupare publică majoră a 
cetăţenilor români“, grupul 
USR din Senat solicită Bi-
roului Permanent să pună 
în vedere celor două comi-
sii raportoare să urgenteze 
adoptarea raportului asu-
pra propunerii legislative 
L447/2020. „Cazul Baran-
ga a evidenţiat încă o dată, 

dacă mai era nevoie, nece-
sitatea de a curăţa politi-
ca românească de infrac-
tori şi impostori. Nu putem 
sta nepăsători când peste 
un milion de români spun 
răspicat «Ajunge, nu mai 
vrem oameni fără morală 
şi fără lege în funcţii publi-
ce!». Vocea lor trebuie să 
se facă auzită şi transfor-
mată în lege, o lege pen-
tru toţi. Nu putem amâna 
la nesfârşit aplicarea unui 
minim standard de mora-
litate în viaţa publică, anu-
me acela de a nu permite 
celor care au încălcat legea 
să facă sau să aplice legi“, 
a precizat Radu Mihail.
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”Alegătorul care deţi-
ne un act de identitate al 
cărui termen de valabili-
tate ar fi expirat în peri-
oada 1 martie - 6 decem-
brie își poate exercita 
dreptul de vot la alegerile 
pentru Senat și Camera 
Deputaţilor din data de 6 
decembrie în baza aces-
tuia. Precizările vin de 
la Biroul Electoral Cen-
tral, care a emis o deci-
zie de interpretare unita-
ră a prevederilor legale. 
~‘Alegătorul care deţine 
un act de identitate din-
tre cele prevăzute la art. 
83 alin. (1) - (3) din Legea 
nr. 208/2015 (...), al că-
rui termen de valabilita-
te ar fi expirat în perioa-
da 1 martie - 6 decem-
brie, își poate exercita 
dreptul de vot la alegeri-

le pentru Senat și Came-
ra Deputaţilor din data de 
6 decembrie 2020 în ba-
za acestuia‘‘, arată BEC. 
Legea spune că alegăto-
rii trebuie să aibă acte de 
identitate valabile în ziua 
votării. Potrivit legii, cetă-
ţenii români își pot exer-
cita dreptul de vot în ba-
za unuia dintre următoa-
rele acte de identitate: 
cartea de identitate; car-
tea electronică de iden-
titate; cartea de identi-
tate provizorie; buletinul 
de identitate; pașaportul 
diplomatic; pașaportul 
diplomatic electronic; 
pașaportul de servi-
ciu; pașaportul de servi-
ciu electronic; carnetul 
de serviciu militar, în ca-
zul elevilor din școlile mi-
litare.

Românii cu buletinele expirate pot vota 
și la alegerile parlamentare 2020

CURS, acreditat să facă sondaje, la nivel 
naţional, la ieșirea de la urne

Biroul Electoral Central a 
acreditat Centrul de So-
ciologie Urbană și Re-
gională - CURS pentru 
efectuarea de sondaje la 
ieșirea de la urne la ale-
gerile parlamentare din 
6 decembrie, la nivel na-
ţional. 
Potrivit deciziei Biroului 
Electoral Central, opera-
torii de sondaj au acces 
în imobilul în care func-

ţionează secţia de vo-
tare și în zona de pro-
tecţie de 50 de metri a 
acesteia, fără a avea ac-
ces în interiorul loca-
lului de vot. Aceștia au 
obligaţia de a nu tulbura 
liniștea și ordinea publică 
și de a nu interveni în ni-
ciun mod în organizarea 
și desfășurarea alegerilor, 
se mai arată în decizia Bi-
roului Electoral Central.

Alexandru Rafila s-a înscris în PSD și 
va candida pentru un loc în Parlament

USR solicită urgentarea procesului legislativ privind iniţiativa 
”Fără penali în funcţii publice”


