
2 01 - 06 decembrie 2020www.jurnaluldeilfov.ro

„După alegeri, trebu-
ie dezbătut în Parlament 
acest lucru, pentru că, şi 
aici nu mi se pare corect, 
eu cred că orice om care 
deţine o funcţie de dem-
nitate publică, indiferent 
că este parlamentar, pri-
mar, ministru, trebuie să 
aibă un venit decent. Şi 
aici trebuie să ştim că au 
crescut şi pentru parla-
mentari şi pentru miniştri 
şi pentru primari şi pen-
tru preşedinţi de consilii 
judeţene, au crescut in-
demnizaţiile. Atunci când 
ai o indemnizaţie decen-

tă, rezonabilă, în care se 
reflectă responsabilitatea 
şi importanţa în societate 
a funcţiei respective, vei 
beneficia pe contributivi-
tate de o pensie mai ma-
re, deci nu mai este ne-
voie de o pensie speci-
ală”, a explicat Orban. 
El a arătat că prevede-
rea din Codul Administra-
tiv referitoare la pensii-
le speciale poate fi amâ-
nată prin legea bugetului 
de stat, până la clarifica-
rea legislaţiei în ansam-
blu. Totodată, premierul a 
indicat că legea bugetului 

de stat pe 2021 ar putea 
fi adoptată până la sfârşi-
tului anului sau în ianua-
rie, în sesiune extraordi-
nară a Parlamentului. Or-
ban a mai afimat că nu se 
poate adopta o ordonan-
ţă de urgenţă pentru eli-
minarea pensiilor specia-
le deoarece există un pro-
iect în dezbaterea Parla-
mentului, iar altul se află 
la Curtea Constituţiona-
lă a României. „Nu poţi 
să adopţi o ordonanţă de 
urgenţă când ai o lege în 
dezbatere sau când o le-

ge este supusă controlului 
constituţional. Asta este o 
aberaţie. Cine a spus aşa 
ceva trebuie să citeas-
că Constituţia, să citeas-
că toată cazuistica Curţii 
Constituţionale”, a sublini-
at premierul. El a garan-
tat că toţi parlamentarii 
PNL, în prima legislatură 
a viitorului Parlament, vor 
avea ca prioritate modifi-
carea legii privind statu-
tul deputaţilor şi senato-
rilor, astfel încât să nu se 
mai acorde aceste pensii 
speciale.
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Biroul Electoral Central 
a adoptat, în şedinţa de 
duminică, o decizie priv
ind unele măsuri pen
tru transmiterea cererilor 
de vot prin intermedi
ul urnei speciale în ca
zul alegătorilor aflaţi în 
carantină sau izolare. De
cizia prevede că Direcţiile 
de sănătate publică 
trebuie să comunice, „de 
îndată, dar nu mai târ
ziu de data de 5 decem
brie 2020”, Birourilor elec
torale de circumscripţie 
judeţeană/oficiilor elec
torale, după caz, în scris, 
prin orice mijloace, lis
ta persoanelor în privinţa 
cărora sa instituit izola
rea sau carantina, după 
caz, însoţită de deciziile 
emise în acest sens. 

În cazul persoanelor în 
privinţa cărora Direcţiile 
de sănătate publică 
au confirmat institu
irea izolării sau caranti
nei, Birourile electorale de 
circumscripţie judeţeană/
oficiile electorale, după 
caz, imprimă cererile priv
ind emiterea documente
lor necesare exercitării vo
tului prin intermediul urnei 
speciale pe care le trans
mit, împreună cu deciziile 
emise de DSP, prin inter
mediul Instituţiei Prefect
ului până cel mai târziu 
în data de 6 decembrie 
2020, ora 10,00, birou
lui electoral al secţiei de 
votare celei mai apropi
ate de imobilul la care sa 
solicitat deplasarea urnei 
speciale. 

Biroul Electoral Cen
tral a adoptat, în şedinţa 
de duminică, o decizie 
prin care se interzice uti
lizarea în cabina de vot a 
aparatelor de fotografiere, 
înregistrarea sau prelua
rea de imagini. „Sunt in
terzise comercializarea 
şi/sau consumul de al
cool în zona de protecţie 
a secţiei de votare”, 
mai prevede Decizia nr. 
95/29.11.2020 privind un
ele măsuri pentru aplica
rea prevederilor art. 3 alin. 
(3) şi art. 84 alin. (12) din 
Legea nr. 208/2015 priv
ind alegerea Senatului şi 
a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru or

ganizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Per
manente. Potrivit Deci
ziei BEC, preşedintele Bi
roului electoral al secţiei 
de votare este obligat să 
ia măsurile necesare pen
tru ca alegerile să decurgă 
în bune condiţii în afara 
localului de vot, în se
diul secţiei de votare, în 
 curtea acestuia, în intrările 
în curte, în jurul sediu
lui secţiei de votare, pre
cum şi pe străzi şi în pieţe 
publice, până la o distanţă 
de 50 de metri. Deci
zia se afişează, prin grija 
Instituţiei Prefectului, la in
trarea în sediile secţiilor de 
votare.

Cum votează persoanele carantinate 
sau în izolare

BEC interzice utilizarea aparatelor foto 
în cabina de vot 

Premierul Ludovic 
Orban a afirmat 
că îşi doreşte, la 
fel ca preşedintele 
Klaus Iohannis, 
o administraţie 
în care influenţa 
factorului politic să 
fie cât mai redusă. 

„Poziţia preşedintelui 
şi poziţia mea este foarte 
clară în privinţa adminis-
traţiei. Noi ne dorim o ad-
ministraţie în care facto-
rul politic să aibă o influ-
enţă din ce în ce mai mi-
că. Chiar punctul meu de 
vedere este că cine vrea 
să facă o carieră în funcţia 
publică nu trebuie să aibă 
legătură cu politica. Toate 
funcţiile trebuie ocupate 
prin concurs. (...) Noi, din 
păcate, nu am mai putut 
să organizăm niciun con-
curs, pentru că, în trece-
rea de la starea de urgen-
ţă la starea de alertă, ma-
joritatea PSD din Parla-
ment a blocat prin Legea 
55 toate concursurile de 
ocupare a funcţiilor publi-
ce, atât funcţii publice de 
execuţie, cât şi funcţii pu-
blice de conducere. Anga-
jamentul nostru ferm es-
te pentru o administraţie 
bazată pe principiul com-
petenţei, meritocraţiei, pe 
selectarea funcţionarilor 
pe bază de concurs orga-
nizat în condiţii transpa-
rente”, a declarat Orban 
în timpul unei vizite în ju-
deţul Dâmboviţa. El s-a 
pronunţat, totodată, în fa-
voarea implicării asociaţii-

lor profesionale în proce-
sul de selectare a candi-
daţilor, dar şi pentru scoa-
terea Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici din 
subordinea Guvernului. 

„În procedurile de or-
ganizare a concursului, 
evaluarea candidaturilor 
nu trebuie făcută numai 
de reprezentanţi ai con-
ducerii instituţiei, ci tre-
buie implicaţi, în func-
ţie de domeniul de acti-
vitate (...), reprezentanţi 
ai asociaţiilor profesiona-
le. De asemenea, obiecti-
vul nostru este să depo-
litizăm Agenţia Naţiona-
lă a Funcţionarilor Publici 
şi chiar să schimbăm sub-
ordonarea actuală, pentru 
că la ora actuală Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor 
Publici e subordonată Gu-
vernului şi ar trebui găsită 
o formă de organizare ca-
re să nu mai necesite sub-
ordonarea către Guvern, 
ci să aibă autonomie, ast-
fel încât să poată să im-
plementeze toată legis-

laţia în domeniul funcţiei 
publice”, a precizat prim-
ministrul. Preşedintele 
Klaus Iohannis anunţa-
se, anterior, că a discutat 
cu premierul Ludovic Or-
ban în urma cazului de la 
Mureş, semnalat de pre-
să, şi i-a cerut accelerarea 
procesului de audit în sfe-
ra administraţiei publice. 

„Resping categoric 
orice demers de numire 
în funcţii publice a unor 
persoane care nu întru-
nesc condiţiile cerute de 
lege şi nu au experienţă 
în domeniul în care sunt 
propuse. Este inaccep-
tabil, mai ales în perioa-
da atât de complicată pe 
care o traversăm acum, 
provocată de pandemia 
de COVID-19, ca în pozi-
ţii importante în structuri-
le centrale sau locale ale 
administraţiei să fie pro-
movaţi oameni mediocri, 
fără experienţă, impostori 
sau alte persoane care nu 
deţin calităţile şi calificări-
le necesare. (...) În urma 

cazului de la Mureş, sem-
nalat de mass-media, am 
avut o discuţie cu prim-
ministrul Ludovic Orban 
despre necesitatea acce-
lerării procesului de audit 
în sfera administraţiei pu-
blice, ca demers absolut 
obligatoriu pentru recon-
strucţia României pe ba-
ze şi valori solide. În ace-
laşi timp, i-am cerut pre-
mierului ca măsurile care 
se impun în urma acestui 
proces de audit să fie lua-
te exclusiv pe criterii care 
ţin de competenţă şi res-
pectarea legii”, a precizat 
şeful statului, într-o de-
claraţie de presă cu pri-
vire la numirile în funcţii 
publice. Potrivit preşedin-
telui Iohannis, „conside-
rarea recompensei politi-
ce drept unic principiu de 
funcţionare a statului este 
apanajul unei mentalităţi 
învechite şi reprezintă to-
todată un afront adus ce-
tăţenilor şi o frână în dez-
voltarea oricărei societăţi 
democratice”.

Orban: Ne dorim o administraţie în care factorul 
politic să aibă o influenţă din ce în ce mai mică

Pensiile speciale pentru primari și alţi aleși locali 
vor fi din nou amânate
Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a 
declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că 
intenţionează să emită un act normativ prin care 
prevederea din Codul administrativ referitoare 
la acordarea pensiilor speciale primarilor, 
vicepreşedinţilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 
de consilii judeţene să fie din nou amânată, 
arătând că acest lucru ar putea fi făcut prin legea 
bugetului de stat pe anul viitor.


