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PNL reaminteşte că a 
sesizat Biroul Electoral de 
Circumscripţie al Munici-
piului Bucureşti şi Biroul 
Electoral de Circumscrip-
ţie Judeţeană Buzău „cu 
privire la încălcarea de că-
tre Partidul Pro Romania a 
legislaţiei privind desfăşu-
rarea campaniei electora-
le” la alegerile parlamen-
tare, în legătură cu dis-

tribuirea, ca materiale de 
propagandă electorală, a 
calendarelor bisericeşti cu 
logoul şi denumirea Parti-
dului PRO România, res
pectiv purtând mesaje cu 
caracter politic. 

„Ambele birouri elec-
torale au stabilit că par-
tidul Pro România a în-
călcat legislaţia electora-
lă, folosind în campanie 

materiale de propagandă 
electorală care nu respec-
tau prevederile din Legea 
nr. 208/2015 privind ale-
gerea Senatului şi a Ca-
merei Deputaţilor, pre-
cum şi pentru organizarea 
şi funcţionarea Autorită-
ţii Electorale Permanente, 
respectiv: «Mijloacele fo-
losite în campania electo-
rală nu pot contraveni le-
gii». Decizia Biroului Elec-
toral de Circumscripţie Ju-
deţeană Buzău a fost con-
firmată de Biroul Electoral 
Central în data de 29 no-
iembrie 2020, prin Decizia 
nr. 98/2020, care a stabi-
lit în mod definitiv că Par-

tidul Pro România a încăl-
cat legislaţia care conferă 
exclusivitate asupra distri-
buirii şi valorificării obiec-
telor de cult ortodoxe Bi-
sericii Ortodoxe Române”, 
precizează PNL. În urma 
deciziei BEC, partidul Pro 
România este obligat să 
retragă din spaţiul public 
calendarele bisericeşti dis-
tribuite. Totodată, au fost 
sesizate organele de po-
liţie în vederea efectuării 
de cercetări suplimentare 
şi de aplicare a sancţiuni-
lor prevăzute de lege în li-
mitele competenţelor con-
ferite organelor de poliţie, 
menţionează PNL. 

„Biroul Electoral Cen-
tral a stabilit, astfel, că 
materialele distribui-
te de Partidul Pro Româ-
nia, constând în «Calen-
dar creştinortodox pe 
anul 2021», reprezintă o 
modalitate disimulată de 
campanie prin mijloace 

nepermise de lege, fapt 
ce aduce atingere desfă-
şurării unei campanii elec-
torale echitabile, scopului 
acesteia, precum şi inte-
grităţii, eficacităţii şi trans-
parenţei procedurii electo-
rale”, se mai arată în co-
municat.

politică

Au fost numiți președinții interimari 
ai organizațiilor PSD din sectorul 1 și 
sectorul 3

BEC a acreditat operatorul pentru 
sondaje la ieșirea de la urne

Florin Manole a fost numit 
duminică în funcţia de 
președinte interimar al 
Organizaţiei PSD Sector 
1, iar Carmen Mihălcescu 
- la Organizaţia Sector 
3, a anunţat prim-
vicepreședintele acestui 
partid, Sorin Grindeanu. 
„Am avut câteva decizii 
organizatorice în ședinţă. 
În urma unor demisii, 
suspendări, la sectorul 
1 e președinte interimar 
Florin Manole, la sectorul 
3 - Carmen Mihălcescu 
și la Comisia de 
integritate, plecând Florin 
Iordache, e președinte 
Robert Cazanciuc”, 
a spus Grindeanu 
într-o conferinţă 
de presă la finalul 
ședinţei Consiliul Politic 
Naţional al partidului. 
Fostul președinte al 
Organizaţiei PSD Sector 

1, Dan Tudorache, s-a 
autosuspendat din partid, 
după ce procurorii DNA 
- Secţia de combatere 
a infracţiunilor asimilate 
infracţiunilor de corupţie 
au anunţat că au dispus 
punerea în mișcare a 
acţiunii penale faţă de 
acesta, la data faptelor 
primar, sub aspectul 
săvârșirii infracţiunilor 
de complicitate la trafic 
de influenţă și spălare 
a banilor. Președintele 
interimar al Organizaţiei 
PSD Sector 3, Aurelian 
Bădulescu, și-a anunţat 
și el demisia din această 
funcţie. Fostul președinte 
al Comisiei de integritate 
a PSD, Florin Iordache, 
a părăsit partidul și 
Parlamentul după ce a 
fost validat în funcţia de 
președinte al Consiliului 
Legislativ. 

Biroul Electoral Central 
a decis, în ședinţa de 
duminică, acreditarea 
SC Megatronic World 
Productions SRL pentru 
efectuarea de sondaje de 
opinie la ieșirea de la urne 
la alegerile pentru Senat 
și Camera Deputaţilor din 
6 decembrie. În aceeași 
ședinţă, BEC a respins mai 
multe contestaţii formulate 
de Partidul Alianţa 
pentru Unirea Românilor 
împotriva Deciziei nr. 
32/24.11.2020 adoptată 
de Biroul Electoral nr. 
43 pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reședinţa în afara ţării; 
Petru Stan-Erimescu 
împotriva Deciziei nr. 

41/24.11.2020 adoptată 
de Biroul Electoral 
de Circumscripţie 
Judeţeană nr. 11 Caraș-
Severin; Partidul Pro 
România - Organizaţia 
Judeţeană Buzău 
împotriva Deciziei nr. 
43/26.11.2020, adoptată 
de Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. 10 
Buzău. 
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Premierul Ludovic 
Orban a declarat 
că Guvernul este 
într-un parteneriat 
solid şi puternic 
cu preşedintele, 
care are scopul de 
a creşte influenţa 
României în deciziile 
la nivel european, 
menţionând că 
o lungă perioadă 
oficialii europeni 
s-au obişnuit să aibă 
„numai surprize 
neplăcute” din partea 
fostelor guverne ale 
ţării noastre, dar de 
un an de zile lucrurile 
s-au schimbat. 

„Nu am să mă feresc 
să vorbesc despre alegeri. 
Din păcate, o lungă peri-
oadă de timp, din Româ-
nia singurele lucruri bune 
şi singurele informaţii po-
zitive care veneau către 
partenerii noştri europeni 
veneau din partea preşe-
dintelui României. Oficialii 
europeni sau obişnuit să 
aibă numai surprize ne-
plăcute din partea foste-
lor guverne. De un an de 
zile, lucrurile sau schim-
bat şi Guvernul contri-
buie alături de preşedin-
te în a face surprize fru-
moase partenerilor noştri 
europeni. Suntem întrun 
parteneriat extrem de so-
lid şi puternic, care nu are 
alt scop decât acela de a 
creşte influenţa Români-
ei în deciziile care se iau 
la nivel european, decizii 
care sunt în interesul ge-

neral al cetăţenilor Uniu-
nii Europene şi, de ase-
menea, de a putea fruc-
tifica toate oportunităţile 
care sunt puse la dispozi-
ţia României în conceptul 
european”, a afirmat Or-
ban, la lansarea proiec-
tului Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă. 
Orban a spus că nu este 
indiferent cine va câştiga 
alegerile, susţinând că cei 
care au guvernat înaintea 
PNL „aproape că nu şiau 
dorit să folosească fondu-
rile europene”. 

„Nu este indiferent ci-
ne va câştiga aceste ale-
geri, pentru că efortul de 
accesare a acestor resur-
se financiare este un efort 
care nu poate fi făcut de 
oricine. E suficient să ne 
uităm la rata de absorbţie 
de până în 4 noiembrie ca 
să vedem că cei care au 
guvernat înaintea noastră 
aproape parcă nu şiau 
dorit să folosească fon-
durile europene pentru a 
îmbunătăţi viaţa români-
lor. Schimbarea este evi-
dentă în materie de abor-

dare a relaţiei cu instituţi-
ile Uniunii Europene doar 
după ce noi am preluat 
guvernarea. Nu este sim-
plu să absorbi bani euro-
peni. Trebuie să ai proiec-
te solide, serioase, trebu-
ie să generezi o dinamică 
în întreaga societate pen-
tru absorbţia fondurilor 
europene, nu depinde nu-
mai de Guvern, ci depinde 
de un ansamblu instituţi-
onal şi depinde, practic, 
de administraţiile locale, 
de universităţi, depinde 
de organizaţii neguver-
namentale, de organizaţii 
patronale, de organizaţii 
profesionale, depinde de 
beneficiari individuali care 
au capacitatea de a gene-
ra proiecte astfel încât să 
poată să beneficieze de 
proiectele finanţate de la 
nivelul Uniunii Europene”, 
a adăugat premierul. 

Ludovic Orban a men-
ţionat că nu există om ca-
re să nu poată benefi-
cia de pe urma absorbţiei 
acestor fonduri europene. 

„Efortul de a transfor-
ma România în bine, de a 

dezvolta, de a moderni-
za România va trebui să 
fie un efort al ansamblu-
lui întregii societăţi, pen-
tru că merită. Toţi aceşti 
bani care vor veni în Ro-
mânia vor oferi o şansă 
la o viaţă mai bună pen-
tru fiecare dintre cetăţenii 
români. Nu există om ca-
re să nu poată să benefi-
cieze de pe urma absorb-
ţiei acestor fonduri euro-
pene, indiferent că este 
vorba de un întreprinză-
tor, este vorba de un re-
prezentant al unei profe-
sii liberale, indiferent dacă 
este vorba de un angajat 
sau de un om care îşi ca-
ută un loc de muncă, indi-
ferent dacă este vorba de 
un angajat în sectorul pu-
blic al cărui venit depinde 
de dezvoltarea economi-
că a ţării, indiferent dacă 
este vorba de un părinte 
sau un bunic a cărui pen-
sie poate creşte numai pe 
baza creşterii număru-
lui de angajaţi şi pe baza 
creşterii salariului mediu 
în economie”, a subliniat 
Ludovic Orban.

Partidului Pro România îi este interzis să mai distribuie 
calendare creștin-ortodoxe cu logoul formaţiunii
Partidului Pro România îi este interzis să 
mai distribuie calendare creştin-ortodoxe 
cu logoul formaţiunii, în campania 
electorală, informează Partidul Naţional 
Liberal, prin intermediul unui comunicat. 

Guvernul, parteneriat solid și puternic 
cu președintele pentru a crește influenţa 
României în deciziile europene


