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PSD Gorj organizează un miting de
Caricatura
10000 de oameni la Târgu Jiu, Săptămânii
religioasă
împotriva Guvernului Cioloş Întâlnire
la o Havană
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DNA – obligată
să-şi schimbe
comunicatele
de presă!?

l 10 000 de gorjeni sunt așteptați , în
Piața Prefecturii din Tg Jiu
Iulian Ionescu
PSD-ul avertiza încă de săptămâna trecută, Guvernul Cioloș
și mai ales pe ministrul Energiei,
Victor Grigorescu cu proteste în
condițiile în care s-a dorit și probabil se dorește în continuare
mutarea sediului CE Oltenia de
la Târgu Jiu la București.
Organizația PSD de la Gorj,
prin vocea președintelui CJ
Gorj, Ion Călinoiu anunța că va
scoate în stradă
10 000 de oameni iar printr-un comunicat preciza că se-

l proaspătul candidat la Primăria Motru,
Cosmin Morega va fi prezent la miting

diul Complexului Energetic
Oltenia trebuie să fie la TârguJiu pentru ca Gorjul să rămână
un județ viu.
PSD Gorj mai preciza în comunicat faptul că nu ar trebui să ne fie
indiferentă decizia de mutare a sediul entității energetice la Bu
curești, nu ar trebui să ne fie indiferentă activitatea pe care o
desfășoară acest colos.Trebuie să
facem tot ce depinde de noi, toți,
ca gorjeni, indiferent de culoarea
politică, de domeniul în care lucrăm, de orgolii, ca să menținem
Complexul Energetic Oltenia în
viață.

JOI, 25 FEBRUARIE 2016,
de la ora 17.00, în Piața Prefec
turii din Tg Jiu miting
”Facem apel la toți cetățenii
județului Gorj să participe JOI,
25 FEBRUARIE 2016, de la ora
17.00, în Piața Prefecturii din Tg
Jiu, la un miting pentru a trage
un semnal de alarmă guvernului
Cioloș, ministrului Energiei, pentru ca viitorul celui mai mare
producător de energie pe bază de
cărbune din România, care în
momente critice a asigurat necesarul de energie la nivel de țară,
să nu fie unul sumbru.”
Continuare în pag. 4 >>
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Scandal între o
jurnalistă şi
copreşedintele PNL
Gorj! Jurnalista îl acuză
pe copreşedintele
PNL Gorj, Dan
Vîlceanu de presiuni!
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PNL a pierdut momentul prielnic
pentru a câştiga alegerile locale!?
de Iulian Ionescu

În acest moment, PNL a pierdut
avantajul mediatic și de impact în
fața PSD-ului.La PSD s-au pornit
motoarele, se știe că o dată ce acest
partid este urnit, o să fie cam greu
pentru celellalte partide să mai
facă față psd-iștilor.Chiar dacă liderul, Dragnea o mai comite din
când în când, în sensul că vine cu
unele propuneri legislative discutabile, ca și organizare se vede că
este profesor.
Să luăm ca exemplu județul Gorj, unde
PNL, cu câteva luni în urmă era pe val,
liderii partidului erau prezenți pe media cu
atacuri și dezvăluiri împotriva PSD-ului,
deja participarea la ședințele publice organizate de PNL era numeroasă, existând
chiar și vizite a celor doi lideri, Alina

Gorghiu și Vasile Blaga la Gorj.
La ora actuală acel moment prielnic, în
care PNL conta, s-a cam depășit în dezavantajul PNL Gorj și în avantajul PSDului.
Mai mult decât atât, startul pentru alegerile locale s-a dat, doar că PNL încă nu
participă, nu e viu.Exemplu cel mai concludent este cel legat de candidații pentru
primăriile din Gorj.În timp ce PNL îi anunță în conferințe de presă doar pe cei care
nu vor candida, PSD-ul îi prezintă în conferințe doar pe cei cu care merg în alegeri.
Aici am fost puțin rătăcios, doar că, nu o
să pot să înțeleg niciodată cum poate face
asemenea greșeli un partid ca PNL, greșeli
elementare de promovare publică a unor
candidați, mai ales organizația din Gorj,
unde copreședinte este un om care a lucrat
în media și are o experiență.

PSD-ul, deja și-a anunțat în ultimele
conferințe de presă, peste 25 % din candidații pentru primăriile din județ, promovându-i direct, lăsându-i să se acomodeze
cu media și arătând că au un caecopolitic
lendar și strategie pusă la punct
magazin
în ceea ce privește campania
Informațiile și articolele publicate in revista
electorală pentru locale.
Ecopolitic magazin sunt furnizate de catre agenția de
știri Ecopolitic Media
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Dacă organizația PNL de la
Gorj nu-și revine și nu găsește
rapid o soluție sau să vină cineva
cu o strategie concretă și viabilă,
adaptată la ce este în gorj, care să
poată să mai facă ceva, e posibil
să piardă lupta înainte de a începe campania pentru elegerile locale.
PNL-iștii gorjeni începuseră
bine, au căutat să propună candidați cu un anumit profil, oameni
care nu au mai făcut politică sau
care sunt ”cinstiți”, neimplicați în
anumite afaceri dubioase, doar că
au uitat un amănunt, ei trebuie să
fie mediatizați și mai ales să fie
învățați, pregătiți să vorbească pu-

blic, să poată convinge alegătorii.
Ușor, ușor cei de la PSD Gorj s-au trezit
dintr-o adormire îndusă de evenimentul din
Clubul Colectiv, care a dus la manifestații
de stradă și în Gorj, culminând cu demisia
”gorjeanului” Victor Ponta.L-au recuperat
pe demisionarul Ponta, își prezintă candidați și paradoxal, criza de la CE Oltenia
vine în avantajul PSD-ului în sensul că
PSD-iștii pot spune acum că atâta timp cât
a fost Ponta premier, compania a rămas la
Târgu-Jiu și cât de cât a mers.
Aștept cu interes să văd dacă-și dau seama și PNL-iștii gorjeni că, deja, e campanie și în al 12-lea ceas voi vedea cine sunt
candidații.Eu nu pot să-i caut în județ, speram să-i aflu de la PNL, să-i caut într-o
poză la vreo conferință de presă sau ceva
de genul.
PS

Scuze, precizez că pe unul dintre
candidații PNL de la Gorj l-am văzut
și cred că am fost primul care l-a
prezentat public, fără nicio rugăminte din partea omului de lângă
acel candidat. Chiar l-am întrebat
ceva, nu pot spune dacă m-a convins....m-a lăsat doar mut de uimire.
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Balada Săptămânii

Baladă
pentru ţara
disperată
Constantin Bunilă

S-a invățat să dea din gură,
Să aibă propria părere

Poporul alege de doi bani

Despre prostie și durere.

Aleși pe patru sau cinci ani,
Care de regulă-i fac felul
Și-i desumflă portofelul.
Poporul e naiv din fire
Dar nu trădează din iubire,
Trădează c-asta-i firea lui
Și nu dă seamă timpului.

Sărac și prost ca-ntotdeauna

Avem o țară disperată
A stat de mână cu minciuna,
Că n-avem mama , n-avem tată
Și s-a bătut cu pumnu-n piept Și nu avem conducător
Spunând că-i un popor deștept. Să de-a răspunsuri la popor.
Acum plătește ce-a ales
Dar nu prea are de cules,
Din dictatura de carton
Condusă de un neamț beton.

Poporul face des prostii

Ce nu iubește parlamentul

Și lasă-n urmă datorii,

Și care schimbă evidentul.

Copii lui să le plătească
Și tot din greu să și trudescă,
Are în schimb o calitate:
El uită des ceea ce pate.
Abia ieșit din dictatură

Dar ei cerșesc până la vară
Mandatul pentru o leafă rară
Și pentr-un trai cu veselie
De care acest popor nu știe.

Poporul este iar la greu
Lovit chiar de guvernul său
Parlamentarii l-au trădat
Edilii, dreptul nu i-au dat.

Însă poporul suveran
Își i-a prostia paravan,
Și chiar dacă-i așa naiv
Nu-i victimă la Colectiv.
De aceea dacă iese-n stradă
N-o face numai din bravadă,
Și-o face simplu ca protest
C-a scos conștiința din arest.
Acesta este un pamflet și trebuie tratat
ca atare!
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PSD Gorj organizează un miting de
10000 de oameni...
Urmare din pag 1

Se mai precizează în comunicatul PSD Gorj
că este momentul să dăm dovadă de unitate,
iar factorii de decizie de la București să țină
cont de vocea străzii de la Gorj și să revină
asupra măsurilor care ar afecta soarta miilor
de oameni care lucrează în minerit și energie.
Proaspătul candidat la Primăria Motru,
Cosmin Morega va fi prezent la miting
Marți seara, în cadrul ședinței organizației PSD Motru, Cosmin Morega a devenit
candidatul oficial al PSD pentru primăria
municipiului Motru.

Prima acțiune politică
la care va participa este
mitingul de la Târgu Jiu.
Proaspătul candidat,
Cosmin Morega a precizat
că acest miting este o acțiune pentru oamenii din
Motru și din județul Gorj.
Candidatul la primăria municipiului Motru, Cosmin
Morega a ținut să precizeze faptul că susține necondiționat păstrarea locurilor
de muncă și că trebuie să
fim uniți pentru a reuși în aceste momente grele pentru toți gorjenii.Candidatul la primăria
Motru, Cosmin Morega a ținut să mai precize-

ze faptul că va merge împreună cu peste 250
de motreni la mitingul de la Târgu Jiu și speră
ca orice gorjean, indiferent pe cine simpatizează, să se alăture acestui protest.

Borza militează pentru insolvenţa CEO!

CEO: compania este stabilă financiar
L.I.

Remus Borza, administratorul Hidro
lelectrica, a făcut o declaraţie şocantă în
ceea ce priveşte situaţia Complexului
Energetic Oltenia! Spune că există toate datele care arată ca CEO va intra în insolvenţă. Compania îl contrazice printr-un comunicat în care spune că la această dată
societatea este stabilă financiar.
“99% din companiile intrate în insolvenţă
sfârşesc în faliment, adică mor. Mai puţin de
1% din companiile aflate în insolvenţă reuşesc
să iasă, în urma unui plan de reorganizare.
Dacă guvernanţii vor zăbovi la fel de mult şi
la C.E. Oltenia precum la Hunedoara, s-ar

putea să fie prea târziu”, spune Borza. Acesta
se laudă că a prevăzut si insolvenţa RAAN,
CEH sau OLTCHIM.
CEO a înregistrat pierderi de aproape
un milliard
Complexul Energetic Oltenia a înregistrat
pierderi, anul trecut, de aproape un milliard,
iar în 2014 de 700 de milioane de lei.
Declaraţia lui Remus Borza porneşte de la
aceste date, dar reprezentanţii CEO spun că nu
se pune problema de insolvenţă.
Cifra de afaceri a CEO este de 2,7 miliarde de lei.
“La aceasta data societatea nu inregistrea-

za datorii restante fata de bugetul consolidat
al statului si a achitat toate obligatiile financiare catre furnizori si institutiile bancare,
conform prevederilor contractuale. De asemenea, pentru conformarea impusa de legislatia
in vigoare, a fost achizitionat un procent de
aproximativ 80% din totalul de certificate de
CO2 aferente productiei de energie electrica
din anul 2015. Cu toate ca intreaga cantitate
presupune un efort financiar de cca 90 mil
euro, termenul de conformare va putea fi respectat. Influenta factorilor interni asupra
valorilor indicatorilor economico – financiari
ai CE Oltenia este permanent monitorizata, in
contextul dat de evolutia actuala a pietei de
energie nu tocmai favorabila producatorilor
de energie pe baza de carbune”, se arată întrun comunicat de presă de pe siteul companiei.

Ecopolitic Media SRL
Societatea noastră oferă o altfel de abordare si viziune in ceea
ce privesc
• serviciile de consultanta in domeniile relatiilor publice si
al comunicarii
• activitati ale agentiilor de publicitate
• activitati ale agentiilor de stiri

Contactați-ne și veți vedea diferența!
Tel : 0787540682

ci!
i
a
a
t
a
m
R ecla



Pag. 5

ecopolitic
magazin

Întâlnire religioasă la o Havană

www.ecopolitic.ro
facebook.com/ecopolitic

Semnificatia
zilei de 25
februarie
(evenimentele istorice importante care
s-au petrecut în această zi)

Papa Francisc: Bine ai venit Chiril în
Cuba, unde putem să fumăm o havană, într-un
fel pipa păcii și să-l chemăm și pe unul dintre
reprezentanții Islamului, că ei nu au lider consacrat.
Patriarhul Chiril: Liderul lor e profesorul
Mohamed, dar fiecare crede în ce vrea. Dar ce
ai comandat: shaorma cu de toate?
Papa Francisc: Știi că eu sunt un pacifist
și poate-i dedulcim și pe ei, pe islamiști, la
obicieurile noastre creștine.
Patriarhul Chiril: Aleluia!
Papa Francisc: Amin!

Musulmanul: Ce tot puneți la cale lumea,
că noi suntem de doua ori mai mulți ca voi
și-ar trebui să ne ajutați să-avem și noi pace,
că tot ziceți că sunteți pacifiști. Poftă bună, să
vă priască shaorma!
Papa Francisc: Chiril data viitoare ne întâlnim la Damasc!
Patriarhul Chiril: Că bine ziceți Sanc
titatea Voastră, la Damasc se fac niște chefuri
pe cinste!
Constantin Bunilă
Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca
atare!

Kuweit: Ziua națională a statului - aniversarea proclamării independenței (1961)

Statul Kuwait sărbătoreşte Ziua
Naţională a eliberării. Este un stat suveran
situat în Peninsula Arabică. Statul Kuwait
deţine 17.818 km2, 1,3 milioane locuitori,
în capitala Al Kuwait trăiesc 300.000 locuitori. Kuwait este asezat in partea nordica a Golfului Persic, intre Irak si Arabia
Saudita. La 16 mai 2006, a fost deschisă
Ambasada Statului Kuweit la Bucureşti.
În anul 1707 s-a născut dramaturgul
italian Carlo Goldoni (m. 6 februarie 1793)
1866 - Mihai Eminescu a debutat în revista
„Familia” cu poezia „De-aş avea...”
1817 - A fost deschis oficial „Muzeul
Brukenthal” din Sibiu, cel mai vechi muzeu
din România
1922 - A încetat din viaţă Duiliu
Zamfirescu, romancier, nuvelist, dramaturg,
poet, publicist, diplomat şi om politic român,
redactor al revistei “România literară”, membru al Academiei Române (n. 1858)
1925 - Miron Cristea a devenit primul
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane
1935 - Al. Vaida-Voievod, fruntaş al
Partidului Naţional Ţărănesc din România, a
înfiinţat o nouă formaţiune politică, Frontul
Românesc, motiv pentru care, la 22 martie, va
fi exclus din partid. Noua formaţiune va susţine tendinţele autoritare ale regelui Carol al
II-lea. În general, ea va avea un impact scăzut
asupra vieţii politice a ţării şi asupra electoratului românesc
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Cârciumaru, dat pe mâna DNA, de ANI
L.I.

Agenţia Naţională de Integritate a
făcut o sesizare la Direcţia Naţională
Anticorupţie, după ce mascaţii au
descins vara trecută la primăria
Târgu Jiu şi la locuinţa primarului,
Florin Cârciumaru. ANI sesizează
fapte de corupţie şi un posibil conflict de interese. Cârciumaru spune
însă că este nevinovat.
ANI arată în comunicatul de presă, că
Eugenia Călinoiu, fiica lui Florin Cârciumaru,
a cumpărat in 2010, o casă de vacanţă la Rânca
de la SC PRES SANITAS, cu 70 de mii de lei,
in condiţiile în care vila a fost cumpărată de
aceeaşi societate, cu 3 ani în urmă cu 270 de
mii de lei. Asta inseamna că fiica lui
Cârciumaru a cumpărat casa la un preţ de 4 ori
mai mic. PRES SANITAS este o societate

care între 2005
şi 2010 a incasat
de la Prirmăria
Tg Jiu, 7,7 milioane de lei, pentru lucrări la canalizare. De aici
provine suspiciunea că preţul
mic, se datorează contractelor
pe care societatea le- a obţinut
de la primărie.
„DNA-ul şi-a
făcut treaba, a
verificat ce era de verificat şi a verificat ce au
considerat dânşii că trebuie verificat la
Primăria Târgu-Jiu, la mine acasă, la
Aparegio şi pe parcurs s-a stabilit că nu sunt
probleme, că nu sunt considerat suspect şi inculpat într-un dosar la DNA Craiova. Aceeaşi

sesizare a mers şi la ANI. Din punctul
dumnealor de vedere s-a demonstrat că este o
incompatibilitate. Aşteptăm să primim materialul respectiv. Deocamdată s-a făcut verificarea de la DNA şi voi demonstra şi ce a apărut
de la ANI nu este adevărat”, spune Florin
Cârciumaru.

Program de restructurare şi
disponibilizări la CEO
L.I.

Adminsitraţia companiei a anunţat că începând cu 1 martie va incepe
un program de disponibilizări. În
prima etapă se va pleca acasă voluntar cu salarii compensatorii.
Deocamdată administraţia a luat măsura ca restructurarea să înceaoă cu
şeii, astfel că 21% dintre posturile de
conducere vor dispărea, asta inseamnă 100.
Posturile de conducere vor dispărea pentru
a fi o modalitate de lucru mai flexibilă, se arată într un comunicat trimis de CEO. Sevrea ca
informaţia dintre executant şi superior să
ajungă mai repede.
Restructurarea este gândită pentru anii
2016-2020, iar in prima etapă vor pleca acasă
numai cei care vor, după care angajaţii care
îndeplinesc condiţiile de pensionare. Crerile
trebuie depuse până pe 30 martie.
„Având în vedere necesitatea reducerii
cheltuielilor societăţii şi implicit a celor de
personal, Directoratul CE Oltenia a hotărât

acordarea de compensaţii financiare pentru
salariaţii cu contracte pe perioadă nedeterminată care încetează raporturile de muncă cu
acordul părţilor, în baza art.55, lit.b din Codul
Muncii. Pentru încetarea raporturilor de muncă, în aceste condiţii, se vor acorda: 2 salarii

medii brute pe unitate pentru vechime în societate sub 3 ani; 4 salarii medii brute pe unitate pentru vechime în societate între 3 şi 10 ani;
6 salarii medii brute pe unitate pentru vechime
în societate peste 10 ani”, se arată într-un
comunicat al companiei.
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DNA – obligată să-şi schimbe comunicatele de presă!?

Nevinovaţi până la dovedirea vinovăţiei!
M.B.I.

Conform noii directive UE, pentru
consolidarea anumitor aspecte privind
prezumtia de nevinovatie si dreptul persoanei de a fi prezenta in fata instantei
in timpul procedurilor penale, statele
membre trebui să ia măsurile adecvate
pentru ca autoritățile competente , atunci când prezintă persoanele suspecte sau
acuzate , să nu se refere la ele ca fiind
vinovate atâta timp cât nu s-a dovedit
conform legii că sunt vinovate printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva.
Statele membre iau masuri adecvate
pentru a garanta ca persoanele acuzate
nu sunt prezentate ca si cum ar fi vinovate.
Autoritatile nationale trebuie sa se abtina de la a mai prezenta persoanele suspectate sau acuzate ca fiind vinovate, in instanta sau in public, „prin utilizarea unor
masuri de constrangere fizica”, atâta timp
cât nu s-a dovedit conform legii că sunt
vinovate printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva
Directiva reglemntează deasemenea faptul ca probarea vinovăției revine acuzării și
totodată persoana acuzată nu trebuie să își
dovedească nevinovăția. Orice îndoială
privind probarea acuzării este în beneficiul

persoanei suspectate sau
acuzate.
Pentru a transpune
Directiva in legislatia nationala, satele membre au
la dispozitie 24 de luni de
la data publicarii actului
normativ in Jurnalul Ofi
cial al Uniunii Europene.

DNA – obligată săși schimbe comunicatele de presă!?
Lovitura vine chiar de
la Uniunea Europeana,
care prin miniștrii stratelor
membre ale UE au adoptat Directiva privind prezumția de nevinovăție.
In comunicatele DNA actuale apare textul “Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului
penal reglementată de Codul de procedură
penală, activitate care nu poate, în nicio
situație, să înfrângă principiul prezumției
de nevinovăție”. Acesta este inclus la
sfârșitul comunicatelor, după prezentarea
infracțiunilor și acuzațiilor.
DNA are la dispozitie încă doi ani,
acesta fiind termenul maxim de transpunere a directivei, să-și regândească comunicatele de presa.Pâna atunci ar fi elegant și

de bun simț ca acest text să fie introdus ca
referința inițiala la inceputul comunicatului.

DNA- trebuie să-și regândească
strategia de PR
DNA trebuie să se reinventeze , în contextul show-ului mediatic creat de fiecare
arestare preventivă și cel mai probabil să
regândească tipul comunicatelor de presă,
altfel riscă să intre intr-un con de umbră
așa cum a fost până la intrarea în vigoare
a Noului Cod Penal, modificare de care a
profitat pentru a-și consolida imaginea.

Liviu Andrei părăseşte Prefectura Bucureşti,
pentru Mişcarea Populară
Fostul prefect de Gorj, actualmente subprefect al capitalei, a anunţat că îşi va da demisia din funcţie
începând cu 1 martie. Acesta vrea să se reintoarcă în politică, mai exact la Mişcarea Populară. Andrei va
deschide lista de la Consiliul Judeţean.
L.I.

Liviu Andrei a negociat direct cu
Traian Băsescu, venirea la MP. Acesta a
fost membru al PDL din acest partid a
plecat prefect de Gorj, după care PSD l
a menţinut pe funcţia de subprefect, în
capitală. Opiniile în MP Gorj sunt diferite,
deoarece preşedintele partidului, Nicolate

Daviţoiu a declarat că este binevenit, insă
preşedintele de la municipiu, Ion Săvoiu
spune că nu este de acord, deoarece Liviu
Andrei este pesedist, din moment ce a
fost susţinut pentru funcţia din capitală.
Un lucru este cert, Andrei va veni la
MP Gorj si va candida pe lista de consilieri judeţeni. În acest caz, rămâne de
văzut, ce va face Ion Săvoiu.
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Scandal între o jurnalistă şi copreşedintele PNL Gorj

Jurnalista îl acuză pe copreşedintele
ecopolitic.ro
Dan Vîlceanu, liderul PNL Gorj către
jurnalistă: ” Nu știu ce scoli ați facut, dar as
vrea să știu la care dintre ele ați învățat să
mintiti.”
Jurnalista, Gabriela Gingioveanu către
copreședintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu:
”din punctul meu de vedere, ati intrat in greva foamei din interese personale, a se vedea
afacerile familiei, si din disperarea de a va
face imagine si de a castiga voturi(a se vedea
rezultatele dvs din 2012)”
Scandalul a început o dată cu difuzarea
unui material numit “Dosar de presă”, pe
postul local din Gorj, TV SUD în care s-au
prezentat anumite detalii legate de afacerile
familiei Vîlceanu, implicit ale copreședintelui PNL Gorj, Dan Vîlceanu.
După ce a fost difuzat materialului, copreședintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu a reacționat
printr-o postare pe facebook în care, a catalogat materialul ca fiind o ”Manipularea comunistă a PSD!”
Pentru a nu exista interpretări vă prezentăm
în continuare tot ce a postat, referitor la cele
precizate în materialul de presă, copreședintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu”Manipularea comunistă a PSD! Despre interesele TV SUD şi
contractele cu instituţiile publice.

Respectabila televiziune TV SUD, patronată de Ionut Raitaru, iar politica editorială,
coordonată de Gabriela Gingioveanu, a difuzat un material numit “Dosar de presă”, despre cum familia mea s-a îmbogățit. Nu mă

deranjează ideea în sine a emisiunii, ci multele minciuni pe care jurnaliştii “profesionişti
şi deontologi” de la această televiziune le-au
spus.
Una dintre cele mai mari minciuni, care a
fost spusă cu intenție, este despre faptul că în
“sertarele organelor de anchetă” a dispărut
o cercetare penală în legatură cu utilajele de
la AMORIM, societate la care tatăl meu a
fost director economic.
Domnule Ionuț Răitaru, doamna Gabriela
Gângioveanu şi doamna Neli Matei, v-ați
mințit telespectatorii, pentru că nu mai aveți
principii. Vreau să vă spun că acea anchetă
nu a dispărut. S-a încheiat cu NUP, cred că
stiți ce înseamnă.
Cel care a facut sesizarea în legatură cu
utilajele de la AMORIM a fost Dan Ilie
Morega, pe care tatăl meu l-a dat în judecată,
ulterior, pentru denunț calomnios. Procesul
dintre ei, s-a încheiat pe cale amiabilă, domnul Morega mergând la radio OMEGA, pentru a-şi cere scuze, deoarece acolo a făcut
publice informațiile care nu s-au adeverit.
Există şi în ziua de astăzi inregistrarea.
O să clarific şi celelalte minciuni pe care
le-ați scris:
1. Tatăl meu nu a fost niciodată patron de
firmă. În 2000 era director la AMORIM, iar
din această funcție a plecat subprefect.
2.TREFO nu a câştigat, în acea perioadă,
contracte în defavoarea GRIMEX sau UREX,
deoarece nu presta servicii care să se intersecteze cu ale celor două societăți.

3.Teofil Ghirasim nu a fost niciodată director la AMORIM.
4.Eu nu am fost niciodată administrator
la ROMINEX TIMISOARA şi nu am avut
vreo altă calitate.
5. Neavând nicio calitate la această firmă
nu cunosc motivele pentru care a intrat în
insolvența sau motivele altor probleme pe
care le-a avut.
Stiu însă, că dumneavoastră, scrieți la comandă nişte minciuni şi nu este prima dată.
Nu mă deranjează că scrieti despre afacerile
mele, mă deranjează numai minciunile.
Stiu de asemenea că trebuie să scrieți astfel de materiale care nu vă fac onoare, deoarece în caz contrar s-ar supăra PSD care vă
ajută cu contracte suficiente de la instituțiile
publice pe care le conduc. Dau numai trei
exemple: Consiliul Județean, Primăria Târgu
Jiu şi pe vremea domnului Ciurel, CEO.
Nu mă deranjează nici faptul că TV SUD
a primit ordin să nu mai invite liberali la emisiuni sau să apară informații despre acțiunile acestui partid, dar dacă ne cenzurați şi nu
ne dați dreptul să ne apărăm, nu scrieți materiale la comandă, prin care să ne denigrați
imaginea.
Vă informez că de această dată voi face
sesizare direct la CNA, deoarece continuați
să mințiți. Deşi ați mai făcut-o, v-am trimis
un drept la replică, pe care l-ați difuzat pentru că ați ştiut că ați făcut publice informații
false, continuați să vă mințiți telespectatorii.
Vă multumiți însă publicul fidel al PSD!”
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PNL Gorj, Dan Vîlceanu de presiuni!
Jurnalista, Gabriela Gingioveanu către
copreședintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu:

Dan Vîlceanu, liderul PNL Gorj către
jurnalistă : ” Nu știu ce scoli ați facut, dar
as vrea să știu la care dintre ele ați învățat să
mintiti.”
Contactată pentru a dezvolta subiectul,
jurnalista de la TV Sud a ținut să adauge, pe
lângă cele postate pe facebook, faptul că ”tot
ce s-a scris la acel dosar de presa este sustinut de dovezi!”

de a castiga voturi(a se vedea rezultatele dvs
din 2012)

”din punctul meu de vedere, ati intrat in
greva foamei din interese personale, a se vedea afacerile familiei, si din disperarea de a
va face imagine si de a castiga voturi(a se
vedea rezultatele dvs din 2012)”
Jurnalista postului la care a apărut materialul, a sugerat, printr-o postare pe pagina sa de
socializare, faptul că există presiuni și atacuri
din partea copreședintelui PNL, Dan Vîlceanu,
sfătuindu-l pe politician să nu mai amenințe și
să mai facă presiuni față de presă.Jurnalista
mai precizează faptul că aceste atacuri vin dintr-o frustare a acestuia că nu a fost luat în calcul de colegii de la București în momentul în
care a intrat în greva foamei.Mai mult decât,
jurnalista, Gabriela Gingioveanu spune despre
Vălceanu că a intrat în greva foamei din disperare să-și facă imagine și să câștige voturi.
La fel ca și în cazul copreședintelui PNL
Gorj, în continuare vă vom prezenta textul integral al jurnalistei, Gabriela Gingioveanu :
”Domnule Dan Vîlceanu, aleg sa va raspund in singura maniera pe care pare ca o
intelegeti, pe Facebook: Lucrez de peste 10
ani in presa din Gorj si nu este prima data
cand suport presiuni.
Cred ca atacati la persoana din frustrarea
ca nu sunteti luat in calcul nici macar de
colegii de partid(ati stat 3 zile in greva foamei, ignorat de orice liberal cu o urma de
functie la nivel central).
As vrea sa va mai spun si ca, din punctul
meu de vedere, ati intrat in greva foamei din
interese personale, a se vedea afacerile familiei, si din disperarea de a va face imagine si

Alaturi de echipa TV Sud, reusim sa captam atentia majoritatii publicului din judet si
asta doar pentru ca aplicam ce-am invatat la
scoala, nu lectiile de la politicieni.
Ne respectam publicul si, tocmai de aceea,
subliniem derapajele tot mai dese, ale politicienilor. Remarc despre clasa politica locala(despre aia centrala nu ne pronuntam aici)
tendinta de a spune, cand sunt anchetati, ca
dosarul e ,,politic,,(!). Cand presa scrie materiale care nu va convin, e ,,platita,,.
Va sfatuiesc sa nu ne mai amenintati, presiunille dvs nu ne afecteaza. Adresati-va institutiilor statului in ceea ce priveste nemultumirile la adresa Tv Sud si, va promit, ca
daca vreuna dintre acestea va va da dreptate,
vom fi primii care vor publica acest fapt.
Mult succes!”

Scandalul și acuzele au continuat printr-o
nouă postare a lui Dan Vîlceanu, liderul PNL
Gorj.Nu o putem interpreta și vă lăsăm pe
dumneavoastră, cititorul să o analizați.
Dan Vîlceanu pe facebook
„Doamna, Gabriela Gingioveanu, nu am
de gand sa va contrazic in legatura cu preferintele dumneavoastra politice.
Va spun doar trei lucruri :
1. Nu știu ce scoli ați facut, dar as vrea să
știu la care dintre ele ați învățat să mintiti.
2 . Răspunsul pe care mi l-ati dat, nu clarifica minciunile din acel material, va spuneți
doar crezurile dumneavoastra politice, ceea
ce nu intereseaza pe nimeni.
3 . Macar fiti originala și nu copiați părerile colegilor dumneavoastra jurnalisti legate
de reacția partidului meu in legatura cu protestul. Ma refer la Narcis Daju.
Observ ca nici măcar nu încercați să va
aparati, ceea ce demonstreaza ca stiti ca ați
mintit.”
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Ce mesaj a transmis Preşedintele României,
Klaus Iohannis gorjenilor cu prilejul
„Zilei Naţionale CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Iulian Ionescu

- trebuie să ne angajăm să facem din
punerea în valoare a operei lui Constantin
Brâncuşi o cauză națională
- Apreciez inițiativa înființării Muzeului
Brâncuși la Târgu Jiu
- favorabil nominalizării Ansamblului
Calea Eroilor în Lista Patrimoniului
Mondial UNESCO doresc un deznodământ.

Președintele României, domnul
Klaus Iohannis, a transmis vineri, 19
februarie a.c., un mesaj cu prilejul
„Zilei Naţionale Constantin Brân
cuşi”. Mesajul a fost citit de către
domnul Sergiu Nistor, Consilier
Prezidențial, Departamentul Cultură,
Culte şi Centenar.
Vă prezentăm în continuare textul mesajului:„2016 este primul an în care marcăm în
cadrul unei zile naționale posteritatea operei
lui Constantin Brâncuşi, graţie unei legi prin
care ne asumăm responsabilitatea pentru moștenirea lăsată omenirii de părintele sculpturii
moderne.
Cunoașterea, protejarea și punerea în valoare a operei lui Brâncuși au nevoie de acțiuni concrete, dincolo de bune intenții. Apreciez
inițiativa înființării Muzeului Brâncuși la

Târgu Jiu. De asemenea, sper în reluarea și
finalizarea negocierilor pentru revenirea
Cumințeniei Pământului în domeniul public al
statului și doresc un deznodământ favorabil
nominalizării Ansamblului Calea Eroilor în
Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
În secolul XX, sevele spiritualității
românești au dat vitalitate unor sinteze artis
tice de valoare și cu semnificații universale:
operelor lui Constantin Brâncuși li se adaugă
cele ale lui George Enescu, Eugen Ionescu,
Emil Cioran ori Tristan Tzara, piloni funda
mentali ai marilor curente moderne. Exemplul
vieții lor ne arată că respectul și locul pe care
ni-l dorim în lume poate fi obținut în primul
rând prin creșterea, recunoașterea și fructi

ficarea valorilor, testate în marea competiție
a civilizațiilor. Așa cum spunea cel născut
acum 140 de ani la Hobița, trebuie să ne
plecăm doar „în fața inteligenței harnice și a
meritelor”.
Ziua lui Constantin Brâncuși este mai mult
decât o aniversare. Opera sa va exercita de-a
pururi fascinația marilor mistere. Toţi cei care
poposesc în umbra Coloanei ori pășesc pe
Calea Eroilor spre Poarta Sărutului şi Masa
Tăcerii sunt moștenitorii și curatorii morali ai
unui tezaur al întregii umanități.
Pentru toate acestea trebuie să ne angajăm
să facem din punerea în valoare a operei lui
Constantin Brâncuşi o cauză națională.”

TARGUL DE TURISM al ROMÂNIEI, ediţia de
primăvară şi-a deschis porţile
TARGUL DE TURISM al ROMÂNIEI,
ediția de primăvară, va fi organizat în perioada 25-28 februarie 2016, în Pavilioanele
C1 – C6 din cadrul Centrului Expozitional
Romexpo.
PROGRAM DE VIZITARE : 25-27 februarie 2016 (joi-sâmbată): între 10.00-18.00 iar pe 28 februarie 2016, (duminica):
10.00-16.00
ecopolitic.ro
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Acord de încetare a focului în Siria,
între Rusia şi SUA
ecopolitic.ro/jurnalul.ro

l Acordul ruso-american de încetare
a focului în Siria intra în vigoare în
acest weekend
Acest acord de încetare a focului în Siria
ar urma să intre în vigoare în ziua de 27
februarie, transmite agenția de presa rusă
TASS, citând canalul de televiziune AlJazeera, ce face referire la un document ce
ar fi fost convenit între SUA si Rusia.
Regimul de la Damasc a anunţat marţi că
acceptă propunerea ruso-americană privind
încetarea ostilităţilor în Siria, dar spune că va
continua să lupte împotriva ‚grupărilor teroriste’ precum gruparea jihadistă Statul Islamic şi
Frontul Al-Nosra, excluse din acord, relatează
AFP şi Reuters. Republica Arabă Siriană anunţă că acceptă încetarea ostilităţilor, în condiţiile continuării operaţiunilor militare în lupta
împotriva terorismului Daesh (acronimul arab
al Statului Islamic), al Frontului Al-Nosra şi al
altor grupări teroriste legate de acestea, în conformitate cu anunţul ruso-american’, a indicat
Ministerul sirian de Externe, într-un comunicat

citat de AFP. Guvernul sirian se declară pregătit să se coordoneze cu Rusia pentru definirea
zonelor unde activităţile militare vor fi suspendate, scrie Reuters. ‚Pentru a garanta succesul
încetării ostilităţilor, prevăzută să intre în vigoare sâmbătă, guvernul sirian este pregătit să
se coordoneze cu partea rusă pentru a determi-

na care sunt regiunile şi grupurile armate ce
vor face obiectul încetării focului’, menţionează ministerul, citat de AFP. Acordul ruso-american exclude SI, Al-Nosra (ramura siriană a
Al Qaida), dar şi organizaţii catalogate drept
‚teroriste’ de către Consiliul de Securitate al
ONU şi nemenţionate în text.

Cine sunt candidaţii la primăriile din Gorj ai PSD?
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aninoasa
Baia de Fier
Bengeşti - Ciocadia
Berleşti
Bolboşi
Brăneşti
Căpreni
Drăguţeşti
Fărcăşeşti
Glogova

Petroi Ilie
Turbăceanu Dumitru
Geogia Victor
Dumitraşcu Maria
Ştioclei Gheorghe
Stochiţoiu Gheorghe
Cătănoiu Emil
Butan Gheorghe
Bălu Spiridon Dănuţ
Alpredi Gheorghe

Prezentarea candidaților pentru funcția de primar la alegerile
locale în cadrul conferinței de presa a PSD din data de 23.02.2016
În două săptămâni, PSD Gorj a reușit să stabilească și să prezinte public peste un sfert din candidații la primăriile din județ pentru
alegerile locale.Nu numai că i-a anunțat dar a și reușit să-i promoveze în cadrul unor conferințe de presă.Vă prezentăm în continuare
lista prezentată până în acest moment de către PSD Gorj.
Prezentarea candidaților pentru funcția de primar la alegerile
locale în cadrul conferinței de presa a PSD din data de 16.02.2016

1
2
3

LOCALITATE
Tismana
Albeni
Alimpeşti

NUME
Slivilescu Marian
Cornea Victora Dumitru
Mosor Elena

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Localitatea
Logreşti
Peştişani
Runcu
Săcelu
Schela
Slivileşti
Stejari
Turcineşti
Vladimir
Ciuperceni
Prigoria
Scoarța

Primar în funcţiune
Băluţă S. Ion
Pigui Cosmin
Cîmpeanu Cristian Adi
Jurebie Florin
Şerbănescu Aristide
Bucurescu Sorin
Lupu Ştefan
Gogălniceanu Vasile
Vijulan Marius
Dobrescu Nicolae Daniel
Goață Lucian
Stamatoiu Ion Grigore
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Preşedintele Iohannis, s-a adresat Parlamentului
României pentru prima dată în 2016
Iulian Ionescu

Președintele României, domnul Klaus
Iohannis a fost luni în Parlament pentru a se
adresa plenului reunit.Șeful statului a ținut un
discurs, abordând teme de politică internă, mai
ales că 2016 este anul în care vor avea loc
alegeri locale și legislative.Iohannis a atras
atenția asupra momentului important pentru
justiție, precizând că nu va rămâne un simplu
spectator, în cazul numirii șefilor din acest sector.
Președintele a transmis în prealabil o scrisoare președinților celor doua Camere ale
Parlamentului, Călin Popescu Tăriceanu și
Valeriu Zgonea, în care a cerut să adreseze
Parlamentului un mesaj pe 22 februarie, iar
conducerea Legislativului a aprobat solicitarea.
La sosirea la Palatul Parlamentului,
Președintele Klaus Iohannis a fost primit de
Călin Popescu Tăriceanu și de Valeriu Zgonea.
Klaus Iohannis a intra în sala de plen, însoțit
de Dan Mihalache, Tăriceanu si Dacian Cioloș.
La discursul Președintelui din plen au fost prezenți 374 deputați și senatori.
În continuare vă prezentăm câteva aspecte
importante din discursul lui Klaus Iohannis
(sursa – Administrația Prezidențială)
”Ne aflăm la debutul ultimului an de mandat pentru actualul Parlament, un an electoral. În afara competiției politice democratice,
în afara emoției inerente perioadei alegerilor,
anii electorali au avut în România, din păcate,
și alte caracteristici și au adus un anumit tip
de practici.
Apropierea campaniilor a atras adesea măsuri care să avantajeze o formațiune sau alta,
politici adoptate în urma unor calcule electorale, alocări de fonduri după culoarea politică, promisiuni populiste sau nesustenabile și
chiar legi niciodată aplicate.
Mărirea cu 50% a salariilor profesorilor,
decisă în 2008 și niciodată aplicată, sau
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
55/2014, care a legalizat migrația aleșilor locali, din păcate aplicată, vor rămâne probabil
într-o nefericită istorie a măsurilor legislative cu iz electoral.
Vă propun un an 2016 în care competiția
pentru voturi să nu excludă preocuparea pentru construcția pe termen lung, în care febra
campaniilor să nu oprească dezbaterea așezată, iar subiectele spectaculoase de zi cu zi
să nu elimine de pe agenda publică teme majore de interes pentru cetățeni și viața lor.

Pornind de la aceste premise, vă invit să
asumăm împreună câteva mize majore pentru
anul 2016:
• prima vizează începutul recâștigării încrederii în politică;
• a doua ține de funcționarea instituțiilor
într-un stat democratic;
• a treia privește continuarea eforturilor în
domenii în care România a făcut progrese și a
câștigat respectul partenerilor externi;
• și, în fine, dar nu în ultimul rând, în zona
marilor sisteme publice, vă propun să punem
câteva pietre de temelie pe care să se poată
construi în 2017, indiferent cine va fi la putere.
Am spus la finele anului trecut că îmi doresc ca anul 2016 să fie anul în care clasa politică dă un semnal clar că a înțeles aspirațiile
și așteptările societății și face un pas către înnoire în materie de atitudini, idei și oameni.
Instabilitatea legislativă în general afectează nu doar funcționarea economiei, a societății,
a marilor sisteme publice precum educația și
sănătatea, ci ajunge să fie o vulnerabilitate a
sistemului democratic. Cred că nimeni nu-și
dorește așa ceva.
Sunt preocupat de modul în care funcţionează ansamblul acestui stat, instituţiile lui, cu
atenta separare a puterilor. Dar vreau în acelaşi
timp să transmit un mesaj foarte limpede: acest
stat nu poate da impresia unei funcţionări haotice, dezordonate, cu alte cuvinte a unui stat
în care fiecare face ce vrea şi fiecare instituţie
are agenda proprie.
O guvernare nu poate fi cu adevărat performantă fără un Parlament puternic, iar justiţia
nu poate fi cu adevărat eficientă fără o putere

legislativă pe măsură. A gândi puterile separat
şi a le evalua izolat este o greşeală. România
trebuie să se mişte înainte în ansamblul ei.
Doamnelor şi domnilor,
În acest context trebuie să spun că suntem
în întârziere în a da răspunsuri esenţiale cu
privire la preocupări majore de pe agenda
cetăţenilor, inclusiv în perspectiva anului
2018, când vom sărbători Centenarul Marii
Uniri.
Ce facem cu marile sisteme publice – educaţie, sănătate, pensii? Ce soluţii găsim pentru sutele de mii de tineri fără diplomă de
Bacalaureat care se integrează greu sau deloc pe piaţa muncii? Ce se întâmplă dacă vom
constata într-un viitor nu foarte îndepărtat că
sistemul de pensii nu mai este sustenabil? Ce
facem cu salarizarea bugetarilor? Cum gestionăm problema demografică şi cum evităm
un viitor probabil în care România ar deveni
lipsită de atractivitate şi ca forţă de muncă,
şi ca piaţă de desfacere şi va fi slăbită în cadrul Uniunii Europene din cauza scăderii
demografice?
Anul acesta se încheie un mandat parlamentar, însă parcursul politic continuă, iar
marile teme ale societății românești rămân
aceleaşi. În lumina preocupării pentru astfel
de teme, am lansat zilele trecute o amplă dezbatere naţională în domeniul educaţiei şi cercetării în cadrul proiectului pe care l-am numit „România educată”. Îmi doresc ca în
2016 să definim clar obiectivele naţionale şi
direcţia în care ne dorim să meargă sistemul
nostru de educaţie.
Criza migraţiei, creşterea ameninţării teroriste, riscurile de securitate dinspre Est şi în-
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săşi punerea sub semnul întrebării a proiectului
european fac din anul 2016 unul crucial pentru
stabilitatea din regiune şi pentru viitorul
Europei.
Pentru România, în materie de politică externă şi securitate, priorităţile şi obiectivele
majore rămân aceleaşi. 2016 întruneşte toate
premisele pentru a însemna o creştere calitativă a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite
ale Americii, cu precădere în domeniul economic, în paralel cu întărirea componentei politico-militare. În acest sens, am apreciat în mod
deosebit demersul Statelor Unite de a creşte
semnificativ, de patru ori, bugetul destinat
Iniţiativei pentru Reasigurare Europeană pentru 2017.
Creşterea bugetului destinat apărării până
la un procent de 2% din PIB rămâne, deci,
esenţială în acest sens.
După pașii făcuți în 2015 și 2016, am convingerea că acest angajament se va reflecta
în pregătirea bugetului pentru 2017.
Anul acesta nu este unul de competiţie
doar pentru mediul politic, ci şi un moment
de inflexiune important pentru sistemul judiciar. Va trebui numit un nou Procuror
General, expiră mandatele conducerilor
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie şi, de asemenea, se vor
desfăşura alegeri pentru Consiliul Superior
al Magistraturii.
În acest context, ţin să subliniez câteva
aspecte.
Sper că vom avea şi în această zonă o
competiţie serioasă şi o dezbatere aşezată, în

care să primeze valoarea, performanţa şi
onestitatea. Cred că este important pentru
soliditatea democraţiei româneşti şi a statului
de drept ca alegerile pentru CSM să fie departe de zona politicului şi să fie păstrate
strict în sfera reprezentării profesionale a
magistraţilor în propriul for de conducere şi
organ disciplinar.
În ceea ce mă priveşte, ca Preşedinte, nu
voi fi un simplu spectator în acest proces şi nu
mă voi limita la un rol formal. Voi acţiona, în
virtutea atribuţiilor care îmi revin, pentru a
mă asigura că parcursul pe care România a
pornit în ceea ce priveşte întărirea statului de
drept, independenţa justiţiei şi lupta

anticorupţie este ferm continuat şi că sunt
respectate cerinţele de profesionalism şi
integritate.
Atunci când m-am adresat pentru prima
dată acestui for în calitate de Președinte am
spus că îmi doresc să regăsim două lucruri
– încrederea și răbdarea. Nu întâmplător
vreau să le reiterez astăzi. Avem șansa ca în
2016 să le redescoperim: încrederea între cetățeni și instituțiile democratice, încrederea
în capacitatea politicii de a servi interesul
public, încrederea în noi înșine ca națiune și
răbdarea de a nu distruge înainte de a începe
și de a construi temeinic.”

Ambasadorul SUA, Hans Klemm, în
vizită la Cluj-Napoca
Iulian Ionescu

Ambasadorul SUA, Hans Klemm, se va
afla la Cluj-Napoca în cursul acestei săptămâni, unde va susține două discursuri.Joi la
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de
Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării iar vineri în Aula Facultății de
Studii Europene a Universității BabeşBolyai.
Joi, ambasadorul Hans Klemm va susține
un discurs în limba engleză despre semnificația Zilei Președinților și în special despre
Abraham Lincoln și George Washington la
Facultatea de Științe Politice, Administrative
și ale Comunicării din cadrul Universității
Babeș-Bolyai. După discurs, ambasadorul
Klemm va dialoga cu studenţii şi va răspunde

întrebărilor acestora. Sunt invitați să participe
studenți ai tuturor facultăților din cadrul
Universităţii.

Vineri, în aula Facultății de Studii Europene
a Universității Babeş-Bolyai, Grupul de
Reflecție și Analiză Internațională CITADEL,
un think-tank universitar de politică internațională înființat în 2013, organizează dezbaterea
„Amenințări de securitate actuale în spațiul
euro-atlantic”, cu participarea domnului Hans
Klemm, Ambasador al Statelor Unite ale
Americii în România și a domnului Bogdan
Aurescu, ambasador, fost ministru de Externe
al României.
Dezbaterea va fi moderată de conf. dr. abilitat Valentin Naumescu, fondatorul și coordonatorul Grupului CITADEL. Evenimentul își
propune să reliefeze principalele provocări,
amenințări și riscuri la adresa securității în
spațiul euro-atlantic, precum și răspunsurile
Alianței Nord-Atlantice, în ansamblu sau ale
statelor membre, în noua configurație a sistemului relațiilor internaționale.
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Ce proiecte de acte normative au
fost pe masa Guvernului României
ecopolitic.ro
Miercuri, 24 februarie 2016, a avut loc
Ședința săptămânală a Guvernului Ro
mâniei. În cadrul ședinței au fost propuse o
serie de proiectele de acte normative, printre care cele mai importante sun cele legate
de modificarea şi completarea Legii
nr.121/2014 privind eficiența energetică, stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun
și a produselor conexe precum și aprobarea
Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de
noroc.
În continuare vă prezentăm toate proiectele
de acte normative propuse în cadrul Ședinței
de guvern de miercuri :
PROIECTE DE LEGE
PROIECT DE LEGE privind stabilirea
condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și
vânzarea produselor din tutun și a produselor
conexe
PROIECT DE LEGE pentru modificarea
şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică
PROIECT DE ORDONANȚĂ DE
URGENȚĂ
PROIECT DE ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea
Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
PROIECTE DE HOTĂRÂRE
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea celui de-al Cincilea Amendament la
Addendum-ul la Memorandumul Multilateral
de Înțelegere (MMOU) între miniștrii apărării
din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului
de Nord privind Programul comun NATO
E-3A, referitor la modernizarea Sistemului
NATO Aeropurtat de Avertizare Timpurie şi
Control (NAEW&C), semnat de partea română
la 13 octombrie 2014
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/7g0_xjkb1ymwnfqrs8p9.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot
suferi unele modificări în urma dezbaterilor
din cadrul ședinței Guvernului României
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou
admiși pe piața forței de muncă în anul 2016
Proiectul poate fi consultat la adresa:
h t t p : / / w w w. s g g . r o / a c t e - n o r m a t i v e /
docs/2016/02/g4hkq_f3m7d6wjc0pn1b.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot
suferi unele modificări în urma dezbaterilor
din cadrul ședinței Guvernului României

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transmiterea unor imobile
aflate în domeniul public al statului,
din administrarea Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice în administrarea Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Dizabilităţi
Proiectul poate fi consultat la
adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/ngxs514m72zkcfdt0jr8.pdf
Proiectele de acte normative si
documentele de politici publice incluse pe agendă, pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului
nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului. Proiectul poate fi consultat la adresa:
h t t p : / / w w w. s g g . r o / a c t e - n o r m a t i v e /
docs/2016/02/q23jnyw0tpg6vh1m_c87.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot
suferi unele modificări în urma dezbaterilor
din cadrul ședinței Guvernului României
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea
titularului dreptului de administrare a unor
imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în
domeniul public al statului şi în administrarea
unor unităţi din subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/7mhdxg1nbkf632vzjqw0.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot
suferi unele modificări în urma dezbaterilor
din cadrul ședinței Guvernului României

Proiectul poate fi consultat la adresa:
h t t p : / / w w w. s g g . r o / a c t e - n o r m a t i v e /
docs/2016/02/zqshg36xkjwfc_71rnt4.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot
suferi unele modificări în urma dezbaterilor
din cadrul ședinței Guvernului României
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, aflate în
administrarea consiliilor locale, precum şi a
măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://www.sgg.ro/acte-normative/docs/2016/02/3kbpm8rnwv_6t2g5xhyd.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot
suferi unele modificări în urma dezbaterilor
din cadrul ședinței Guvernului României
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în
aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.77/2009
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de
noroc şi pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr.298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional
pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de
noroc

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea
Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul
public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi
valorificării şi pentru actualizarea anexei nr.1
la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:
h t t p : / / w w w. s g g . r o / a c t e - n o r m a t i v e /
docs/2016/02/hq4ct5km6zgx8vwyjr3s.pdf
Proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agendă, pot
suferi unele modificări în urma dezbaterilor
din cadrul ședinței Guvernului României

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 3 alin. 1 din Hotărârea Guvernului
nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind exceptarea unor categorii
de consumatori finali de la aplicarea Legii nr.
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2015
privind organizarea și funcționarea Minis
terului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu
Mediul de Afaceri
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Deputatul de Gorj, Răzvan Rotaru l-a
interpelat pe ministrul Energiei cu
privire la ultimele evenimente
legate de CE Oltenia
Iulian Ionescu

La începutul acestei săptămâni, de
putatul independent de Gorj, Răzvan
Rotaru a adresat ministrului Energiei,
Victor Grigorescu o serie de întrebări
legate de noile măsuri și informații cu
privire la Complexul Energetic Oltenia.
Deputatul, Răzvan Rotaru a adresat
ministrului o serie de întrebări care au
avut ca și obiect, în primul rând,
mutarea Sediului Social al Complexului
Energetic Oltenia de la Targu Jiu la
Bucuresti, suspendarea programelor de
sponsorizarie ale Complexului Energetic
Oltenia cât și strategia de privatizare si
restructurare a Complexului Energetic
Oltenia.
În continuare vă vom prezenta conținutul
acestor interpelări
Obiectul Intrebarii: Suspendarea pro
gramelor de sponsorizarie ale Complexului
Energetic Oltenia
”Adresata : Domnului Victor Vlad Gri
gorescu, Ministrul Energiei
De catre: Deputat Razvan Rotaru Circumscriptia electorala nr. 20, Jud. Gorj
Stimate Domnule Ministru,
Va citez din declaratia dumneavoastra
postata pe facebook in data de 19-02-2016 cu
privire la suspendarea programelor de
sponsorizare ale Complexului Energetic
Oltenia :
”În urma rezultatelor financiare care pre
văd o potențială pierdere record, consider de
la sine înțeles că programele de sponsorizare
ale Complexului Energetic Oltenia să se
suspende. Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu,
un club profesionist de fotbal, nu face excepție
de la această regulă. Vom avea grijă ca la
aprobarea bugetului companiei să nu avem
surprize neplăcute în care să descoperim
posibile sponsorizări ascunse la categoria “și
alte plăți“.
Daca asta e si pozitia dumneavoastra
oficiala va aduc la cunostinta ca pana acum
nu a fost cazul de oprire a finantarii
activitatilor sportive din partea Complexului

Energetic Oltenia in functie de rezultatele
financiare ale companiei.
Rezultatele financiare ale companiei nu
sunt influentate de sponsorizarea activitatilor
sportive, ci de managementul rau intentionat
care a permis si permite capusarea Comple
xului cu firme clientelare sustinute de partidele
politice, de sindicate si chiar de catre
administratie.
Sportul gorjean a avut in ultimii ani atat
pe plan intern cat si pe plan international
performante incredibile aducand gorjenilor
si chiar romanilor o imensa bucurie.
De asemenea activitatea sportiva este
poate singurul mod de satisfactie a minerilor
acesti oameni admirabili ce fac parte dintr-o
categorie profesionala greu incercata de-a
lungul timpului .
Stoparea finantarii inseamna disparitia
fenomenului sportiv si implicit a viitorului
multor copii talentati ce nu vor mai avea
posibilitatea de a se afirma si a face
performanta in cadrul unor cluburi
profesioniste.
Va solicit domnule ministru sa va ganditi
bine inainte de a lua o decizie in privinta
suspendarii sponsorizarilor, ca nu cumva
aceasta masura sa nu produca mult mai mult
rau decat continuarea finantarii cluburilor
sportive.”
Obiectul Intrebarii: Mutarea Sediului
Social al Complexului Energetic Oltenia de
la Targu Jiu la Bucuresti
Adresata: Domnului Victor Vlad
Grigorescu, Ministrul Energiei
De catre: Deputat Razvan Rotaru Circumscriptia electorala nr. 20, Jud. Gorj
”Stimate Domnule Ministru,
Saptamana trecuta Consiliului Director al
Complexului Energetic Oltenia a facut o
propunere catre Consiliul de Supraveghere
prin care invocau o multime de argumente
benefice in privinta mutarii Sediului Social al
CEO la Bucuresti.
Din punctul meu de vedere argumentele
invocate sunt nerealiste si datorita faptului
ca, C.E.O. are deja o reprezentanta
functionala in Bucuresti care poate satisface
toate cerintele specificate in motivarea
mutarii sediului .

Avand in vedere cele specificate va solicit
un raspuns in scris cu privire la intentiile din
partea dumneavoastra cu privire la acest
subiect.”
Obiectul Intrebarii: Strategia de priva
tizare si restructurare a Complexului
Energetic Oltenia
Adresata : Domnului Victor Vlad Grigo
rescu, Ministrul Energiei
De catre: Deputat Razvan Rotaru Circumscriptia electorala nr. 20, Jud. Gorj
”Stimate Domnule Ministru,
Conform declaratiilor conducerii
Complexului Energetic Oltenia vor fi luate o
serie de masuri de criza. Salariatii vor intra
în somaj tehnic în următoarea perioadă, prin
rotaţie, din cauza cererii reduse de energie.
Conducerea companiei lucreaza şi la un
plan de restructurare pe cinci ani .Ca urmare
a acestui plan de restructurare se vorbeste de
concedierea a mii de angajati.
De asemenea se are in vedere si
privatizarea a 15 % in acest an, si apoi priva
tizarea majoritara a Complexului Energetic
Oltenia conform angajamentelor luate de
guvernele anterioare cu Uniunea Europeana.
Avand in vedere cele specificate mai sus va
solicit un raspuns in scris daca aveti in vedere
o alta strategie de rentabilizeze a companiei
prin evitarea privatizarii majoritare si a
concedierilor colective .”
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Antrenorul, Ion Alecu trage speranţe pentru
echipa de fotbal Minerul Motru.Mai mulţi
tineri aflaţi în probe la Motru!
P.V.

În această pauză competițională , mai
mulț i jucători au părăsit Minerul
Motru, datorită problemelor financiare
cu care s-a confruntat echipa .
Revoltați, câțiva jucători au ales să plece.
Experimentatul portar, Nicuşor Bănică,
împreună cu fundaşul dreapta Iulian Inclănzan,
s-au transferat în campionatul județean Alba,
unde au semnat cu Mureşul Vințu de Jos.
Un alt jucător, a decis să nu se mai prezinte
la reunirea lotului, Vrâncuți Mădălin reuşind
să bifeze foarte puține minute în acest tur de
campionat.La rândul său, a mai părăsit echipa
şi Gavrilescu, dar şi juniorul Adrian Stroescu.

Tineri de perspectivă, aflați în probe
în trupa lui Alecu.
Ion Alecu are însă şi motive de bucurie,
prin prisma celor care au venit în probe la
echipă.Este vorba despre mai mulți jucători
tineri de perspectivă.Printre ei se numără
reşițeanul Iancu Beniamin, jucător născut in
1995 ce activează pe postul de fundaş dreapta
sau Stăncuțu Cosmin, născut in 1997, acesta
aparținând şcolii de fotbal din Buşteni “
Euroafrica”, unde a fost coleg cu Gorun
Costin, portar la Minerul Motru.Ultima dată
legitimat la Metaloglobus Bucureşti, mijlocaşul dreapta Drăgan Ionuț, jucător în vârstă
de 23 de ani, se află şi el de câteva zile în
curtea “minerilor”.S-au mai alăturat echipei
Cătălin Năuiu(1996) şi Marian Dinu(1996),
ambii originari din Olt, dar şi atacantul Sârmon
Cosmin (1995).

Dudău, reactivat după o perioadă lungă
fără meciuri.
Antrenorul oltenilor a decis să-l reactiveze
pe motreanul Dudau, fotbalist care şi-a făcut
junioratul la Minerul motru, însă care de ceva
timp a renunțat la fotbalul de performanță.
“ Îl cunosc pe băiat, are calități, însă trebuie să se pună la punct cu pregătirea fizică.
Am luat această decizie după ce fundaşul stânga Ionuț Schinteie s-a prezentat la echipă cu
ruptură de ligamente.Din păcate,mai avem un
jucător care a lipsit şi va mai lipsi o perioadă.
Este vorba despre Andrei Cerbu,s-a accidentat
la un joc amical şi a avut nevoie de intervenție
chirurgicală.” mărturisea antrenorul formației
gorjene, Ion Alecu.
Mătăsăreanu, dorit la Minerul Motru.
Un alt jucător monitorizar de motreni , este
gogheterului celor de la Pandurii Cerneți,
Mătăsăreanu,care a stârnit interesul şi celor de
la ASCO Filiaşi.Mătăsăreanu a ratat promovarea în eşalonul terț, în urma confruntării cu
CSU II Craiova din barajul de promovare din
vara anului trecut, disputat în două manşe.
“Ne interesează Mătăsăreanu, este un ju
cător tehnic,un marcator.Ni-l dorim, însă acum

depinde şi de alți factori aducerea lui la
Motru. Trebuie totuşi să ne mişcăm rapid, mai
ales acum,după ce căpitanul Vali Hanu şi mijlocaşul Gabriel Cruceru şi-au exprimat
dorința de a fi lăsați să plece în această
iarnă,iar noi nu avem cum să îi ținem cu
forța”, a dezvăluit Alecu.
Puştii au determinare, se dăruiesc în
teren.
După ce Minerul a susținut o serie de amicale, Alecu, ajutat de secunzii Petre Gheorghe
şi Liviu Cojocaru, a putut trage câteva concluzii referitoare la relațiile de joc între mai vechii şi noii jucători:”Sunt mulțumit de copiii
care au sosit acum la echipă. Bine, mai sunt
unele lucruri minore pe care trebuie să le punem la punct,însă am văzut dorința lor de afirmare,determinarea lor.”,s-a arătat satisfăcut
antrenorul principal al motrenilor, la finalul
partidei. În urma rezultatului de egalitate
înregistrat în ultima etapă cu F.C. Hundeoara,pe
teren propriu, echipa a atins performanța de a
nu pierde niciun joc disputat acasă.
Minerul Motru a încheiat turul de campionat pe locul 9, acumulând 18 puncte.

Ce îl motivează pe mijlocaşul, Cludiu Ghighilicea să dea
totul pe teren pentru echipa de fotbal Minerul Motru?
P.V.

Cludiu Ghighilicea: „Vreau să arăt că
pot mult mai mult!”
Severineanul de 22 de ani, Claudiu
Ghighilicea, a reuşit să înscrie de trei ori
pentru Minerul Motru în această primă
parte a campionatului.Titular incontestabil
în trupa lui Ion Alecu, mijlocaşul a reuşit să
se remarce în mai multe partide.În urma
evoluțiilor bune a atras interesul echipelor care
luptă pentru promovarea în eşalonul secund.
„Pentru mine este foarte important să joc.”
Chiar dacă echipa nu traversează o pasă
prea bună din punct de vedere financiar, situația în cauză nu l-a descurajat pe „Ghighi”:
”Într-adevăr, sunt probleme cu banii, ceva

restanțe. Pe mine, sincer să fiu, mă interesează
mai puțin. Pentru mine este foarte important
să joc, să am cât mai multe meciuri în picioare pentru a căpăta experiență la nivelul fotbalului de performanță. Mă bucur că echipele
care trag la promovare sunt interesate de
mine, însă mai am un an jumate cu Minerul şi

vreau să-mi duc angajamentul la bun sfârşit.”
a declarat Claudiu Ghighilicea.
În ceea ce priveşte returul, la Motru se
păstrează ideea punerii în valoare a jucătorilor
tineri:
„În vară eram sceptici, pentru ca eram
foarte mulți copii la echipă. Nu vedeam un
parcurs prea bun, însă ne- prins bine că am
avut ocazia să creştem în valoare lângă foşti
prim-divionari. Avem încredere în domnul profesor şi el în noi, ştie să ne încurajeze înainte
de meci ş nu numai. Aici suntem ca o familie,
se vor adapta foarte uşor şi cei nou-veniți.” a
dezvăuit jucătorul Minerului.
Ghighilicea a mai evoluat în urmă cu un an
şi pentru Minerul Mehedinți, care din lipsa
suportului financiar, a fost nevoită să abandoneze competiția

