
Preț 1 leu
Joi, 14.04.2016
Nr. 10 
ecopolitic.ro magazin

ecopolitic

Caricatura 
Săptămânii

12 >>6 >>

>> 9

>> 5

EXCLUSIVITATE

L.I.

l Pe lista preşedinţilor şi locţiitorilor de circumpscripţii din Gorj apar o 
serie de incompatibilităţi, deoarece soţiile, surorile sau rudele unor candidaţi 
ocupă aceste funcţii. Unii dintre ei spun că vor face cerere de retragere, de-
oarece extragerea preşedinţilor s-a făcut, cel mai probabil, înainte să fie 
stabiliţi candidaţii.

Cazuri incredibile de

Neveste şi alte rude ale candidaţilor,  
preşedinţi de circumpscripţii electorale

l Aşa s-a ajuns în situaţia 
ca în comuna Berleşti, preşe-
dinte de circumpscripţie să fie 
soţia candidatului PMP, 
Constantin Matei, Matei Maria. 

l La Turceni preşedinta 
circumpscripţiei este Haţegan 
Elena Carmen, soţia candida-
tului de pe locul doi din lista 
de consilieri a PSD şi sora can-
didatului din lista de consilieri 
a PNL. 

l În comuna Urdari, pre-
şedinte de circumpscripţie 
este soţia candidatului PNL, 
Bebe Tauru. O situaţie ase-
mănătoare este şi la Ţân-
ţăreni, unde locţiitorul preşe-
dintelui circumpscripţiei este 
soţia unui candidat PNL, la 
consiliul local, Creţu Nico-
leta.

l În comuna Brăneşti 
preşedintele circumpscripţiei 

este chiar candidatul ALDE, 
Petre Volintiru.

l Și la Motru ar exista o 
urmă de incompatibilitate, 
cel puțin morală, în sensul că 
e posibil ca un candidat la 
primăria Motru ar fi finul 
președintelui de circumscrip-
ție electorală.

Probabil și la nivel național 
sunt situații asemănătoare!

incompatibilitate !

Surse politice: 
BLAT Dian 

Popescu - Florin 
Cârciumaru 

pentru primăria 
Târgu Jiu!?

PROTEST! 
Zeci de mineri 

au plecat pe jos 
către Bucureşti

Sondaj naţional: 
PSD 38,4%, 
PNL 36,7%

INCREDIBIL! Cum arată 
acum Iulia Timoșenko, fostul 
prim ministru al Ucrainei! A 
renunțat la împletitură!
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Ţara arde şi partidele se piaptănă! 

l Dau o șansă noilor partide și 
noilor politicieni 

M-am tot gândit să găsesc un partid sau 
un candidat pe care să-l votez.Gândirea mea 
profundă este întreruptă în ultimul timp de 
tot felul de schimbări pe scena politică, cu-
rios este faptul că aceste schimbări nu sunt 
venite din mediul politic ci din altă zonă.
Care zonă? O să vă întrebați...

Păi din ce se observă cu ochiul liber, ca 
să poți candida în acest moment la alegerile 
locale trebuie să ceri aprobarea unor 
instituții iar dacă ele îți spun că tu poți 
candida deabia apoi te duci și la partid. În 
unele cazuri ne sunt plasați, sunt aruncate 
în spațiul public/politic anumite personaje 
foarte dubioase, oameni de care nu știm că 
ar fi făcut ceva doar că acești candidați pla-
sați sunt ai sistemului, aparțin zonei de care 
vorbeam.

Implicarea acestor noi puteri ale statului 

este incredibil de periculoasă, sunt necesare 
unele intervenții în zona politică dar nu în 
felul în care o fac în acest moment.Toate 
aceste implicări și intervenții ale acestor pu-
teri, care niciodată nu au fost legitimate de 
către noi prin vot, vor duce în timp la o 
scindare a societății și la o debarcare radi-
cală a acestor puteri, într-un mod pe care-l 
știm din istoria poporului român.Tot timpul 
societatea românească va reacționa când va 
ajunge să nu mai suporte abuzul, frica sau 
îngrădirea unor drepturi sau chiar a liber-
tății de orice tip.

Nu o să pot fi de acord cu cineva, care 
spune că: el e cel mai bun și că numai el are 
dreptate, că este cel care deține adevărul și 
nu este corupt iar toți ceilalți sunt, dacă ni-
ciodată nu a venit în fața mea, să-l legitimez 
printr-un vot și să-mi câștige încredere!

Nu o să am încredere niciodată în cineva 
care a fost numit într-o funcție, nefiind vo-
tat de popor, știind că baza democrației este 
chiar votul.Nu voi vota oricum acești mu-
tanți politici făcuți în nu știu ce laboratoare 
și promit că voi veni, într-o ediție viitoare, 
cu evaluări nominale ale acestor personaje 

care ne sunt aruncate ca la 
niște căței înfomentați.

l Dau o șansă no-
ilor partide și noilor 
politicieni

Acestea fiind spuse, cred 
că eu voi da o șansă partide-
lor mici, atenție, partidelor 
care au candidați în toată 
țara nu celor care sunt înfi-
ințate într-o localitate sau 
doar la ceas de seară.Dau 
șansă și unor candidați ti-
neri, care în naivitatea lor 
cred că vor putea face ceva, 
dar măcar au curaj.

Îi apreciez și le acord, 
pentru moment, credit.În 
același timp voi fi cel mai 
aprig critic dacă nu fac mă-

car un procent din ce promit.Măcar acestor 
partide mici și acestor candidați tineri am 
ce să le fac, în sensul că nu o să le mai dau 
votul data viitoare, îi pot schimba prin vot 
nu ca cei de care vorbeam înainte care fac 
anumite jocuri, chiar dacă sunt numiți pe 
funcții de ani de zile fără ca eu să pot să-i 
schimb dacă greșesc și de care trebuie să 
ascult cu sfințenie că dacă nu îi supăr și...
cine știe!

P.S.

Doresc să spun ceva și de gorjenii mei, 
care trec printr-o perioadă foarte dificilă, 
mulți vor rămâne șomeri, care sunt pur și 
simplu dezorientați și disperați.Analizați 
foarte bine pe cine și cu cine votați, aveți 
timp!Nu uitați că puteți să luați o decizie 
analizând istoria politică a județului Gorj.
Puteți da timpul înapoi și vedeți cine și ce a 
făcut, dacă a făcut, având toate datele nece-
sare!Dacă treceți de promisiunile pe care le 
fac partidele sau candidații în perioada 
campaniei, și filtrați puțin informațiile o să 
vă fie ușor să vă decideți!

Noroc Bun!

Eu cu cine votez?!
Iulian Ionescu
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Administrația Prezidențială 
aduce anumite precizări cu privire 
la sumele cheltuite de președintele 
Klaus Iohannis cu deplasările ex-
terne în acest an, în contextul în 
care în presă au aparut mai multe 
sume care ar fi fost greșit interpre-
tate.

Printr-un comunicat remis marti presei, 
Administratia Prezidentiala subliniaza fap-
tul ca sumele din Raportul de Executie 
bugetara la data de 31 martie 2016, raport 
publicat pe platforma online www.transpa-
renta-bugetara.gov.ro, “reprezinta executia 
bugetara cumulata de la inceputul anului, 
de la 1 ianuarie pana la data de 31 martie 
2016”.”Rapoartele se publica la sfarsitul 
fiecarei luni pentru perioada cumulata. 
Astfel, suma de 1.447.493,93 lei aferenta 
articolului bugetar 20.06.02 ‘Deplasari in 
strainatate’ reprezinta executia cumulata la 
31.03.2016 si se compune din executiile 
lunare desfasurate dupa cum urmeaza:

ianuarie 2016 - 99.027,48 lei; februarie 
2016 - 854.556,12 lei; martie 2016 - 
493.910,33 lei;” 

Totodata, Administratia Pre zidentiala 
precizeaza faptul ca suma de 493.910,33 
lei cheltuita pe luna martie reprezinta cos-
turile pentru urmatoarele operatiuni:

Aceste cheltuieli reprezintă contrava-

loarea următoarelor operațiuni:
- transportul pentru deplasările externe 

ale delegațiilor oficiale şi de însoțire ale 
României (conform facturilor emise până 
la data prezentei de operatorii zborurilor 
speciale realizate), a curselor aeriene de 
linie pentru deplasările antemergătorilor 
care pregătesc vizitele oficiale, ale consi-
lierilor prezidențiali şi consilierilor de stat 
care se deplasează în străinătate pentru ac-
țiuni de reprezentare a României pe plan 
internațional;

- cazarea membrilor delegațiilor oficia-
le şi de însoțire ale României, antemergă-
torilor, consilierilor prezidențiali şi consi-
lierilor de stat;

- închirierea, pe plan local, a unor mij-

loace de transport persoane şi materiale, 
conform specificului misiunii externe.

Şeful statului a efectuat de la începutul 
anului şase deplasări externe. În perioada 
11-13 februarie, el a efectuat o vizită în 
Bavaria şi la Munchen, unde a participat 
la Conferinţa pentru securitate. 

Tot în februarie, preşedintele Iohannis 
a participat la Bruxelles la Consiliul 
European. 

În martie, şeful statului s-a aflat în pe-
rioada 6-11 martie în Israel şi Palestina, pe 
17 martie a participat la Consiliul European 
de la Bruxelles, între 22-24 martie a efec-
tuat o vizită în Turcia, iar din 30 martie 
până pe 2 aprilie la Washington, pentru a 
participa la Summitul securităţii nucleare. 

Câţi bani a cheltuit Administraţia Prezidenţială 
pentru deplasările în străinătate ale 

preşedintelui Iohannis de la începutul anului

•	 1.447.493,93 lei de la 1 ianuarie până la data de 31 martie 2016

ecopolitic.ro

Cu prilejul Convenției Partidului 
Democrat și la solicitarea acesteia, 
Institutul Național Democratic organi-
zează Forumul Liderilor, unde sunt 
invitați foști și actuali oficiali guverna-
mentali, parlamentari și lideri de partid 
din circa 100 de țări pentru a observa 

și a fi martori la procesul nominalizării 
candidatului. Organizatorii au adresat 
domnului Călin Popescu Tăriceanu o 
invitație oficială de a participa la 
Forum în calitate de președinte de par-
tid, parlamentar și fost oficial guverna-
mental.

Călin Popescu Tăriceanu va face o vizită în SUA
ecopolitic.ro

În perioada 25-28 iulie a.c., va avea loc la Philadelphia, statul 
Pennsylvania, Convenția Națională a Partidului Democrat, care va 
nominaliza în mod oficial candidatul acestui partid pentru alegerile 
prezidențiale din noiembrie.  
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REF:  Pe drumurile lui Călinoiu cresc 
pomi în gropile din asfalt! 

Dacă în cele mai multe județe ale țării se 
discută despre o infrastructură eficientă, co-
nectată la rețeaua europeană de transport, în 
județul Gorj sunt drumuri, aflate în adminis-
trarea Consiliului Județean Gorj, ciuruite de 
gropi, cum este cazul drumului județean 662 
Capul Dealului – Bibești, sau alte drumuri cu 
asfaltul prăbușit  și, mai mult decât atât, pe 
care au crescut pomi în gropile din carosabil. 

Autoritățile județene au uitat de o parte a 
județului Gorj, iar în această zonă se află și 
drumul 605 A– care se întinde de la limita cu 
jud. Dolj-Dănciulești-Bibulești-Obârșia până 
la limita cu județul Vâlcea și care reprezintă 
un adevărat calvar pentru șoferii care se în-
cumetă să treacă pe această cale de acces. 

În luna martie, anul trecut, președintele 
de la acea vreme al Consiliului Județean 
Gorj, Ion Călinoiu, declara public că ”alte 
drumuri au parte de proiecte prin care ar pu-
tea obţine fonduri pentru modernizare prin 
POR 2014-2020, făcând referire la aceste 
două drumuri.”

Această declarație a lui Călinoiu s-a dove-
dit a fi mincinoasă, pentru că, până acum, ni-
ciun km pe niciunul dintre cele două drumuri 
județene, 605 A și 605 B, nu a fost supus mo-

dernizării, dimpotrivă, acestea se degradează 
pe zi ce trece. 

Dacă pe 605 A , un drum județean care, în 
fapt, are lățimea unui singur sens de mers, 
prin gropi au crescut copaci,  605 B -DN 6B 
– Baloşani – Stejari – Popeşti Stejari – Piscoiu 
– Obârşia (DJ 605A)  este un drum pietruit a 
cărui stare este mai proastă decât a unui drum 
sătesc, iar DJ 662 Capu Dealului –Bibești este 

ciuruit de gropi.” Sursa: Departamentul 
Comunicare al PNL Gorj 

La o zi după acest comunicat a venit și 
replica PSD-ului prin care acuză pe cei de 
la PNL că au început să mintă fără neruși-
nare și că au intrat deja în campanie elec-
torală cu toate că startul se va da peste câ-
teva săptămâni. 

l PNL: „Această declarație a lui Călinoiu s-a dovedit a fi mincinoasă...”
l PSD: ”Acum, au început să mintă fără nerușinare...”

PÂRĂCIOŞII, PNL şi PSD Gorj au început lupta politică! 
...deocamdată prin comunicate de presă!

Pentru toată lumea, astăzi vă precizăm 
faptul că PSD și PNL au dat startul campa-
niei, au început lupta politică...deocamdată 
prin comunicate de presă.

Vă prezentăm cele două comunicate ale 
celor mai importante partide, PSD și PNL 
prin care-și aduc acuze unii altora lăsân-
du-vă pe dumneavoastră să le comentați și 
să le analizați!

Startul a fost dat de PNL Gorj care, 
printr-un comunicat de presă, îl fac pe fos-
tul președinte al CJ Gorj, Ion Călinoiu mi-
nicinos în legătură de starea unor drumuri 
județene și unele declarații pe care le-a fă-
cut în legătură cu acestea.

ecopolitic.ro

Partidul Național Liberal Gorj a intrat deja 
în campania electorală, deși  startul se va da 
peste câteva săptămâni. 

Încearcă prin minciuni și denigrări să 
câștige capital electoral, însă gorjenii știu că ei 
au fost cei care i-au asuprit pe toți românii, prin 
tăierile salariale, prin închiderea spitalelor.

Acum, au început să mintă fără nerușinare 
și să facă tot felul de regii, din care ei să iasă 
în evidență, însă nu fac nimic altceva decât să 

cadă în penibil.
Este rușinos să vorbești că un drum jude-

țean este plin de gropi, când de fapt, acel tron-
son este unul comunal. 

1. Tronsonul de drum la care se face re-
ferire este Drumul Comunal 102 – Dealul 
Pomilor – Minculești, preluat spre moderniza-
re de către SNLO, la care au lucrat diferite fir-
me de casă ale democrat-liberalilor. 

2. În ceea ce privește drumurile județene, 

DJ 662 Capul Dealului – Bibești trebuia reparat 
până în acest moment, așa cum era normal, 
după perioada de iarnă.

La toate acestea, se adaugă și reaua credin-
ță a consilierilor județeni liberali, dirijați de 
Dan Vîlceanu, care au fost împotriva înființării 
Regiei Autonome Județene de Administrare a 
Domeniului Public și Privat Gorj, urmărindu-se 
doar distrugerea locurilor de muncă.

3. Drumul Județean 605 B Stejari – 

”12 Aprilie  2016 COMUNICAT DE PRESĂ
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Partidul lui Călin Popescu Tăriceanu 
de la Gorj  şi-a anunţat unul dintre po-
sibilii candidaţi la primăria Târgu Jiu.  
Dian Popescu spunea că va fi o candida-
tură surpriză. Şi după cum spun sursele 
noastre chiar este o surpriză, dar neplă-
cută. Candidatul ALDE va fi cel deja 
prezentat în conferinţa de presă, Edi 
Lădaru.

Edi Lădarul, cel care se va lupta în cam-
panie cu Florin  Cârciumaru şi Octavian 
Lupulescu este un tânăr care a plecat de la 
PNL, unde ar fi vrut să fie preşedinte la 
organizaţia de tineret şi pentru că nu a ob-
ţinut această funcţie, a plecat la ALDE.

Având în vedere că este tânăr, ar putea 
fi un avantaj, dar nu pentru primăria Târgu 
Jiu, unde se luptă cu un primar în funcţie 
de 20 de ani şi un fost şef al mascaţilor.

De ce Lădaru şi nu Pecingină?

Preşedintele ALDE Gorj, Dian Popescu, 
a preferat să pună un candidat necunoscut 

de nimeni, în defavoarea unui om care apa-
re în toate sondajele cu procent de 8%. Un 
procent mare, având în vedere că vorbim de 
un partid nou înfiinţat. Gheorghe Pecingină, 
a mai candidat la primăria Târgu Jiu din 
partea PP DD, când a obţinut peste 10%. 
Este avocat şi are notorietate. Şi Eduard 
Lădaru este avocat, dar fără notorietate.

Surse politice spun că Dian Popescu 
a făcut această alegere, la înţelegere cu 
Florin Cârciumaru, care i-a spus să 
pună un candidat slab şi aşa s-a întâm-
plat. Cârciumaru şi partidul lui au scă-
zut în sondaje foarte mult, PSD având 
sub 30%, lucru care produce îngrijora-
re în rândul PSD.

Surse politice: BLAT Dian Popescu - Florin 
Cârciumaru pentru primăria Târgu Jiu!?

L.I.

PÂRĂCIOŞII, PNL şi PSD Gorj au început lupta politică! 
...deocamdată prin comunicate de presă!

Neacșa. Acolo este vorba despre lucrări de întreți-
nere care  trebuie executate, dar menționăm că  dacă 
liberalii nu blocau proiectul de înființare a Regiei, 
atunci aceste probleme nu existau.

Toate aceste drumuri sunt prinse pe proiecte de 
modernizare, în  Programul Operațional Regional 
2016-2020 și vor arăta ca drumurile județene care 
au fost finanțate pe POR 2011- 2013,  Târgu- 
Cărbunești - Țicleni  - Peșteana și Godinești - 
Tismana  - Peștișani  - Telești.

Le reamintim că Gorjul  a fost primul județ din 
țară  care a obținut finanțare europeană pe drumul  
Mușetești - Crasna  - Novaci  - Baia de Fier – 
Polovragi, limita județului Vâlcea, dar și Poienari  
- Baia de Fier, pe o lungime de 54 km, respectiv 4 km.

Suntem și rămânem în continuare aceia, care 
răspundem ferm priorităților județului Gorj pentru 
fiecare domeniu în parte, nu mințim gorjenii și nu 
răspundem  intereselor personale  sau a celor  de 
grup.

Așadar, liberalii sunt cei care mint de dau în 
gropi!” Sursa:Biroul de presă al PSD Gorj
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Un sondaj intern al PSD, publi-
cat de BN24.ro şi realizat înaintea 
retragerii lui Ludovic Orban din 
cursa pentru Primăria Capitalei, 
arată că liberalul s-ar fi clasat pe 

locul 3, după candidatul indepen-
dent Nicuşor Dan. 

Candidatul PSD, Gabriela Firea, ar obţine 
35%, Nicuşor Dan 21% iar Ludovic Orban era 
cotat la 15%. 

Sondajul include şi varianta intrării în cur-
să a lui Călin Popescu Tăriceanu şi Traian 
Băsescu. Astfel, în acestă variantă, Firea ar 
avea 31%, Traian Băsescu 16%, Tăriceanu 

15%, Nicuşor Dan tot 15%, iar Orban ar fi 
avut 10%.

Procurorii DNA au anunţat luni că prim-vi-
cepreşedintele PNL, Ludovic Orban, este cer-
cetat sub control judiciar pentru folosirea in-
fluenţei în scopul obţinerii unor foloase 
necuvenite, acesta solicitându-i unui om de 
afaceri 50.000 de euro pentru campania elec-
torală din vara anului 2016.Sursa: antena3.ro

Sondaj PSD pe Bucureşti: Firea 35%, Nicuşor Dan 21%. 
Dacă Băsescu intră în joc, iese pe locul doi

ecopolitic.ro

Peste jumătate dintre români sunt inte-
resaţi de alegerilor locale din iunie, iar 
38,4% dintre respondenţi ar vota listele 
PSD pentru consiliile locale şi judeţene şi 
36,7% pe cele ale PNL, relevă un sondaj 
INSCOP transmis miercuri AGERPRES.

Potrivit sondajului, doar 57,7% dintre 
români declară că sunt interesaţi de alegerile 
locale, 22,3% dintre respondenţi spun că sunt 
foarte interesaţi, iar 35,4% că sunt interesaţi. 
În schimb, 19,4% susţin că sunt oarecum inte-

resaţi, 12,6% nu sunt foarte interesaţi, iar 9,9% 
– nu sunt deloc interesaţi de scrutinul din iu-
nie. Din cei 57,7% dintre respondenţii care se 
declară interesaţi de alegerile locale, doar 
44,3% exprimă o opţiune de vot, 13,4% fiind 
nehotărâţi sau alegând să nu răspundă la 
întrebare.

Astfel, dacă duminica viitoare ar fi che-
maţi la urne, 38,4% dintre români ar vota 
listele PSD pentru consiliile locale şi ju-
deţene, iar 36,7% pe cele ale PNL.

În clasamentul intenţiei de vot pentru 
consiliile locale şi judeţene urmează PMP cu 

5,5%, UDMR – 5,1%, ALDE – 
4,1%, M10 – 1,6%, UNPR – 
1,2%, PRM – 1,2%, PSRO – 
1%, PRU – 0,7% şi PNŢCD 
– 0,6%.

Potrivit cercetării, 1,9% dintre 
români ar vota un candidat inde-
pendent, 1,6% ar alege un alt par-
tid naţional, iar 0,4% optează pen-
tru un partid local sau regional.

Întrebaţi dacă ar vota la 
alegerile locale candidaţii unui 
partid nou înfiinţat, doar 27,2% 
dintre români răspund pozitiv, în 
timp ce 41,9% declară contrariul. 

21,6% dintre intervievaţi sunt nehotărâţi, iar 
9,3% aleg varianta NS/NR.

De asemenea, 39,7% afirmă că ar fi dispuşi 
ca la alegerile locale să acorde votul unui can-
didat independent, fără legături cu partidele 
politice actuale, în timp ce 31,8% nu ar vota 
cu un asemenea candidat. 20,8% nu sunt 
hotărâţi încă dacă să acorde votul unui candi-
dat independent, iar 7,7% nu ştiu sau nu 
răspund la această întrebare.

   “Aşadar, există un segment important 
din populaţie dispus să acorde votul unei for-
maţiuni noi sau unui candidat independent, 
cu condiţia ca persoanele care se vor prezen-
ta la alegerile locale să nu mai fi fost impli-
cate până în prezent în viaţa politică”, arată 
autorii cercetării.

Sondajul INSCOP Research a fost realizat 
la comanda Adevărul în perioada 21 – 28 mar-
tie, pe un eşantion de 1.063 persoane şi este 
reprezentativ pentru populaţia României de 18 
ani şi peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a 
datelor este de plus/minus 3%, la un grad de 
încredere de 95%. Tipul eşantionului: 
multi-stratificat, probabilistic.Metoda folosită 
a fost cea a sondajului de opinie pe baza unui 
chestionar aplicat de operatorii de interviu la 
domiciliu.sursa:radu-tudor.ro

Sondaj naţional : PSD 38,4%, PNL 36,7%
ecopolitic.ro
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l  A strâns semnăturile necesare 
candidaturii la Motru!
l Care au fost motivele demisiei 
și de ce candidează la primăria 
Motru?

La începutul acestei săptămâni depu-
tata Camelia Khraibani a demisionat din 
calitatea de membru al Partidului Social 
Democrat a, anunțând totodată, în exclu-
sivitate pentru ecopolitic.ro, că va candi-
da ca independent la primăria 
Municipiului Motru din județul Gorj.
Este parlamentarul care a fost unul din-
tre cei mai ascultători oameni politici ai 
PSD, nelipsind de la niciun eveniment 
politic sau legat de Parlamentul 
României.Mai mult decât atât s-a înțeles 
cu toți colegii de la PSD și nu numai, 
doar că problemele au apărut în Gorj, 
oamenii de la conducerea PSD Motru și 
de la județ nu au sprijinit-o.

Primele declarații ale deputatei inde-
pendente, camelia Khraibani imediat 
după anunț :

”Mi-am depus demisia din PSD și preci-
zez faptul că voi activa în grupul indepen-
denților din Camera Deputaților, în același 
timp dezmit categoric speculațiile privind o 
eventuală înregistrare a mea la un alt grup 
politic (de ex. PMP).Pe această cale anunț 
public și intenția de a candida, tot ca inde-
pendent, la Primăria Municipiului Motru 
din județul Gorj!

În primul rând vreau să vă spun că am 
luat acestă decizie pentru că oamenii mi-au 
cerut să candidez pentru primăria Motru.
Aceeași oameni care mi-au dat votul ca eu 
să ajung în Parlamentul României.Mi s-ar 
fi părut o chestiune de lașitate să nu răs-
pund oamenilor care au crezut în mine.

La toate încercările mele de a promova 
anumite proiecte și inițiative pentru muni-
cipiul Motru nu am primit sprijinul politic 
și local pe care ar fi trebuit să-l am.

Atâta timp cât oamenii imi cer să candi-
dez la primăria municipiului Motru eu o să 
fac ce-și doresc motrenii mei.În perioada 
următoare o să detaliez și anumite aspecte 
care au contat în luarea acestei decizii.

Un singur detaliu mai adaug: NU AM 
IEȘIT ÎN PRESĂ PENTRU CĂ NU S-A 
VRUT CA EU SĂ APAR PUBLIC! … Dar 
acum că m-am eliberat o să pot să clarific 
mai multe lucruri care, poate, au fost lăsa-
te neclarificate sau nedezbătute, și mai 
mult,  o să arăt celor care mi-au dat votul 
cum arată proiectele pe care le-am promo-
vat și cu care vin în orașul meu, unde am 
crescut și pentru care o să mă lupt, ca acest 
oraș să aibă un viitor.”

Deputata Camelia Khraibani va can-
dida că INDEPENDENT la MOTRU

 Surse de încredere ne-au spus că mai 
mulți PSD-iști de la Motru sunt nemulțumiți 
de faptul că Dorin Hanu, actualul 
primar, nu s-a retras din funcția de 
Președinte al Organizației PSD de 
la Motru o dată ce și-a anunțat ne-
participarea la alegerile locale 
pentru un nou mandat de primar.

Cine este și ce a făcut deputata 
Khraibani în mandatul de parla-
mentar?

Camelia Khraibani a fost aleasă 
deputat în circumscripţia electora-
lă nr.20 GORJ, colegiul uninomi-
nal nr.4 . 

Face parte din Comisia perma-
nentă, Comisia pentru sănătate şi 

familie și din Grupurile  de prietenie cu 
Parlamentele altor state:
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica 
Libaneză
Grupul parlamentar de prietenie cu Australia

Activitatea parlamentară în cifre:
Luări de cuvânt: 46  (în 37 şedinţe)

Declaraţii 
politice:

44 (din care 37 consemnate 
conform materialului depus 
la secretariatul de sedinţă)

Propuneri 
legislative 
initiate:

74, din care 14 promulgate 
legi

Proiecte de 
hotărâre iniţiate: 1

Întrebari şi 
interpelari: 26

 
Mai mult decât atât, în Motru 

la alegerile parlamentare a obținut 
67 % din voturi.

Vă prezentăm în exclusivitate 
și tabelele cu semnăturile pentru 
sprijinirea candidaturii Cameliei 
Khraibani la primăria Motru ca 
INDEPENDENT.Se pare că într-o 
perioadă scurtă de timp s-au 
strâns aproape toate semnăturile 
necesare pentru susținerea candi-
daturii.

Deputata Camelia Khraibani 
a demisionat din PSD şi va 

candida la primăria 
Municipiului Motru ca 

INDEPENDENT!

SURPRIZĂ DE PROPORȚII  LA PSD GORJ : 

ecopolitic.ro
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Tribunalul Gorj obligă acum Complexul 
Energetic Oltenia să plătească cheltuielile de 
judecata, 1700 de lei. Sentinţa nu este defin-
itivă, ci cu apel.

“Sentinţa nr.34 din 11.04.2016 Respinge 
excepţia inadmisibilităţii cererii,invocată de 
pârâtă. Admite în parte ac?iunea, a?a cum 
a fost precizată. Constată nulitatea absolută 
a Hotărârilor nr.35 şi 36 din 4.12.2015 ale 
Consiliului de Supraveghere al Societăţii 
Complexului Energetic Oltenia SA pentru 
lipsa notificării scrise prealabile. 

Obligă Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA la emiterea notificării prevăzută 
la art.9.1.3 din Contractul de mandat 
nr.246/28.02.2013 în condițiile de comuni-
care prevăzute de lege. Obligă pârâta la pla-
ta cheltuielilor de judecată - în cuantum de 
1700 lei - reprezentând onorariu avocat. Cu 
apel. Pronunţată în şedinţă publică din 
11.04.2016,” se arată pe portalul Tribunalului 
Gorj.

L.I.

Valeriu Ivan, unul dintre membri Consiliului de 
Supraveghere  al CE Oltenia este şi membru în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a OPCOM, operatorul pieţei de 
energie electrică şi de gaze naturale din România. Practic 
este in  forurile de decizie, a două entităţi care vând 
energie electrică.

Acest lucru este interzis, deoarece conform legii, nu ai voie să faci 
parte din conducerea a două societăţi comerciale care au  legături con-
tractuale, deoarece se presupune că  ai putea fi părtinitor cu una dintre 
ele. În al doilea rând, acest lucru, contravine şi unei directive europene, 
care arată că trebuie realizată o separare efectivă a reţelelor de transport 
de activitate de producţie.

Ce spune Ministerul Energiei!?
Valeriu Ivan, se află în Consiliul de Supraveghere al CEO, de la 

sfârşitul anului trecut din partea Ministerului Energiei. A fost până în 
urmă cu câteva săptămâni consilierul ministrului Victor Grigorescu, dar 
a rămas fără această funcţie, după ce presa locală a scris că acesta a 
adus mai mulţi directori din Bucureşti pe care i- a angajat la compania 
din Gorj.

Ministerul Energiei ar trebui să îl retragă şi din funcţia de su-
praveghetor al CEO, fiind incompatibil.

Consiliului de Supraveghere al CEO 
nu ştie nici să revoce un director

l Laurenţiu Ciurel a câştigat jumătate din procesul pe care îl are cu Complexul Energetic Oltenia.

Fostul manager a dat în judecată compania, deoarece nu a fost de acord cu revocarea 
din funcţie şi a cerut în instanţă să revină, pe motiv că nu a fost notificat în legătură cu 
această decizie. Tribunalul Gorj i-a dat dreptate şi obligă Consiliul de Supraveghere să îl 
notifice, dar nu revine pe funcţie.

VALERIU IVAN, unul dintre supraveghetorii CEO 
este incompatibil. Îşi va da demisia de onoare?

L.I.



Pag. 9 www.ecopolitic.ro
facebook.com/ecopolitic

ecopolitic
        magazin

Zeci de lideri de sindi-
cat de la Complexul  
Energetic Oltenia au 
plecat pe jos către capi-
tala României. Ei vor 
astfel să atragă atenţia 
asupra situaţiei în care 
se află compania. Cer 
două lucruri: să se facă 
o echilibrare pe piaţa de 
energie, să nu mai aibă 
prioritate energia rege-
nerabilă şi să nu se mai 
importe energie din alte 
ţări. 

PROTEST! Zeci de mineri au plecat pe jos către Bucureşti

Cei 50 de lideri de sindicat vor să vor-
bească în momentul în care vor ajunge în 
capitală, cu premierul Dacian 
Cioloş şi preşedintele României 
Klaus Iohannis. Ei au de parcurs 
320 de km pe jos şi speră să re-
uşească acest lucru în 8 zile.

Vor înnopta în corturi

Minerii au plecat pregătiţi cu 
haine de schimb şi spun că dorm 
în corturi sau autoturisme. Ei 
sunt însoţiţi de colegi care merg 
în faţa lor cu maşinile în care 

transportă, hrana, haine şi corturile. 
Traseul lor este Târgu Jiu, Craiova, 

Slatina, Piteşti, Bucureşti.

 CEO discriminată

La compania din Târgu Jiu ur-
mează 2000 de disponibilizări. 
Oamenii spun că nu sunt de acord 
cu acest lucru, deoarece statul ro-
mân importă energie în timp ce în 
ţară angajaţii companiilor pleacă 
acasă.  Ei vor să nu mai aibă prio-
ritate la vânzare energia regenera-
bilă,iar energia pe cărbune să fie 
vândută numai când este secetă.

L.I.

Conform unui comunicat venit din par-
tea Ministerului Energiei, săptămâna aceas-
ta a avut loc întâlnirea grupului de lucru 
Lignit s-a desfășurat marți, 12 aprilie, la 
Ministerul Energiei, sub coordonarea doam-
nei Secretar de Stat Corina Popescu. 
Membrii grupului, reprezentanți ai 
Complexului Energetic Oltenia (CEO), au 
făcut o prezentare generală a exploatărilor 
de lignit din Bazinul Minier al Olteniei.

La grupul de lucru Lignit, întrunit pe 12 
aprilie, au participat: Corina Popescu – 
Secretar de Stat în Ministerul Energiei și co-
ordonator al Comitetului pentru activitatea 
minieră, Dana Barbu – DGPE Ministerul 
Energiei, Bogdan Stănescu – DGPAPSE 

Ministerul Energiei, 
S o r i n  G ă m a n  – 
Ministerul Economiei, 
Dan Gheorghiu – ISPE, 
Laurențiu Ciobotărică 
– director interimar 
CEO, Daniel Antonie – 
director Divizia Minieră 
CEO, Viorel Popescu – 
director ICSITPML SA, 
Vasile Oprea Scortariu 
– inginer CEO.

Discuțiile au condus 
spre concluzia că există 
resursă de cărbune, însă 
trebuie eficientizat costul de exploatare.
Prezentarea făcută în cadrul Comitetului de 
către membrii grupului de lucru a avut un ca-
racter general, fără a aduce conținut substan-
țial privind situația sectorului minier de lignit.

Grupul se va reuni din nou săptămâna vii-
toare, când membrii acestuia vor completa 
prezentarea, la solicitarea doamnei Secretar de 
Stat, cu perspectiva de dezvoltare pe care o 
propun, identificând modalitatea și instrumen-
tele de îndeplinirea a acesteia.

Laurenţiu Ciobotărică – director interimar CEO şi Daniel Antonie 
– director Divizia Minieră CEO au fost la Ministerul Energiei!

ecopolitic.ro
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Luna aprilie este extrem de 
aglomerată în ceea ce privesc lu-
crările agricole, atât în cultura 
plantelor de câmp, cât şi în le-
gumicultură, viticultură şi 
pomicultură. 

Se recomandă o serie de lucrări 
specifice acestei perioade în toate sec-
toarele agricole, mai ales Campania 
vit icolă  de primăvară care 
înregistrează un vârf de lucrări ce se 
cer efectuate în timp util şi cu respec-
tarea regulilor tehnice.

Calendarul lucrărilor în legu-
micultură, efectuate în luna aprilie

Calendarul lucrărilor în legumicul-
tură, efectuate în luna aprilie şi reco-
mandate pentru culturi din solarii, de-
marează cu marcarea şi modelarea 
terenului în vederea plantării în solarii. 
În continuare se seamănă fasolea ur-
cătoare, iar în prima jumătate a lunii se 
va realiza plantarea integrală a sola-
riilor cu tomate, ardei gras, vinete, 
castraveţi, pepeni etc. 

Lucrările din acest sector continuă cu 
palisarea culturilor înfiinţate în solarii (to-
mate, castraveţi, pepeni); fertilizarea fa-
zială a culturilor din solarii; irigarea prin 
brazde sau picurare a tuturor culturilor din 
solarii; prăşit manual pe rând şi pe inter-
valul dintre rândurile de plante sau efectu-
area mulcitului.

Specialiştii mai recomandă continuarea 
lucrării de aerisit corespunzătoare pentru a 
se asigura temperaturile optime de dezvol-
tare a culturilor în solarii, dar şi recoltarea 
verdeţurilor (ceapă, pătrunjel, mărar), a 
salatei, ridichi, varză timpurie, spanac etc.

Calendarul lucrărilor la culturi-
le de câmp, în aprilie

În ceea ce priveşte culturile de câmp, în 
această perioadă se va face mobilizarea 
solului, prin grăpare superficială (3-5 cm) 
în vederea înfiinţării culturilor de sola-
no-fructuoase, bostănoase, rădăcinoase, 
vărzoase, fasole, dar şi pregătirea urgentă 
a patului germinativ şi terminarea în cel 
mai scurt timp a semănăturilor din prima 
urgenţă - morcov de vară, ceapă, pătrunjel, 

mazăre etc., dacă nu s-au semănat în luna 
martie.

În acelaşi timp se vor administra 
îngrăşăminte pentru culturile ce urmează a 
fi înfiinţate, erbicide de tip preemergente 
şi postemergente, tratamente fitosanitare şi 
călirea răsadurilor ce se vor planta în luna 
aprilie.

Tot la culturile de câmp se vor deschide 
rigolele şi se va modela terenul în brazde 
înălţate pentru înfiinţarea culturilor de so-
lanacee, bostănoase, rădăcinoase, vărzoase 

şi verdeţuri, după care 
vor fi înfiinţate cultu-
rile prin semănare, di-
rect în câmp (tomate 
de vară - toamnă, 
fasole de grădină şi 
boabe, castraveţi, sfe-
clă roşie, morcov etc) 
şi prin plantare de 
răsaduri (varza de 
vară, conopidă de vară, 
gulii şi gulioare, to-
mate timpurii şi de 
vară). 

Sfaturi importante în agricultură
l Calendarul lucrărilor în agricultură în luna aprilie

Iulian Ionescu
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Sfaturi importante în agricultură
Urmează irigatul culturilor înfiinţate 

prin semănat şi prin răsad, iar la 5-6 zile 
de la plantare specialiştii recomandă com-
pletarea golurilor din cultură.

În luna aprilie se vor îngriji răsadurile 
din solarii şi răsadniţe (tomate, ardeioase, 
vinete, ţelină etc.) în vederea pregătirii lor 
pentru plantare la începutul lunii mai.

Spre sfârşitul lunii, la viile pe rod 
se aplică primele tratamente 

împotriva bolilor

Campania viticolă de primăvară 
înregistrează un vârf de lucrări ce se cer 
efectuate în timp util şi cu respectarea reg-
ulilor tehnice. În viile tinere se termină 
plantatul viţelor în masiv şi se completează 
golurile apărute cu viţe viguroase din soi-
urile plantate iniţial, se plantează la 
ghivece rezervă de viţe destinată plantării 
golurilor din timpul verii, se termină insta-
larea spalierilor din viile de anul 2 şi se 
înfiinţează culturile intercalate de legume: 
salată, mazăre de gradină, fasole de 
grădină, spanac, fasole boabe etc. 

În viile pe rod, după terminarea lu-
crărilor fitotehnice la butuci, se execută 
afânarea adâncă pe solurile uşoare cu 
afânatorul cu gheare, pe solurile grele cu 
plugul fără cormane în agregat cu grapa 
pentru mărunţirea solului.

În plantaţiile cu sistem de irigare se 
aplică irigarea de aprovizionare la pornirea 

viţelor în vegetaţie, iar spre sfârşitul lunii 
specialiştii recomandă executarea primelor 
tratamente împotriva bolilor şi dăunăto-
rilor cu produse fitosanitare autorizate.

Calendarul lucrărilor în pomicul-
tură din luna aprilie

În plantaţiile de pomi sunt necesare 
multiple lucrări în această perioadă, se re-
comandă efectuarea următoarelor lucrări:

- se execută tratamentele fitosanitare la 
avertizare, pentru combaterea gargăriţei 
florilor de măr, aphidelor, acarienilor, 
rapănului, făinării, focului bacterian, 
păduchilor ţestoşi etc.;

- o atenţie deosebită se va acorda stropi-

rilor de primăvară cu soluţiile clasice: zea-
ma boerdeleză, zeama sulfocalcică, pre-
cum şi uleiuri de tip Oleocarbedan, 
Oleocalux,Oleodiazol;

- se încheie plantările de pomi, arbuşti 
fructiferi şi parţial căpşuni şi se comple-
tează golurile din plantaţii;

- se încheie tăierile de fructificare la 
speciile pomicole;

- după trecerea îngheţurilor şi a tem-
peraturilor scăzute acolo unde s-au efectu-
at tăierile la cais şi piersic, cu lăsarea de 
ramuri rezervă, se fac corecturile necesare, 
cu care ocazie se lasă încărcătura normală 
de formaţiuni fructifere pe pom;

- tăierile anuale la piersic sunt obliga-
torii având în vedere că fructifică mai ales 
pe ramuri mixte şi lungi în vârstă de 1 an;

- tăierile de regenerare se aplică pomi-
lor din plantaţiile îmbătrânite. Acestea se 
execută în vederea refacerii coroanelor, de 
a stimula pornirea de noi creşteri şi garni-
sirea acestora cu formaţiuni noi de rod;

- se finalizează lucrarea solului prin ex-
ecutarea arăturii, discuirii între rânduri, 
peste tot sau în benzi alternative;

- în funcţie de încărcătura cu muguri de 
rod se administrează îngrăşăminte organice 
şi 1/3 din îngrăşămintele azotoase;

- se verifică şi se completează grămez-
ile cu materiale fumigene pentru preveni-
rea pierderilor cauzate de brume şi 
îngheţuri târzii.sursa:ziarullumina.ro
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După ce, preț de câțiva ani, cu doar 
câteva excepții, a abordat o împletitură 

tradițională, astăzi 
politiciana a decis să 
impresioneze cu un 
nou look, fapt dove-
dit și de o fotografie 
postată pe pagina sa 
de socializare.

Politiciana măr-
turisește că se afla la 
ș e d i n ț a  R a d e i 
Supreme atunci când 
a fost surprinsă de 
camera de fotogra-
fiat a lui Bogdan 

Bortakov, scrie ea.md.
Politicianul din Ucraina, a mai trecut 

și printr-o perioadă 
destul de dificilă, 
când a suferit și o 
serie de intervenții 
chirurgicale.Vedeți 
cum arăta în acea 
perioadă!

Schimbarea de 
look a fost aprecia-
tă pozitiv de toți cei 
care au vazut-o pe 
internet și nu nu-
mai. Și dacă unii au 
remarcat schimba-
rea ca pe un proces 
de „rebranding” 

care ar aduce după sine și alte schimbări, 
alții i-au mărturisit că noua coafură îi 
conferă senzualitate.

Publicul a avut de puține ori ocazia să 
o admire pe Timoșenko cu părul desfă-
cut, politiciana optând ani la rândul pen-
tru una și aceeași împletitură.Asociată cu 
ochelarii, noua coafură pare să o prindă 
perfect pe politiciană.De altfel, în doar 
câteva ore de la postare, fotografia în 
care Iulia Timoșenko apare cu noul hair-
style a fost recompensată mii de like-uri 
și câteva sute de share-uri.

INCREDIBIL! Cum arată acum  
IULIA TIMOŞENKO, fostul prim ministru 

al Ucrainei! A renunţat la împletitură!

Fostul prim ministru al 
Ucrainei, care ani la rand a purtat 
o împletitură tradițională, a re-
nunțat recent la vechiul ei look!

Timoșenko a arătat schimbarea 
de look public, postând pe 
Facebook o fotografie în care apa-
re cu noua coafură. Iulia 
Timoșenko, ex-prim-ministrul 
Ucrainei, și-a făcut apariția de 
senzație la ședința Radei Supreme.
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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

Ecopolitic Media SRL

Contactați-ne și veți vedea diferența! 
Tel : 0787540682

Reclama ta aici!



Semnificaţia 
zilei de 14 Aprilie

(evenimentele istorice importante care s-au petrecut în această zi)

La data de 14 aprilie 1865 este asasinat preşedintele american 
Abraham Lincoln. Abraham Lincoln a fost cel de-al şaisprezecelea 
preşedinte al Statelor Unite ale Americii (1861 - 1865) şi primul 
preşedinte republican.

1457 - Ștefan cel Mare a urcat pe tronul Moldovei.
1809 - Victoria lui Napoleon asupra trupelor imperiului Austriac 

în bătălia de la Abensberg.
1865 - Este asasinat preşedintele american Abraham Lincoln, 

promotorul politicii aboliţioniste în SUA.
1885 - S-a născut prof.dr. Iuliu Hatieganu, reprezentant de seamă 

al medicinii româneşti, membru al Academiei Române (m. 1959). În 
onoarea sa, Universitatea de Medicină din Cluj Napoca îi poartă 
numele.

1912 - Transatlanticul Titanic a fost lovit de un iceberg. Dintre 
cei aproximativ 2000 de pasageri şi membri ai echipajului au supra-
vieţuit doar 700 de persoane, majoritatea femei şi copii.

1962 - Georges Pompidou devine preşedintele Republicii 
Franceze.

2002 - Preşedintele venezue-
lan, Hugo Chavez, a revenit la 
Palatul Prezidenţial Miraflores 
din Caracas, pentru a-şi relua 
funcţia, după ce guvernul interi-
mar al lui Pedro Carmona a fost 
înlăturat.

2005 - Actorul hollywoodian Bruce Willis a devenit ofiţer al 
Ordinului Artelor şi Literelor, una dintre cele mai înalte distincţi 
culturale franceze.

2008 - Uniunea Europeană a adoptat o nouă legislaţie pentru 
combaterea poluării aerului în oraşe, eliminând astfel „o cauză a 
mortalităţii premature”
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Miercuri, 13 aprilie 2016, a avut loc 
Ședința săptămânală a Guvernului 
României.În cadrul ședinței au fost pro-
puse o serie de proiecte de acte norma-
tive, printre care cele mai importante 
sunt cele privind privind ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind 
protecţia reciprocă a informaţiilor cla-
sificate, aprobarea Planului de acţiune 
pentru implementarea Strategiei de dez-
voltare a sistemului judiciar 2015-2020 
și aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii 
Comerciale Compania Naţională de 
Investiţii ‚’C.N.I’’-S.A, aflată sub auto-
ritatea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice.

În continuare vă prezentăm toate proiectele 
de acte normative propuse în cadrul Ședinței 
de Guvern de miercuri:

PROIECTE DE LEGE

PROIECT DE LEGE pentru aderarea 
României la cel de al treilea Protocol la 
Acordul general privind privilegiile şi imu-
nităţile Consiliului Europei, adoptat la 
Strasbourg, la 6 martie 1959

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind pro-
tecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 
semnat la Bucureşti, la 05 iunie 2015 şi la 
Chişinău, la 21 iulie 2015

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru mod-
ificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr.1050/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a 
normelor de aplicare, precum şi a valorii spri-
jinului financiar

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apro-
barea valorii cotizaţiilor şi plafonul în limita 
căruia se decontează serviciile lingvistice, pre-
cum şi procedura de acordare, verificare şi 

control pentru organizaţiile profesionale/inter-
profesionale neguvernamentale din sectorul 
agricol şi agroalimentar

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru mod-
ificarea Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pen-
tru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant core-
spunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru apro-
barea indicatorilor tehnico-economici ai obiec-
tivului de investiţii “Pod km 47+128, Linia 
C.F. 418A Beclean-Sărăţel, între staţiile 
Măgheruş şi Sărăţel’’

PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru apro-
barea indicatorilor tehnico-economici ai obiec-
tivului de investiţii „Pod km 197+557, Linia 
C.F. 101 Chitila-Craiova, între Staţiile Slatina 
şi Piatra Olt’’

PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru apro-
barea indicatorilor tehnico-economici ai obiec-

tivului de investiţii „Reabilitarea liniei C.F. 
Frontieră-Curtici-Simeria parte componentă a 
Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia 
trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; 
Tronsonul 2: km 614 - Gurasada şi Tronsonul 
3: Gurasada-Simeria”

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru apro-
barea amendamentului convenit între Guvernul 
României şi Banca Europeană de Investiţii 
prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 
noiembrie 2015 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 
2015 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii 
de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca 
Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 
24 noiembrie 2008

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apro-
barea obiectivului de investiţii “Punerea în 
siguranţă a Nodului Hidrotehnic Sânmihaiu 
Român, judeţul Timiş”, precum şi a caracter-
isticilor principale şi a indicatorilor tehni-
co-economici aferenţi acestuia

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind tre-
cerea unor construcţii aflate în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea 
Militară 0901 Botoşani, din domeniul public 

Ce proiecte de acte normative au 
fost pe masa Guvernului României
l Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 13.04.2016

ecopolitic.ro
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al statului în domeniul privat al acestuia, în 
vederea scoaterii din funcţiune, casării şi va-
lorificării

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind tre-
cerea unor construcţii, aflate în administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0657 
Oradea, din domeniul public al statului în do-
meniul privat al acestuia, în vederea scoaterii 
din funcţiune, casării şi valorificării, precum 
şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din dome-
niul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind în-
scrierea în inventarul centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului şi darea în ad-
ministrarea Serviciului Român de Informaţii a 
unui imobil aflat în domeniul public al statului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind ac-
tualizarea datelor de identificare şi a valorii de 
inventar a unor imobile aflate în domeniul 
public al statului şi în administrarea Camerei 

Deputaţilor 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apro-
barea tarifelor pentru publicarea în Monitorul 
Oficial al României, părţile I-IV

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apro-
barea stemei comunei Bilbor, judeţul Harghita

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apro-
barea stemei comunei Tulgheş, judeţul 
Harghita

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apro-
barea Planului de acţiune pentru implementa-
rea Strategiei de dezvoltare a sistemului judi-
ciar 2015-2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind apro-
barea cifrelor de şcolarizare pentru 
învăţământul preuniversitar de stat şi pentru 
învăţământul superior de stat în anul şcolar/
universitar 2016-2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru apro-
barea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2016 al Societăţii Comerciale Compania 
Naţională de Investiţii ‘’C.N.I’’-S.A, aflată sub 
autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice

PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind nu-
miri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aplicarea în 
România a principiilor Small Business Act¹. 
Măsuri pentru eficientizarea aplicării ‘’Testului 
IMM’’²

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea 
Programului Naţional de Reformă 2016

MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi 
semnarea Acordului de cooperare în domeniul 
arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne 
din România, prin Arhivele Naţionale şi 
Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina

MEMORANDUM cu tema: Încheierea 
unui acord cu partea egipteană, prin schimb de 
note verbale, privind interpretarea unui acord 
bilateral şi privind confirmarea scutirii recip-
roce de TVA şi taxe asimilabile a misiunilor 
diplomatice şi oficiilor consulare ale celor 
două părţi, inclusiv în cazul tranzacţiilor priv-
ind bunuri imobiliare.

Urmare din pag. 14 >>

Primul ministru al Ucrainei, 
Arseni Iațeniuk, și-a anunțat 
demisia duminică după două luni 
de presiuni din partea partenerilor 
săi de coaliție de a renunța la 
conducerea executivului, relatează 
EFE, Reuters și Xinhua, citate de 
Agerpres.

“Am luat decizia de a demisiona. O voi 
prezenta marți, 12 aprilie, parlamentului”

Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii 
“Zece minute cu primul ministru” .

“Decizia mea se bazează pe o serie de 
motive — criza politica în guvern a fost 
declanșată artificial, dorința de a schimba 
o persoană i-a orbit pe politicieni și le-a 

paralizat voința de a face schimbări reale 
în țară”, a spus Iațeniuk. Iațeniuk a fost 

învestit cu funcția de prim-ministru al 
Ucrainei la 27 februarie 2014.

Criză în Ucraina : Primul ministru 
al Ucrainei, Arseni Iaşeniuk 

a demisionat la TV
ecopolitic.ro
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În ultima etapă, Minerul Motru a mai 
suferit o înfrângere, pe terenul celor de 
la Ineu, scor 0-3. În urma acestui rezul-
tat, echipa mai   coboară un loc în cla-
sament ajungând pe pozitia 13 cu acelaşi 
număr de puncte cu care a terminat tu-
rul de campionat. 

„Se simte lipsa celor care au plecat. 
Problemele financiare ne-au destrămat echipa.”

În iarnă, mai mulți jucători au părăsit 
Minerul Motru, datorită problemelor financia-
re, fapt care şi-a pus grav amprenta asupra 

evoluției echipei. Gorjenii au ales să continuie 
competiția, în ciuda faptului că sub comanda 
lui Ion Alecu au ramas doar copii, după pleca-
rea pieselor grele cum ar fii Cruceru, Tobă, 

Iclănzan, Dicu sau fostul portar al Universității 
Craiova, Nicuşor Bănică.

Ghighilicea: „Voi mai sta pe tuşă o etapă 
sau două, încă nu m-am refăcut.”

Colac peste pupăza, cel mai bun jucător al 
motrenilor, Claudiu Ghighilicea, s-a accidentat 
la un antrenament şi a lipsit la partida de la 
Ineu, fiind incertă revenirea lui în următoarele 
două etape: „Îmi este greu să revin acum, încă 
mă mai doare genunchiul. La un antrenament, 
am cazut rău pe piciorul de sprijin. Sper să 
revin cât mai repede, suntem şi aşa foarte pu-
țini, ne pare rău că dezamăgim spectatorii, dar 
asta este situația, mai mult nu avem ce face. 

După o perioadă de cinci ani, 
petrecută în curtea celor de la 
Minerul Motru, fundaşul Iulian 
Iclănzan, s-a despărțit de gor jeni 
renunțând la ultimele trei salarii. 

Fostul junior al prim-divizionarei 

Pandurii Târgu - jiu îşi aminteşte cu plăce-
re de anii în care a evoluat în alb-negru: 
„Am venit la Motru la vârsta de 18 ani, 
îmi voi aminti mereu cu plăcere de acea 
perioadă. Din păcate în ultima vreme, 
problemele cu banii se agravaseră, iar eu 
am decis să fac ce era mai bine pentru 
mine. Îi respect pe cei de acolo şi îmi pare 
foarte rău că au ajuns în situația asta. Le 
doresc tot binele din lume, sper ca până 
la urmă, Minerul să redevină  forța care 

a  f o s t 
când am 
promovat 
în liga a 
doua.”

Ajuns 
în aceas-
tă iarnă 
în jude-
țul Alba, 
la Mureşul Vințu de Jos, echipă care ac-
tivează în liga a patra, jucătorul de 23 de 
ani consideră că joacă într-un campionat 
net superior celor din alte județe, fiind 
coleg la noua lui echipă cu jucători cu 
experiența ligii a doua : „Nu aş crede 
dacă nu aş vedea! Valoarea echipelor si 
condițiile de a face performanță, la multe 
echipe, este peste nivelul ligii a doua. 
Beneficiem de teren dotat cu instalație de 
irigare şi încălzire. în plus, oamenii de 
aici, m-au primit foarte frumos, îmi e 
foarte bine aici, tragem tare pentru a pro-
mova. Toată lumea pune umarul în spe-
ranța obținerii acestei performanțe. Sper 
să ne bucurăm la final! „ 

Elevii lui Dan Mănăilă, au învins la 
scor pe teren propriu Energia Săscior, 6 - 
0, iar duminica viitoare se vor deplasa la 
Inter Giugut, unde vor trata meciul la vic-
torie, aceasta fiind singura opțiune a vin-
țenilor.

Iclănzan: „Avem condiţii incredibile, 
trebuie să promovăm !” Fostul „miner”, 

încântat de valoarea 
campionatului judeţean Alba

P.V.

„Ne pare rău că dezamăgim spectatorii” 
Minerul Motru, neputincioasă în acest retur.

P.V.


