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Anuarul politic Machiavelli 2015 a apărut ca rezultat al interacțiunii și colaborării dintre echipa 
redacțională a portalului Machiavelli.ro și cititorii săi, în covârșitoare parte reprezentanți ai mediului 
politic din România. Am pornit de la ideea că foarte multe dintre subiectele şi articolele despre 
actualitatea politică naţională, reflectate zilnic pe portalul Machiavelli.ro și în newsletterul zilnic al 
acestuia, care ajunge la peste 1.000 de abonați, merită să fie reunite într-o formă unitară, care să 
reprezinte o oglindă complexă și obiectivă a activității instituțiilor şi organizaţiilor politice din România 
din anul 2015.  

Anuarului cuprinde un rezumat al celor mai importante evenimente, proiecte legislative, mutări şi 
declaraţii politice ale anului, grupate pe categorii specifice, precum şi o selecţie a celor mai interesante 
postări din blogosfera politică a anului 2015.  

Anuarul politic Machiavelli 2015 va fi remis în format electronic parlamentarilor, membrilor 
Guvernului, liderilor locali ai principalelor formaţiuni politice, organizațiilor nonguvernamentale cu 
preocupări în domeniu şi reprezentanţilor mass-media. De asemenea, Anuarul va fi permanent 
disponibil pe portalul Machiavelli.ro, pentru a putea fi descărcat gratuit şi integral de către toţi cei care 
sunt interesaţi să afle care au fost cele mai importante evenimente ale anului 2015 în politica 
românească. 

Echipa editorială a portalului Machiavelli.ro mulțumește pe această cale tuturor celor care au 
contribuit la realizarea Anuarului și speră ca, păstrând aceeași colaborare strânsă și pe viitor, acest 
proiect să devină unul de referință pentru politica românească și toți cei care lucrează cu rezultate 
vizibile pentru modernizarea acesteia. 
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2. POLITICIENI IN, OUT 

 

12 IANUARIE 
Deputatul Valerian Vreme a devenit membru UNPR  
Deputatul Valerian Vreme a devenit membru al Uniunii Naţionale pentru Progresul României 

(UNPR), urmând să activeze în cadrul grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor. Potrivit 

site-ului Camerei Deputaţilor, el a fost până în mai 2013 membru al Partidului Democrat Liberal, iar 

din mai 2013 a devenit neafiliat. Valerian Vreme a fost ales în colegiul uninominal 6 din 

Circumscripţia electorală nr. 4 Bacău.  

Valerian Vreme a declarat că a decis să "dezerteze" din PMP şi a optat pentru UNPR "pentru a face 

echipă cu primarul municipiului Oneşti, Laurenţiu Neghină", susţinut în alegeri de partidul lui Gabriel 

Oprea. "Am mai multe proiecte cu primarul municipiului Oneşti, între care şi unul aflat în derulare, 

cel privind înfrăţirea cu un oraş din Republica Moldova. Vreau să devin mai eficient pentru 

comunitatea locală din Oneşti. De altfel, este de notorietate colaborarea mea cu primarul Neghină de-a 

lungul ultimilor ani în realizarea de obiective comune. Înscrierea mea în UNPR nu face altceva decât 

să oficializeze o relaţie de susţinere în beneficiul administraţiei locale, implicit a populaţiei din zona 

Oneşti, unde am fost ales deputat", a declarat Valerian Vreme.  

 

22 IANUARIE 
Siegfried Mureșan a fost desemnat purtător de cuvânt al PPE 

Aflat la primul mandat de eurodeputat, ales pe listele PMP, Siegfried Mureșan a fost numit 

purtător de cuvânt al celui mai mare grup din Parlamentul European, respectiv grupul 

popularilor europeni. Anunţul a fost făcut de președintele PPE, Joseph Daul, pe Twitter. 

“Vom lucra împreună și îi urez succes”, a scris Daul pe rețeaua de socializare.  

În vârstă de 34 de ani, Mureșan este vicepreședinte al Comisiei pentru buget și membru al 

Delegației parlamentare pentru cooperare UE-Moldova. Potrivit statisticilor, Mureșan a fost 

unul dintre cei mai activi europarlamentari români. Comisia pentru Buget a Parlamentului 

European a aprobat raportul său, prin care vor fi alocate 3,57 de milioane de euro pentru 

sprijinirea lucrătorilor disponibilizați de la Combinatul Mechel din Câmpia Turzii. 

 

29 IANUARIE 
Senatorul Cristiana Anghel a renunţat la funcţia de vicepreşedinte PC  
Senatorul Cristiana Anghel a renunţat la funcţia de vicepreşedinte al Partidului Conservator în 

contextul în care pregăteşte iniţiative legislative "controversate" privind justiţia şi nu doreşte să 

implice partidul. "Am demisionat din funcţia de vicepreşedinte al PC şi n-ar fi de comentat nimic. Pur 

şi simplu. E o funcţie, am renunţat la ea şi cu asta basta. Nu m-a făcut şi nu mă face o funcţie. 

Cristiana Anghel există şi dacă există o funcţie şi dacă nu există o funcţie, tot Cristiana Anghel 

rămân", a declarat senatorul conservator.  

Cristiana Anghel a subliniat că rămâne în continuare membră a PC, partid pe care îl consideră ca 

"familia" ei. "Nu mi-am pus problema să plec din PC. PC este, aş putea spune, familia mea, casa mea. 

Că nu ai funcţie de conducere sau că ai renunţat la o funcţie de conducere, asta nu denotă că pleci de 

acolo. Nu plec. Rămân în PC, dar fără funcţie", a adăugat Cristiana Anghel.  

 

31 IANUARIE 
Adriean Videanu a demisionat din funcţia de preşedinte PNL Bucureşti  
Copreşedintele PNL Vasile Blaga a declarat că Adriean Videanu şi-a dat demisia din funcţia de 

preşedinte al organizaţiei Bucureşti a liberalilor, el fiind suspendat şi din calitatea de membru de 

partid, după ce a fost arestat preventiv. "Lucrurile sunt clare. Domnia sa este suspendat din funcţia de 

membru de partid, dar a trimis şi astăzi dimineaţă demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei 
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noastre de Bucureşti. Este suspendat din calitatea de membru de partid", a spus Blaga, întrebat de 

jurnalişti dacă Videanu şi-a dat demisia.  

Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a fost arestat, alături de fosta şefă a DIICOT Alina Bica, 
omul de afaceri Dorin Cocoş şi fiul acestuia, Alin Cocoş, precum şi Ionuţ Mihăilescu, fost consilier al 
Alinei Bica. Videanu este acuzat de complicitate la abuz în serviciu, după ce Alina Bica i-ar fi ridicat în 
mod abuziv sechestrul pe acţiunile deţinute la compania Titan Mar. 

 

2 FEBRUARIE 
Senatorul Mircea Geoană şi-a anunţat retragerea din grupul parlamentar al PSD  
Senatorul Mircea Geoană şi alţi trei colegi care făceau parte din grupul parlamentar al PSD au 
anunţat, în plenul Senatului, retragerea lor din acest grup, menţionând că vor activa în această 
sesiune parlamentară ca senatori independenţi în Grupul pentru proiectul social-democrat.  
"Subsemnatul a fost forţat să plece din PSD. Tehnic vorbind, făceam parte din acest grup. Din acest 
moment voi activa ca senator independent în Grupul pentru noul proiect social-democrat. (...) Am 
toată încrederea că oamenii lucizi şi curajoşi din această aulă, din acest Parlament, vor da şansa 
României pentru un nou început, într-o sesiune parlamentară extrem de interesantă", a precizat 
Geoană.  

Şi-au mai anunţat retragerea din PSD senatorii Cătălin Croitoru, Dan Ioniţă şi Dan Tătaru. De 

asemenea, senatorul Valer Marian, neafiliat, a anunţat că va susţine noul proiect, după ce a 

fost îndepărtat "abuziv" din PSD. 

 

8 FEBRUARIE 
Eugen Tomac a fost ales preşedinte al PMP 
Deputatul Eugen Tomac a fost votat la Congresul PMP preşedinte al partidului, iar Dorel Onaca a fost 

ales secretar general. Cei 700 de delegaţi prezenţi la Palatul Parlamentului, unde a avut loc congresul 

PMP, l-au ales pe Siegfried Mureşan prim-vicepreşedinte al PMP. Vicepreşedinţi ai PMP au fost aleşi 

Clement Negruţ, Petru Movilă, Adrian Gurzău, Nicolae Ivaşchescu, Cătălina Buzoianu, Cătălin 

Cristache, Victor Tarhon, Adrian Rădulescu, Claudiu Palaz şi Gabriel Berca.  

"Vom fi un partid care va transmite şi va fi vocea celor care vor ca clasa politică sa-i trateze cu respect 
şi să fie transparentă. Vrem să fim vocea celor care se uită cu dezamăgire la clasa politică. România 
implicată (n.r.- moţiunea sa de preşedinte) înseamnă un alt fel de politică. Aţi investit într-un partid 
tânăr, dar vă asigur că încrederea pe care ne-aţi acordat-o nu este în zadar. Sunt convins că împreună 
cu Traian Băsescu PMP va câştiga alegerile şi va repune pe hartă România acolo unde îi este locul, 
alături de celelalte naţiuni europene. Vrem să spulberăm acest USL dolofan care s-a diminuat uşor şi 
ne plictiseşte deja", a spus Tomac după ce s-au anunţat rezultatele alegerilor. 

 

13 FEBRUARIE 
Senatorul Varujan Vosganian şi-a dat demisia din PNL  
Senatorul Varujan Vosganian şi-a anunţat demisia din PNL. ''Ca un răspuns colegial la solicitările 

dumneavoastră, primiţi, prin prezenta, demisia mea din noul PNL'', a scris Vosganian pe blog, 

adresându-se conducerii PNL.  

Copreşedintele PNL Alina Gorghiu le-a transmis senatorilor liberali că i-a cerut demisia lui Varujan 

Vosganian, arătând că, în cazul în care acest lucru nu se va produce, va propune excluderea acestuia 

din partid. "I-am cerut senatorului Varujan Vosganian demisia din PNL, iar în cazul în care acest 

lucru nu se va produce, voi propune excluderea acestuia din Partidul Naţional Liberal", afirmă 

Gorghiu.  
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3 MARTIE 
Deputatul Vasile Mocanu şi-a dat demisia din Parlament  
Deputatul PSD Vasile Mocanu şi-a dat demisia din Parlament începând cu 1 martie, dar Biroul 

permanent al Camerei Deputaţilor a decis ca demisia acestuia să nu fie anunţată în plen, liderul 

grupului parlamentar al PSD, Marian Neacşu, având termen o săptămână pentru a discuta cu acesta.  

"Am mai discutat o problemă în legătură cu demisia domnului Mocanu Vasile din calitatea de deputat 

începând cu data de 1 martie. Decizia este un act unilateral, dar fiind vorba despre motive de sănătate 

pe care dumnealui le-a invocat, membrii Biroului permanent şi chiar şi liderii celorlalte grupuri 

parlamentare au solicitat că e bine ca liderul grupului parlamentar al PSD să stea de vorbă cu domnia 

sa şi s-a dat termen o săptămână să aibă posibilitatea să discute să vadă dacă într-adevăr confirmă şi 

susţine această demisie (...). Săptămâna viitoare sau chiar la Biroul permanent de miercuri se va relua 

această demisie", a spus secretarul Camerei Deputaţilor, Niculae Mircovici, la finalul Biroului 

permanent. El a precizat că deputatul are "probleme de sănătate destul de grave".  

Vasile Mocanu a fost ales deputat în circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, colegiul uninominal nr. 4. 

 

12 MARTIE 
Oana Mizil anunţă a demisionat din calitatea de deputat 

Deputatul Oana Niculescu-Mizil a anunțat, la ieșirea de la DNA, că își dă demisia din 

Parlament. ''Azi îmi depun demisia din calitatea de deputat pentru că nu vreau să fie un 

impediment în fața justiției. Eu sunt un om corect. Nu mi-au cerut procurorii'', a declarat 

Oana Mizil. 

Ea a precizat că are calitatea de suspect, iar acuzația se referă la faptul că a participat într-o 

firmă, dar a negat că acest lucru ar fi adevărat. ''Nu am administrat niciun magazin, din 

contră, am consiliat. Pur și simplu mă consider nevinovată, pentru că îmi place moda, nu am 

ce să fac, nu am putut să stau departe de modă. Ăsta a fost primul meu hobby și este în 

continuare'', a susținut aceasta.  

Deputata Oana Mizil ar fi implicată în operațiuni de comerț incompatibile cu funcția de 

parlamentar, au declarat surse judiciare. Sursele citate au precizat că aceasta era administrator 

de fapt al SC Fashion Brand Management și la patru magazine din București. Oana Mizil a 

fost adusă joi cu mandat la Direcția Națională Anticorupție, pentru a fi audiată de procurori.  

 

25 MARTIE 
Mihai Ţurcanu a fost validat membru al Parlamentului European  
Liberalul Mihai Ţurcanu a preluat mandatul de membru al Parlamentului European, anunţul oficial 

fiind făcut de preşedintele PE, Martin Schulz, în plenul reunit, la Bruxelles.  

Secretarul regional al PNL pentru euroregiunea Nord-Est va fi membru al Grupului politic al 

Popularilor Europeni, al Comisiei europarlamentare pentru Piaţa Internă şi Protecţia Consumatorilor 

şi al Delegaţiei pentru Relaţiile cu Canada. De asemenea, omul politic botoşănean va activa ca 

membru supleant în comisiile pentru Industrie şi Energie, respectiv Securitate şi Apărare.  

Mihai Ţurcanu îl înlocuieşte în Parlamentul European pe Eduard Hellvig, după ce acesta a preluat 
conducerea Serviciului Român de Informaţii. "Este o onoare şi o responsabilitate să reprezint 
Botoşaniul şi celelalte judeţe din cadrul regiunii Nord-Est în Parlamentul European. Pornesc la drum 
cu gândul că avem o şansă imensă de dezvoltare, datorită apartenenţei la Uniunea Europeană, şansă 
pe care trebuie să începem să o valorificăm la modul concret. Moldova în particular şi ţara noastră în 
general nu îşi mai pot permite să rateze oportunităţile de reducere a decalajelor de dezvoltare şi de 
nivel de trai faţă de vechile state membre ale UE", a declarat Mihai Ţurcanu. 
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1 APRILIE 
Deputatul Ion Diniță a demisionat din Parlament 

Deputatul conservator Ion Diniță a demisionat din Parlament, a anunțat președintele Camerei 
Deputaților, Valeriu Zgonea. "Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Diniță Ion 
cu 1 aprilie 2015 am luat act de această demisie în ședința publică de astăzi 1 aprilie", a declarat Valeriu 
Zgonea în plenul Camerei Deputaților.  

Ion Diniță a fost ales deputat în Circumscripția electorală 8 Brașov, Colegiul uninominal nr. 7. 
Procurorul general Tiberiu Nițu i-a transmis ministrului Justiției pe 10 octombrie 2014 referatul 
Direcției Naționale Anticorupție pentru a solicita Camerei Deputaților încuviințarea reținerii și arestării 
preventive a deputatului Ion Diniță, pus sub acuzare în dosarul de corupție al președintelui CJ Brașov, 
Aristotel Căncescu. Potrivit DNA, Diniță este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și 
complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos 
necuvenit. Cererea ministrului Justiției privind încuviințarea arestării preventive a deputatului PC Ion 
Diniță a fost aprobată pe 18 noiembrie de plenul Camerei Deputaților cu 274 voturi pentru și 55 
împotrivă. 

 

2 APRILIE 
Deputatul liberal Dănuţ Culeţu a demisionat din Parlament  
Deputatul liberal Dănuţ Culeţu a demisionat din Parlament, a anunţat preşedintele Camerei 

Deputaţilor, Valeriu Zgonea.  "Domnul deputat Culeţu Dănuţ, în calitatea de deputat ales în 

Circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa, Colegiul uninominal nr. 9, prin prezenta ne informează că 

demisionează din Parlamentul României începând cu 1 aprilie 2015", a spus Zgonea.  

Purtătorul de cuvânt al deputaţilor liberali, Cristina Pocora, a declarat că Dănuţ Culeţu şi-a dat 

demisia din Parlament deoarece are un dosar în instanţă şi nu a vrut să afecteze imaginea partidului şi 

a Parlamentului. "Are ceva legat de instanţă şi nu vrea să afecteze PNL. E un gest de decenţă decizia 

lui, va merge în instanţă şi îşi va clarifica această situaţie. Şi-a dat demisia pentru că a vrut să nu 

implice pe nimeni, nici imaginea Parlamentului, nici pe cea a PNL", a declarat Pocora.  

Deputatul a aparţinut Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal până în februarie 2015, 
apoi a făcut parte din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal. 

 

2 APRILIE 
Senatorul Sorin Ilieşiu s-a înscris în PSD  
Senatorul independent Sorin Ilieşiu a anunţat în plen că se înscrie în Partidul Social Democrat. "Am 

de făcut un anunţ important pentru noi, pentru parlamentarii României, pentru ţara noastră, pentru 

poporul nostru. Începând de astăzi nu voi mai fi senator independent, mă voi înscrie într-un nou 

partid, un partid care a decis să-şi asume proiectul naţional de reformare morală a societăţii româneşti, 

a României, a poporului român. Acest nou partid este de fapt unul dintre cele mai vechi partide din 

România, înfiinţat în secolul XIX, numele lui a rămas în principiu neschimbat, se numeşte Partidul 

Social Democrat", a afirmat miercuri în plenul senatului Sorin Ilieşiu.  

El a precizat că în luna aprilie se împlinesc 10 ani de când, în numele societăţii civile, a lansat 

Proclamaţia către România. "În Proclamaţia pentru România am cerut în mod expres procesul 

comunismului şi reformarea societăţii româneşti prin învăţarea obligatorie în şcoli a adevărului despre 

totalitarismul comunist, prin înfiinţarea unui muzeu naţional al ororilor comunismului şi prin 

construirea în Bucureşti a unui monument al victimelor comunismului", a spus Ilieşiu.  

Senatorul i-a mulţumit lui Călin Popescu Tăriceanu că în decembrie 2005 a înfiinţat Institutul de 

Investigare a Crimelor Comunismului din România. "Sunt convins că noi toţi împreună vom reuşi să 

facem ceea ce nu a făcut clasa politică, nu au făcut partidele politice timp de 25 de ani", a adăugat 

Ilieşiu.  

Sorin Ilieşiu a fost ales parlamentar în decembrie 2012 în colegiul uninominal 1 din Circumscripţia 
electorală nr. 34 Sibiu. 
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29 APRILIE 
Deputatul Mihai Stănișoară și-a dat demisia din Parlament 

Deputatul independent Mihai Stănișoară și-a depus demisia din Parlament. Potrivit secretarului 
Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, Stănișoară "și-a dat demisia din motive personale, având un alt 
proiect profesional".Mihai Stănișoară era deputat independent de la 1 septembrie 2014, dar activa pe 
lângă grupul PC-PLR. 

Stănișoară a declarat că a luat decizia de a demisiona atât din Parlament, cât și din PLR după o 
îndelungată deliberare și autoanaliză iar drumul pe care îl va urma de acum înainte nu va mai include, 
cel puțin pentru o perioadă, politica. "Doresc să vă informez despre decizia mea de a demisiona atât 
din calitatea de parlamentar, de membru al Camerei Deputaților, cât și din cea de membru al Partidului 
Liberal Reformator, începând de astăzi, 29 aprilie 2015. După o îndelungată deliberare și autoanaliză, 
am hotărât ca drumul pe care îl voi urma de acum înainte să nu mai includă, cel puțin pentru o 
perioadă, politica de partid sau cea parlamentară", se arată într-un comunicat de presă remis de 
Stănișoară. 

 

30 APRILIE 
Deputatul Tudor Ciuhodaru s-a înscris în UNPR  
Deputatul Tudor Ciuhodaru s-a înscris în Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR), 

informează un comunicat UNPR. ''Parlamentarul UNPR îşi va desfăşura activitatea în cadrul grupului 

PSD din Camera Deputaţilor'', adaugă sursa citată. Tudor Ciuhodaru a fost ales deputat în 

circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, colegiul uninominal nr.4.  

De asemenea, deputatul independent Răzvan Rotaru a anunţat că a devenit membru al grupului 
Democrat şi Popular din Camera Deputaţilor. Rotaru a anunţat în plen că s-a alăturat grupului 
Democrat şi Popular. Acesta este deputat de Gorj, a fost ales pe listele PP-DD, din iunie 2013 până în 
iunie 2014 a fost membru PC, după care a devenit independent. Grupul parlamentar Democrat şi 
Popular este alcătuit din foşti deputaţi PP-DD şi PDL. 

 

27 MAI 
Europarlamentarele Renate Weber şi Norica Nicolai au fost excluse din PNL 
Conducerea vechiului PNL a decis excluderea europarlamentarilor Renate Weber şi Norica Nicolai 

din partid deoarece au încălcat statutul, a declarat purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionuţ Stroe.  

"În cazul celor doi europarlamentari - doamnele Renate Weber şi Norica Nicolai - este vorba de o 

încălcare a statutului şi urmare a acestui fapt decizia noastră este de a propune viitorului Birou Politic 

Naţional sancţionarea şi excluderea celor doi europarlamentari din PNL", a spus Stroe, la Parlament.  

El a precizat că este vorba de o măsură politică. "Este o măsură politică, de clarificare a relaţiilor pe 

care doi europarlamentari încă le mai au cu PNL. Este de notorietate că au aderat şi au susţinut alte 

platforme politice decât cele din care PNL face parte la nivel naţional şi european", a spus Stroe.  

Europarlamentarul Norica Nicolai a declarat că a luat act de decizia conducerii vechiului PNL de 
excludere a sa din partid, punctând însă că nu este o hotărâre la care s-ar fi aşteptat. "Am luat act de 
această decizie. Am spus de la început, după finalizarea alegerilor pentru Parlamentul European, că 
voi urma grupul politic pentru care am candidat şi în numele căruia am candidat (ALDE - n.r.). Nu este 
o decizie la care m-aş fi aşteptat de la un partid cu o istorie de 140 de ani, dar dacă aceasta este decizia 
partidului nu înţeleg decât să o respect", a afirmat Norica Nicolai. 
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1 IUNIE 
Deputaţii Florentin Gust şi Petre Petrescu au fost excluşi din PSD  
Deputaţii Florentin Gust şi Petre Petrescu au fost excluşi din Partidul Social Democrat (PSD) pe 

motiv că s-au implicat în construcţia unei alte formaţiuni politice, respectiv Partidul Social Românesc 

(PSRo).  

Anunţul a fost făcut de către preşedintele PSD Dolj, deputatul Claudiu Manda, în cadrul Reuniunii 

Comitetului Executiv şi a Consiliului Judeţean ale filialei, care a precizat că decizia a fost luată de 

către Biroul Permanent Judeţean.  

Biroul Permanent Judeţean a decis excluderea din partid a unor membri pentru s-au implicat în 

construcţia altei formaţiuni politice şi au adus prejudiciu de imagine PSD Dolj. Hotărârea Biroului 

Permanent Judeţean al PSD Dolj de excludere a celor doi deputaţi a fost confirmată vineri de către 

Comitetul Executiv Judeţean ai cărui membri au votat în unanimitate. Alături de cei doi parlamentari 

au fost excluşi şi consilierii judeţeni Mihaela Ceană şi Constantin Moşoiu, precum şi alţi şapte 

membri. Potrivit lui Claudiu Manda, decizia poate fi contestată de cei excluşi la Comisia judeţeană de 

disciplină şi arbitraj a PSD Dolj în termen de zece zile.  

"Cei excluşi nu au fost căutaţi, sunaţi, să fie întrebaţi dacă doresc să continue alături de noi. I-am 

văzut în mass-media prezenţi împreună la construcţia unui nou partid politic. Nu avem cum să credem 

că fac pe Lăscărică să ne spună 'Domn Semaca, domn Semaca, am fost aduşi cu forţa!' Dacă s-au 

implicat într-un alt partid politic, este libertatea lor să o facă, le urăm succes. Nu ştiu care va fi 

rezultatul pe care îl vor avea acolo, dar de azi nu mai sunt colegii noştri de partid, ci colegii noştri din 

politică, adversari pe scena politică şi rămâne să vedem la locale, parlamentare şi alte alegeri care vor 

fi rezultatele", a spus Manda.  

Deputatul Petre Petrescu este preşedintele PSRo Dolj, iar Florentin Gust este vicepreşedinte naţional 
al noului partid condus de Mircea Geoană. 

 

1 IUNIE 
Kovacs Peter a fost ales în funcţia de preşedinte executiv al UDMR  
Kovacs Peter a fost ales cu 53 de voturi pentru şi 21 împotrivă în funcţia de preşedinte executiv al 

Uniunii Democrate Maghiare din România, la Târgu Mureş, în cadrul Consiliului Reprezentanţilor 

Unionali. El a fost propus pentru această funcţie de preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.  

La rândul său, Kovacs Peter, potrivit regulamentului, i-a propus pe cei şapte preşedinţi executivi cu 

care va lucra: Magyari Tivadar pe educaţie şi învăţământ, Hegedus Csilla - cultură, Bodor Laszlo - 

lider programele naţionale ale UDMR, Szekely Istvan - probleme sociale şi pentru departamentul care 

lucrează şi pentru autonomia culturală, Ilyes Gyula - pentru administraţia publică locală, iar pentru 

cele două departamente noi: Nagy Zoltan pentru organizaţiile teritoriale, Gered Imre - pentru tineret, 

urmând ca CRU să se pronunţe asupra propunerilor respective.  

 

 

11 IUNIE 
Deputatul Gheorghe Roman a demisionat din PSD  
Deputatul sibian Gheorghe Roman, proaspăt demisionar din Partidul Social Democrat, a declarat că 

va vota moţiunea de cenzură a liberalilor şi că, deocamdată, va rămâne independent.  

"Am demisionat din PSD. Deocamdată, sunt deputat independent. (...) Voi susţine moţiunea de 

cenzură. Am decis să susţin moţiunea iniţiată de PNL. Am luat această decizie având în vedere voinţa 

oamenilor din Mediaş, din judeţul Sibiu, exprimată cu ocazia votului din noiembrie 2014, când au 

votat cu o majoritate covârşitoare pentru preşedintele Klaus Iohannis. În consecinţă, mi-am dat 

demisia din PSD", a afirmat deputatul Gheorghe Roman.  

Acesta a precizat că un alt motiv care l-a determinat să ia decizia de a vota moţiunea de cenzură 

împotriva Guvernului Ponta este faptul că nu s-a realizat centura ocolitoare a municipiului Mediaş, 

unde a fost ales. "Atunci când am intrat în PSD şi am reprezentat USL s-a promis realizarea centurii 

ocolitoare a municipiului Mediaş. Mai mult, domnul ministru Dan Şova, cred că în 2013, ne-a spus că 
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în 2016 vom circula pe centura ocolitoare a oraşului. Eu reprezint în primul rând interesele 

medieşenilor şi apoi interesele unui partid", a mai precizat Gheorghe Roman.  

 

 

30 AUGUST 
Ilie Sârbu se va retrage din politică pentru a activa la Curtea de Conturi  
Social-democratul Ilie Sârbu a declarat că se retrage din politică pentru a activa la Curtea de Conturi, 

propunerea nominalizării sale pentru funcţia de vicepreşedinte urmând să fie discutată săptămâna 

viitoare.  

"E greu de spus de ce renunţ la politică după 23 de ani, dar lucrurile se simplifică. Întotdeauna, în 

politică, se succed generaţiile şi am apreciat că este un moment în care pot să fac mai mult în altă 

parte. (...) Săptămâna viitoare se va face concret propunerea. Funcţia nu îmi va permite să mai fiu 

membru (al PSD şi al Senatului - n.r.). Îmi voi da demisia din tot. Sunt obligat", a subliniat Sârbu.  

Sârbu a adăugat că, deşi dorinţa sa de a lucra la Curtea de Conturi s-a conturat încă din februarie, a 

rămas la şefia grupului şi în sesiunea ordinară februarie-iunie fiindcă premierul Victor Ponta avea 

"nevoie". "Cred că acolo (la Curtea de Conturi - n.r) pot să fac mult mai mult şi în ideea în care 

domeniul de care m-aş ocupa ar fi doar pe Agricultură - toate fondurile: SAPARD, PHARE, APDRP, 

instituţii pe care într-un fel eu le-am creat că aşa a fost viaţa. Când am închis capitolul de Agricultură, 

au apărut şi aceste instituţii. Într-un fel le cunosc de la baza lor. (...) Dacă tot mai sunt în putere şi 

dacă tot mai pot să fac ceva, m-am gândit la acest domeniu şi nu de acum. Din februarie se discută 

lucrul ăsta, dar tot am rămas având Victor nevoie de mine şi am reuşit să ţin grupul compact şi să 

lucrez foarte bine cu ei. Nu aş fi avut niciun alt motiv să mă retrag dacă nu ar fi fost dorinţa asta", a 

spus Sârbu, duminică, la Senat, după întâlnirea conducerii PSD cu senatorii social-democraţi.  

Potrivit acestuia, demisia sa din calitatea de lider al grupului PSD din Senat nu s-a datorat vreunei 
nemulţumiri. Sârbu a adăugat că noul lider al grupului, Mihai Fifor, are calităţile necesare pentru a-şi 
îndeplini atribuţiile funcţiei. "Poate la început nu o să fie la fel, poate, cum am reuşit eu să ţin grupul 
în mână. Dar e tânăr, are energie, e deştept, nu văd de ce n-ar putea să facă lucrul ăsta mai ales că, în 
trei ani, a învăţat de la mine destule lucruri", a mai spus Sârbu. 

 

1 SEPTEMBRIE 
Deputatul Ion Ochi a demisionat din Parlament  
Deputatul PSD Ion Ochi, în cazul căruia Camera Deputaţilor a respins cererea DNA de încuviinţare a 

reţinerii şi arestării preventive, a demisionat din Parlament, a anunţat marţi preşedintele Camerei, 

Valeriu Zgonea. "Vă informez că dl deputat Ion Ochi şi-a depus demisia din calitatea de deputat", a 

spus Zgonea în plen, precizând că demisia lui Ion Ochi din Parlament a fost depusă marţi.  

Pe 23 iunie, procurorii DNA l-au trimis în judecată, sub control judiciar, pe deputatul Ion Ochi, la data 
faptelor vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, pentru luare de mită şi abuz în serviciu dacă 
funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. În 
mai, deputaţii au respins cererea DNA de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a deputatului 
Ion Ochi. 

 

27 OCTOMBRIE 
Eurodeputatul Monica Macovei părăseşte grupul popularilor europeni 

Eurodeputatul Monica Macovei a anunţat că părăseşte Grupul Partidului Popular European şi se 
înscrie în Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor (ECR). Totodată, aceasta a susţinut că va face o 
declaraţie în acest sens în plenul Parlamentului European. Aşa cum reiese dintr-un comunicat de 
presă, Partidul M10 condus de Monica Macovei a depus o adeziune la Alianţa Conservatorilor şi 
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Reformiştilor Europeni (AECR), care are 72 de membri din 15 ţări şi este cel de-al treilea grup ca 
pondere în PE, după cel al popularilor şi al socialiştilor.  

“Vreau ca România să rămână în UE, iar Uniunea Europeană să fie puternică şi unită, să aibă o politică 
de securitate care să ne protejeze şi pe noi, românii, şi pe tările din fostul bloc comunist. (...)Foarte 
important, am luat aceasta decizie pentru a contribui la întărirea democraţiei în ţara noastră, la 
întărirea rolului României în Uniune şi la securitatea şi independenţa României în contextul tendinţelor 
de control şi expansiune ale Federaţiei Ruse”, a precizat Monica Macovei. 

 

18 NOIEMBRIE 
Senatorul Ioan Ghişe s-a înscris în PPU  
Senatorul Ioan Ghişe s-a înscris în Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), programul politic al 

acestuia, intitulat "România bunăstării", fiind preluat de către această formaţiune politică. Ioan Ghişe 

a precizat că programul politic "România bunăstării" vizează "creşterea accelerată a salariilor şi 

pensiilor românilor şi alinierea lor la mediile europene într-un orizont de timp de 10-12 ani". "Creăm 

o structură politică nouă la nivel naţional şi în diaspora, astfel încât cadrul de exprimare politică 

pentru politici publice, cinstite, patriotice, eficace şi umaniste să se împlinească în România", a 

subliniat Ghişe.  

Ioan Ghişe se va ocupa, ca vicepereşedinte al PPU, de coordonarea organizaţiilor judeţene de partid 
din centrul ţării. "PPU şi Ioan Ghişe au încheiat un acord de susţinere a proiectului 'România 
bunăstării'. PPU este unul din partidele care doreşte să schimbe politica actuală, iar cei care vor acest 
lucru vor veni alături de noi. Zilele următoare ni se vor alătura oameni politici cunoscuţi a căror 
activitate se încadrează în această direcţie a unei noi politici în România, absolut necesară în aceste 
momente", a afirmat co-preşedintele PPU, Şerban Rădulescu. El a adăugat că activitatea de organizare 
a PPU la nivelul judeţelor va fi finalizată în decembrie. 

 

1 DECEMBRIE 
Fostul edil al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a anunţat că îşi încheie cariera politică  
Fostul edil al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, declară că îşi încheie cariera politică, potrivit 

unei postări făcute pe pagina sa de Facebook. "Aici se încheie cariera mea politică. Mă retrag! Dar mă 

rog să vină în fotoliul de primar cineva care să continue ce nu am apucat eu să termin. Am să fiu însă 

deschis să dau un sfat oricui mi-l va cere. Pentru că am totuşi 23 de ani în spate în administraţia 

publică şi cred că pot să ajut punând la dispoziţie ce am învăţat în aceşti ani (...) Eu nu am să mai fiu 

nici primarul Piedone, nici politicianul Piedone", afirmă fostul primar.  

El le mulţumeşte celor care l-au votat la alegeri şi au avut încredere în el, afirmând şi că să transmită 

condoleanţe celor cărora le-au murit oameni dragi în Colectiv este prea puţin. "Este foarte greu să 

încep acest mesaj...E foarte greu să îmi găsesc cuvintele, să exprim ce simt, ce trăiesc, ce doare cel 

mai tare, ce regret cel mai mult! Să spun 'condoleanţe' pentru cei care mor pe dinăuntru pentru că le-

au murit oameni dragi în Colectiv mi se pare că este prea, mult prea puţin. Să vă descriu ce se simte 

cu cătuşele la mâini (mâinile acelea care semnau 'ca primarul', ca să mă folosesc de ironia unora) este 

imposibil! Să caut cuvinte care să mă scuze, să mă explice, să mă scoată nevinovat, mi se pare că nu e 

rolul meu! Sunt alţii mai îndreptăţiţi să stabilească adevărul, pe baza legii şi a dovezilor. Eu nu pot 

decât să încerc să înţeleg ce mi se întâmplă şi mai ales de ce! Ştiu că bunul Dumnezeu nu ne dă 

pedepse, ci lecţii din care să învăţăm. Totul se întâmplă cu un scop, iar eu am să fac tot ce pot eu, ca 

om, să aflu ce am de învăţat din asta. Am să fac asta alături de familia mea şi de oamenii care mi-au 

rămas aproape în toate aceste momente", a mai afirmat Piedone.  

Fostul primar se află în libertate din 11 noiembrie, după ce Curtea de Apel Bucureşti a admis 
contestaţia sa faţă de măsura arestului preventiv stabilită anterior, în 7 noiembrie, în privinţa acestuia, 
de către Tribunalul Bucureşti. Alături de el, au mai fost arestate două angajate ale primăriei. Fostul 
edil a fost reţinut de procurorii DNA pentru abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru 
sine ori pentru altul un folos necuvenit şi fals intelectual. 
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14 DECEMBRIE 
Mihai Sturzu și-a depus demisia din Partidul Social Democrat 
Deputatul Mihai Sturzu s-a prezentat la Parlament pentru a-şi depune demisiile din Partidul Social 

Democrat şi din grupul parlamentar al social-democraţilor din Camera Deputaţilor.  

"Aşa cum am anunţat public la Congresul TSD astăzi mi-am şi depus demisia din calitatea de membru 

al Partidului Social Democrat. Şi am aflat că există o procedură, astfel încât mi-am depus (...) încă o 

demisie din grupul PSD de la Camera Deputaţilor. Consider că, atât timp cât PSD refuză să se 

modernizeze, să se reformeze, refuză să facă paşi serioşi în a se distanţa de comunism, de corupţie, în 

a deschide partidul, eu nu pot să mai girez această construcţie politică, din păcate. (...) Dincolo de 

oamenii care conduc mai mult sau mai puţin partidele politice cred că ar trebui să stea principiile. Din 

păcate, principiile în care eu cred nu se mai regăsesc astăzi în acest PSD care refuză să se reformeze ", 

a declarat Mihai Sturzu.  

Deputatul a ţinut să comenteze cele întâmplate după momentul discursului său de la congresul OTSD. 

"Domnul Liviu Dragnea a minţit în momentul în care a spus că eu m-am adresat domniei sale în 

încercarea de a construi nu ştiu ce mişcare cu care PSD-ul să defileze la un moment dat ca urmare a 

tragediei din Colectiv. Este o minciună cap coadă. Şi vreau să spun foarte clar că domnul Liviu 

Dragnea m-a sunat să mă roage să ne vedem (...) după congresul PSD. Eu nu aveam ce să-i mai spun 

altceva decât i-am spus de la tribună. I-am spus aceleaşi lucruri pe care i le-a spus încă din februarie, 

după ce am pierdut alegerile prezidenţiale, i-am spus că România se schimbă, că partidele politice 

trebuie să asculte ce spun oamenii, nu să se închidă în sedii. Din păcate, ce a făcut domnia sa la 

congresul de sâmbătă a fost o chestiune nu comunistă, nu FSN-istă, stalinistă de-a dreptul", a declarat 

Sturzu.  

 

 

16 DECEMBRIE 
Deputatul Constantin Adăscăliţei şi-a anunţat demisia din Parlament începând cu 1 

februarie  
Deputatul PSD Constantin Adăscăliţei şi-a depus demisia din Parlament începând cu data de 1 

februarie.  

"Urmare a abuzurilor repetate efectuate de Agenţia Naţională pentru Integritate ce duce în eroare 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, precum şi a presiunilor exercitate asupra mea, îmi depun 

demisia din funcţia de deputat începând cu data de 1 februarie. Menţionez că acest abuzuri se referă la 

invocarea în mod abuziv a faptului că raportul ANI a rămas definitiv prin decizia Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie de pe 23.03.2015 deşi acesta rămăsese definitiv prin hotărârea Curţii de Apel Iaşi, la 

4 octombrie 2012, şi pus în executare la Consiliul Judeţean Iaşi la acea vreme. Se cere aplicarea unei 

sancţiuni de două ori pentru aceeaşi faptă", a scris Adăscăliţei în demisia sa.  

El a adăugat că, deşi ANI a pus în aplicare la Consiliul Judeţean Iaşi o hotărâre rămasă definitivă şi 

irevocabilă, astăzi insistă în mod cu "totul abuziv" să repună în aplicare o hotărâre a Înaltei Curţi care 

nu a judecat fondul şi care nu a suspendat niciun moment aplicarea primei hotărâri.  

 

 

 

 

 

 

 



ANUARUL POLITIC  MACHIAVELLI.RO 2015 

 

ATACURI POLITICE 

 

15 IANUARIE 
Liviu Dragnea: "Proiectul lui Mircea Geoană este Marian Vanghelie"  
Preşedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, a comentat afirmaţiile senatorului Mircea Geoană 

referitoare la necesitatea constituirii unui nou guvern, calificându-le drept "grave şi iresponsabile".  

Acesta a adăugat că, în opinia sa, proiectul avut în vedere de Mircea Geoană este Marian Vanghelie. 

"Afirmaţia lui Mircea Geoană este gravă şi iresponsabilă. În primul rând, nu cred. Mircea Geoană nu 

minte de la un capăt la altul. Mircea Geoană înfloreşte şi denaturează sensul. Dar luăm declaraţia lui: 

este inadmisibil să implici oficiali americani într-o luptă internă a lui Mircea Geoană. Am văzut că 

vorbea de mare proiect naţional. Proiectul lui Mircea Geoană este Marian Vanghelie. Ăsta este 

proiectul lui. (...) Victoria Nuland s-a întâlnit cu Victor Ponta, aşa cum s-a întâlnit şi cu Klaus 

Iohannis. A avut o discuţie foarte bună cu Victor Ponta, chiar eficientă", a spus acesta la România TV.  

Liviu Dragnea a ţinut să sublinieze faptul că Mircea Geoană şi-ar dori să deţină funcţia de premier. 

"Mircea Geoană nu are o valoare de întrebuinţare şi încearcă să creeze impresia că el este alesul nu 

ştiu cui, că este sprijinit de toată lumea, şi din interior, şi din exterior, prim-ministru şi să încerce să 

strângă în jurul lui nişte oameni din Parlament care să îi susţină un astfel de demers. Asta spune 

Mircea Geoană (că şi-ar dori să devină premier - n.r.)", a afirmat Dragnea.  

 

13 FEBRUARIE 
Tăriceanu: "Parteneriatul propus de Iohannis Parlamentului s-a transformat într-o critică 

fără menajamente"  
Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că după votul din Senat în cazul Vosganian, 

parteneriatul propus Parlamentului de preşedintele Klaus Iohannis ''s-a transformat într-o critică fără 

menajamente faţă de opinia exprimată de majoritatea senatorilor''.  

Tăriceanu a răspuns criticilor formulate de şeful statului şi de procurorul general, Tiberiu Niţu, în ceea 

ce priveşte avizul negativ dat de senatori în cazul cererii procurorilor pentru urmărirea penală a lui 

Varujan Vosganian în dosarul Romgaz. ''Votul privitor la dosarul Vosganian, exprimat în urmă cu 

două zile în plenul Senatului de o majoritate semnificativă, la care au aderat senatori din toate 

grupurile parlamentare, a generat o serie de reacţii critice la care mă văd obligat să răspund, mai ales 

că ele vin dinspre Preşedintele României şi dinspre Procurorul General, iar natura acestor critici pune 

sub semnul întrebării capacitatea Senatului de a discerne într-o problemă extrem de serioasă şi gravă'', 

spune Tăriceanu în comunicat.  

El aminteşte că nu mai departe de luni, 9 februarie, preşedintele Iohannis declara în plenul Camerelor 
reunite că ''îşi doreşte un Parlament puternic'' şi că ''parteneriatul Preşedintelui cu Parlamentul 
răspunde nevoii de a restabili încrederea în această instituţie fundamentală a democraţiei''. ''După 
votul din Senat, parteneriatul propus de Preşedinte pentru restabilirea încrederii s-a transformat într-
o critică fără menajamente faţă de opinia exprimată de majoritatea senatorilor. În primii ani de după 
revoluţie, cuvântul 'reformă' devenise un fetiş folosit la tot pasul de foarte mulţi politicieni şi 
personalizat conform unor interese personale, de grup, de partid etc. Acum, 'schimbarea' pare să fi 
luat locul 'reformei'. Împărtăşesc opinia domnului preşedinte privind necesitatea unei schimbări 
cerute de electorat cu ocazia alegerilor prezidenţiale dar, înainte de a purcede la schimbare, este 
absolut necesar să definim reperele acestei schimbări. Dacă ar fi să ne ghidăm după ceea ce a spus 
luni domnul Preşedinte, dar mai ales după criticile deschise ale Preşedintelui la adresa votului din 
Senat, atunci schimbarea pare mai degrabă în realitate o continuare a politicii iniţiate de fostul 
preşedinte potrivit căreia instituţiile statului, inclusiv Parlamentul, trebuie să se conformeze direcţiilor 
propuse de Cotroceni'', menţionează Tăriceanu. 
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26 FEBRUARIE 
Cătălin Predoiu: "Ponta şi miniştrii săi au reuşit să rupă definitiv relaţia specială cu 

oficialii Comisiei Europene"  
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu susţine că premierul Victor Ponta şi miniştrii săi au reuşit 

să "rupă" definitiv relaţia specială pe care România o avea cu oficialii Comisiei Europene, după ce 

Executivul de la Bruxelles a decis iniţierea procedurii de dezechilibru macroeconomic în cazul ţării 

noastre.  

"Suntem de fapt martorii primei riposte din partea Comisiei Europene, după modul lipsit de 

diplomaţie în care Executivul condus de Victor Viorel Ponta a purtat, în ultimul an, negocierile cu 

oficialii FMI şi CE în acordul pe care România încă îl are. În comunicatul de presă trimis ieri, 

Comisia Europeană recunoaşte şi dă de înţeles că actualul acord e ca şi nul, motiv pentru care ţara 

noastră nu mai beneficiază de tratament special din partea autorităţilor europene", a declarat Predoiu.  

El a apreciat că "premierul Victor Ponta şi miniştrii săi au reuşit să rupă definitiv relaţia specială pe 

care ţara noastră o avea cu oficialii Comisiei Europene, iar acest gest necugetat va costa bugetul de 

stat milioane de euro". "Oficialii misiunii FMI şi CE au venit, de mai bine de un an, la Bucureşti ca să 

fie trimişi acasă cu coada între picioare. (...) Pentru că odată cu ruperea acordului înainte de vreme, 

România nu va mai beneficia nici de cofinanţare de 5% la fonduri europene. Cofinanţarea va creşte la 

15%. Asta înseamnă că statul va primi cu 10% mai puţini bani europeni pentru toate proiectele 

publice făcute pe bani UE. Cine credeţi că va acoperi diferenţa? Este vorba de milioane de euro. Asta 

în condiţiile în care oricum investiţiile în vremea guvernării Ponta au scăzut considerabil", a spus 

Predoiu.  

 

13 MARTIE 
Olguţa Vasilescu: "Alina Gorghiu a predat pe bază de proces-verbal PNL către PDL"  
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu afirmă că liderul liberal Alina Gorghiu, prin declaraţiile 

pe care le face, încearcă să distragă atenţia de la faptul că a predat PNL celor din PDL şi că atacurile 

sale la adresa premierului ''seamănă ca formă tot mai mult cu cele ale lui Traian Băsescu''.  

''Alina Gorghiu a predat pe bază de proces-verbal PNL către PDL. Oricât ar încerca Alina Gorghiu să 

distragă atenţia de la faptul că a predat Partidul Naţional Liberal celor din PDL, nu va reuşi. Atacurile 

sale din ultima perioadă la adresa premierului Victor Ponta seamănă ca formă tot mai mult cu cele ale 

lui Traian Băsescu. Ele ne demonstrează că PNL s-a pierdut în PDL nu doar fizic, prin mutarea 

sediului în Modrogan, ci şi din punct de vedere al identităţii, prin adoptarea aceleiaşi atitudini 

arogante şi dispreţuitoare'', afirmă vicepreşedintele social-democrat.  

Ea susţine că, în urma unificării cu PDL, liberalii au ''trădat milioane de români''. ''PNL nu mai există, a 
renăscut în schimb PDL. Cum îi poţi acuza pe alţii de trădare, când tu ai trădat milioane de români când 
ai decis să te aliezi cu cei împotriva cărora am luptat împreună în formula USL? Când vrei să îi aduci 
înapoi la putere pe Blaga, Predoiu, MRU, Anastase, Ialomiţianu, cei care au făcut prăpăd economia 
ţării şi au adus la disperare atâtea milioane de români nu prea mai poţi spune ceva'', conchide Olguţa 
Vasilescu. 

 

22 MARTIE 
Victor Ponta ironizează Opoziţia: "Aşteaptă să ne dea DNA jos de la guvernare" 
Preşedintele PSD, premierul Victor Ponta, a afirmat că PNL aşteaptă ca actuala majoritate să "fie dată 

jos de DNA" şi a subliniat că va guverna în continuare alături de actualii parteneri, şi anume "cu 

Uniunea Social Liberală".  

"Am încredere în partenerii noştri, vreau în continuare să nu fie o guvernare doar de stânga, ci o 

guvernare social-liberală şi mai cred un lucru: de la ei ne vin ideile bune privind competiţia, 

performanţa, dar noi nu trebuie să uităm că suntem singurii care ne gândim la o societate omenoasă, o 

societate în care să poţi să trăieşti, nu să mori dacă nu faci parte din cei care cred în legea junglei. (...) 

În 2016 o să ne confruntăm cu o opoziţie, din nou o spun (..), destul de impotentă. Întâi au zis că vor 

face majoritate cu dl. Geoană şi cu dl. Vanghelie. A murit ideea. Acum stau şi aşteaptă că o să ne dea 
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DNA jos de la guvernare şi or să vină ei. La anul o să spere că o să câştige Klaus Iohannis alegerile 

parlamentare. Stimaţi colegi, avem de făcut un singur lucru: să le aducem aminte oamenilor ce au 

făcut PDL-iştii care azi se numesc PNL-işti atunci când au fost ei la guvernare şi cât de greu ne-a fost 

să îndreptăm toate relele lor. Şi atunci vă spun sigur că oamenii vor vota cu mintea şi cu sufletul şi vor 

fi alături de noi", a spus Ponta la Consiliul Naţional al PSD.  

El a adăugat că guvernarea va continua alături de actualii parteneri. "Cu cine o să guvernăm în 

continuare - cu Uniunea Social Liberală, cel mai important şi mai corect proiect politic din ultimii 20 

de ani. Şi vreau să vă spun că eu cred în acest proiect, cred că faţă de revenirea PDL-ismului la 

guvernare, putem împreună să guvernăm bine până la sfârşitul lui 2016 şi după 2016. Şi o spun cu 

încredere. UNPR şi Gabi Oprea au fost nişte adversari teribili în 2010 - 2011, dar de atunci au fost cei 

mai loiali parteneri ai noştri şi am încredere ca vor fi în continuare alături de noi, aşa cum cred că cele 

mai bune idei liberale din programul Uniunii Social Liberale au venit de la Călin Popescu Tăriceanu, 

de la Daniel Constantin, care e cel mai vechi ministru. Va juca alături de mine în filmul 'Greu de ucis', 

cred. Şi cred în faptul că cei doi parteneri ai noştri, Partidul Liberal Reformator şi Partidul 

Conservator, împreună vor putea să reprezinte locul lăsat gol de către fostul PNL, şi anume, politici 

liberale, locul în familia liberală europeană, lucrurile de guvernare pe care noi, PSD, trebuie să le 

punem în programul în care guvernăm o ţară întreagă, nu doar o ţară a votanţilor PSD sau a celor care 

cred în social-democraţie", a afirmat premierul.  

Victor Ponta a anunţat că doreşte să ducă la bun sfârşit guvernarea până în 2016. "Haideţi să spunem 

adevărul: doar noi avem viziune de guvernare, doar noi avem un program de guvernare, nimeni nu ia 

în serios Opoziţia, doamna Gorghiu, dl Blaga, dl Predoiu a fost ministru, nu poate şi prim-ministru, 

decât dacă e Alina Bica lângă el să-l înveţe ce să facă, că el nu făcea nimic singur. Lucrurile astea le 

ştim cu toţii. Aşa cum ştim că ceea ce ducem acum la bun sfârşit prin Codul fiscal este de fapt o 

politică de trei ani, prin care vreau să arătăm că atunci când PSD este la guvernare alături de liberali, 

de conservatori, de UNPR, nu ducem doar politici de stânga, ci putem în primul rând să ducem 

politici eficiente din punct de vedere economic. Şi, da, România s-a dezvoltat, creşte în continuare din 

punct de vedere economic cu acest guvern social-liberal, pentru că vreau să vă rog să fiţi de acord să 

nu uităm că suntem social-democraţi, dar România are nevoie de o guvernare social-liberală", a 

adăugat premierul Ponta.  

 

 

31 MARTIE 
Cristina Pocora: “PSD are o adevărată agendă de blocare a justiției” 

Deputata PNL Cristina Pocora a acuzat PSD că are "o adevărată agendă de blocare a justiției". "În 
momentul de față asistăm la o adevărată perioadă a patimilor pentru justiție și toate aceste lucruri le 
vedem făcute de PSD. Vedem cum PSD are o adevărată agendă de blocare a justiției, cum au acțiuni 
peste acțiuni în așa fel încât să blocheze buna funcționare a actului de justiție. Avem exemple 
nenumărate de vot împotriva ridicării imunității unor parlamentari, avem încercarea de modificare a 
Statutului din Camera Deputaților unde au încercat să introducă superimunitatea, avem această 
propunere legislativă ( propusă de social-democratul Șerban Nicolae pentru modificarea și 
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală - n.r.). Toate arată o acțiune bine 
gândită de cei de la PSD de a bloca justiția", a declarat Cristina Pocora, la Parlament. 

În opinia sa, senatorul Șerban Nicolae vrea să considere corupția ca "nefiind un lucru așa de periculos". 
"Dacă o privești global (inițiativa - n.r.), ai putea să începi o discuție, dar diavolul stă în detalii și, dacă 
te uiți de unde a pornit această discuție, vedem foarte clar de la ce cazuri a pornit, de la cazul dlui 
Șova, de la toate aceste cazuri de parlamentari ai arcului guvernamental pe care PSD i-a apărat în fața 
justiției. Dl Șerban Nicolae vrea să considere corupția ca nefiind un lucru așa de periculos. Din punctul 
meu de vedere, actele de corupție sunt la fel de periculoase ca și actele violente, pentru că dacă iei 
din banul public, de exemplu din banii pentru școli, pentru spitale, pentru copii, condamni oameni 
bolnavi la moarte sau la o viață săracă, fără școală, fără lucrurile necesare. Prin urmare, mi se pare că 
și actele de corupție sunt la fel ca toate celelalte infracțiuni", a subliniat Pocora. 
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Întrebată dacă politicienii trebuie să beneficieze de tratament special atunci când sunt arestați, ea 
spus că aceștia nu trebuie să aibă alte condiții față de ceilalți cetățeni. "Și politicienii sunt cetățeni și 
trebuie să existe aceeași regulă pentru toată lumea. Treaba cu cătușele - probabil că dl Nicolae și cei 
de la PSD sunt puternic influențați emoțional de toate cazurile din ultima vreme. PSD are o mare 
problemă de corupție, vedem cum lideri marcanți ai PSD trebuie să meargă în fața justiției, cel mai 
corect ar fi ca ei să meargă să răspundă la întrebările justiției, și acolo, nu în Parlament, să se decidă 
dacă sunt sau nu vinovați. Ba mai mult, vedem acest disconfort și la dl premier Victor Ponta care, de 
fiecare dată când dvs îi cereți să comenteze chiar decizii ale sale ca președinte și ale conducerii PSD, 
dumnealui se enervează, vă atacă, acest lucru arată în mod categoric cum se raportează dl Victor Ponta 
și PSD la justiție, la cetățean și la votul din 16 noiembrie", a arătat deputata liberală. 

 

 

1 APRILIE 
Cătălin Predoiu: "Iniţiativele PSD privind modificarea legilor penale, un atac la justiţie"  
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu susţine că cele trei iniţiative ale PSD privind modificarea 

legilor penale reprezintă un atac la justiţie din partea premierului Victor Ponta şi a social-

democraţilor. "Trei iniţiative legislative ţintesc să pună pe butuci mecanismul anticorupţie. Şerban 

Nicolae vrea să desfiinţeze arestul preventiv, Nicolicea vrea să scape retroactiv toţi politicienii care au 

făcut abuz în serviciu sau au luat mită, iar o altă iniţiativă ţinteşte să permită parlamentarilor să-şi 

angajeze rude la Parlament. Toate aceste trei iniţiative încalcă obligaţiile internaţionale ale României 

asumate prin MCV în domeniul justiţiei", a spus liderul liberal.  

Prim-vicepreşedintele PNL a subliniat că, în toate rapoartele Comisiei Europene, se subliniază nevoia 

de stabilitate a legilor şi instituţiilor anticorupţie, punctând că cele trei iniţiative lovesc la temelia 

justiţiei şi creează precedentul modificării codurilor penale după bunul plac. "Ponta este beneficiarul 

direct al blocării Justiţiei", a afirmat Predoiu.  

El a susţinut că, în ultimele zile, premierul Victor Ponta şi preşedintele Senatului, Călin Popescu-
Tăriceanu, au oferit un "spectacol grotesc", scopul acestui tandem fiind blocarea mecanismului 
justiţiei. "Remarc din nou ipocrizia premierului Ponta, care declară pe de-o parte că respectă Opoziţia 
şi îşi doreşte un dialog cu ea, după ce ieri ne-a certat spunându-ne că ne ţinem de scandal în timp ce 
dânsul conduce ţara. (...) Trebuie să schimbăm foaia cu aceşti politruci care nu mai au limită, nu mai 
au principii, nu mai au respect pentru lege şi democraţie", a arătat Cătălin Predoiu. 

 

10 APRILIE 
 

Victor Ponta: "Predoiu e contra reducerii TVA, consecvent modului de gândire al 

pedeliştilor"  
Premierul Victor Ponta afirmă că prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu este contra măsurii de 

reducere a TVA anunţată de Guvern în baza unor argumente "ori false ori chiar stupide" şi a unui mod 

de gândire "al pedeliştilor", care în 2010 au crescut taxa pe valoarea adăugată de la 19% la 24% 

"distrugând economia românească".  

"Premierul-fantomă ('to be elected') al PNL-PDL, dl. Cătălin Predoiu, şi-a prezentat la un post TV 

poziţia asupra reducerii TVA - el este contra!!! Argumentele prezentate fiind ori false ori chiar 

stupide, toţi oamenii normali ar considera că este vorba de miopie politică şi economică, de invidie că 

am luat noi această măsură, sau pur şi simplu de lipsă de inteligenţă!", a scris premierul pe pagina sa 

de Facebook.  

Ponta adaugă că o altă explicaţie a atitudinii liderului liberal ar fi aceea că "dl. Predoiu este doar 

consecvent cu modul de gândire al pedeliştilor, el fiind ministru în Guvernul Boc care în 2010 a 

crescut TVA de la 19% la 24%, distrugând economia românească - totul pentru a avea banii necesari 

restituirilor ilegale de la ANRP şi şpăgilor de la Microsoft!". "Este bine ca românii să ştie că aceşti 
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oameni nu s-au schimbat deloc - sunt tot cei din 2010, gândesc şi procedează la fel, doar nu-şi mai zic 

PDL, ci PNL! Dacă prima dată ne-au fost impuşi de Băsescu, acum avem obligaţia să nu-i lăsăm să 

distrugă din nou ţara cu prostia şi hoţia care îi caracterizează (şi pe care iată nu ne lasă să o uităm!)", a 

scris premierul.  

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu, propunerea susţinută de liberali pentru funcţia de 

premier, a criticat, într-o emisiune la Realitatea TV, Guvernul şi pe premierul Ponta în privinţa 

măsurii reducerii TVA. El a susţinut, între altele, că surplusul de bani la buget care permite 

micşorarea TVA, anunţat de guvernanţi, ar proveni din tăierea fondurilor alocate investiţiilor publice. 

Totodată, Predoiu a susţinut că, din informaţiile sale, nu există realizate studii de impact pe 

termen lung privind efectele reducerii TVA asupra puterii de cumpărare şi i-a cerut 

premierului să prezinte public concluziile discuţiilor avute cu guvernatorul BNR, dar şi 

poziţia FMI pe tema micşorării cotei TVA.  

 

 

28 APRILIE 
Alina Gorghiu: "În 2016, diaspora nu va fi lăsată să voteze pentru că nu-l votează pe 

Ponta"  
Copreşedintele PNL Alina Gorghiu a susţinut că la alegerile din 2016 diaspora nu va putea vota din 

cauza cadrului legislativ care, în opinia liderului liberal, nu se va modifica până atunci, întrucât Ponta 

nu doreşte acest lucru. "De peste 5 luni de zile maestrul Ponta ne povesteşte cum vrea revizuirea 

Constituţiei, dar domnia sa nu respectă dreptul fundamental al românilor din diaspora în exercitarea 

dreptului de vot, care este un drept constituţional. Îi aduc aminte că avem un proiect cu privire la 

reglementarea dreptului de vot pentru diaspora, proiect pe care PSD nu îl vrea realitate. O să vedeţi 

alegerile din 2016, când diaspora nu va fi lăsată să voteze din pricina lipsei cadrului legislativ, pentru 

că Ponta nu vrea asta. Pentru că diaspora nu-l votează pe Ponta. Calculele lui sunt cât se poate de 

simple, pragmatice, meschine", a spus Gorghiu, la finalul şedinţei Comisiei de unificare a PNL.  

Alina Gorghiu a atins acest subiect în contextul în care a prezentat exemple de situaţii în care, în 

opinia sa, premierul Victor Ponta a încălcat Constituţia. Un alt exemplu oferit în acest sens de către 

liderul liberal este întârzierea organizării de alegeri parţiale. "Alo, domnule prim-ministru Ponta, ţineţi 

minte ce vă spune Constituţia? Că dreptul de vot al fiecărui om este garantat? Lăsaţi oamenii din 

comunităţile respective să-şi aleagă conducerile administrative. Vă obligă o instanţă, dar ce vă 

interesează că vă obligă această instanţă, nu?", i-a transmis Gorghiu lui Ponta.  

Totodată, liderul liberal a răspuns declaraţiilor premierului potrivit căruia PNL nu ar avea nicio poziţie 
pe subiectul revizuirii Constituţiei, afirmând că PNL are "o poziţie foarte fermă, constantă" cu privire 
la acest subiect. "Înainte de a vorbi despre un proces de revizuire a Constituţiei trebuie să ai în sânge 
ideea de respectare a Constituţiei. Premierul Victor Ponta (...) habar nu are ce înseamnă să respecte 
Constituţia. Are cel mai mare palmares de demersuri, de acţiuni împotriva Constituţiei", a susţinut 
Gorghiu. Ea a anunţat că PNL va face dezbateri publice cu privire la revizuirea Constituţiei, 
argumentând aceste acţiuni prin faptul că proiectul de revizuire nu a fost făcut cunoscut electoratului. 

 

3 MAI 
Alina Gorghiu: "Ponta şi PSD nu ne pot fi în acest moment parteneri în ideea de revizuire a 

Constituţiei"  
Copreşedintele PNL Alina Gorghiu a declarat că Victor Ponta şi PSD nu pot fi parteneri ai liberalilor 

în procesul de revizuire a Constituţiei, adăugând că dialogul poate fi reluat când PSD se va aşeza la 

masă cu lideri "necompromişi în acţiuni nedemocratice".  

"Împiedicarea voită de către un guvern al cetăţenilor să-şi exercite dreptul de vot este un lucru fără 

precedent în UE, faptul că Victor Ponta a primit o lecţie dură la momentul noiembrie - decembrie 

2014, la alegerile prezidenţiale, nu e suficient. I-a pus pe români într-o postură ingrată iar realitatea 

arată că un om, prin voinţa sa şi a partidului aflat la guvernare, a deturnat scopul în care sunt făcute să 
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funcţioneze instituţiile statului. Credeţi că astăzi este loc de discuţii în parteneriat cu PSD pe tema 

revizuirii Constituţiei? Eu pot să afirm răspicat - Victor Ponta şi PSD nu ne mai pot fi parteneri în 

ideea de revizuire a Constituţiei", a spus Gorghiu la dezbaterea organizată de Tineretul Naţional 

Liberal cu tema "Constituţia Liberală".  

Copreşedintele PNL a arătat că este adevărat că refuzul liberalilor de a colabora cu PSD la acest proiect 
va duce la o întârziere a revizuirii Constituţiei, a procedurii de reformare, însă a subliniat că ideea de 
reformă constituţională implică nevoia de consens a forţelor politice. "Este un lucru pe care noi, cei 
din PNL, dar mai ales cei din PSD care sunt acum în majoritatea parlamentară să-l învăţăm, este nevoie 
de consens şi de dialog constructiv, este nevoie să ne aşezăm la masă, dar cred că nu putem în acest 
moment să ne aşezăm la masă cu oameni care, profitând că sunt la putere, au încercat şi încearcă prin 
instituţiile statului, dar împotriva cetăţenilor să-şi impună punctul de vedere şi nu o dată. Ordonanţa 
privitoare la traseismul politic a fost la fel de neconstituţională. Cred însă că PSD, şi aici vorbeşte 
optimistul din mine, poate redeveni un actor credibil în acest proces de revizuire dacă se va aşeza la 
masa dialogului cu nişte lideri necompromişi în acţiuni nedemocratice", a precizat Gorghiu. 

 

5 MAI 
Ludovic Orban: "Modificarea Codului de procedură penală arată că parlamentarii PSD 

vor să intimideze procurorii"  
Liderul deputaţilor PNL, Ludovic Orban, a declarat că proiectul de modificare a Codului de procedură 

penală iniţiat de câţiva deputaţi PSD conţine prevederi care arată că aceştia vor să înceteze lupta 

anticorupţie în România, să intimideze magistraţii, procurorii şi ofiţerii de poliţie judiciară.  

"Este o nouă tentativă a unor parlamentari PSD de a modifica Codul de procedură penală şi Codul 

penal şi această nouă tentativă conţine nişte prevederi care arată că de fapt colegii domnului Ponta vor 

să înceteze lupta anticorupţie în România, vor să intimideze magistraţii, procurorii şi ofiţerii de poliţie 

judiciară prin nişte prevederi care după părerea mea sunt extrem de grave. Nu putem accepta o astfel 

de modificare a legii", a spus Orban la Palatul Parlamentului.  

Potrivit lui Orban, în condiţiile modificărilor propuse de deputaţii PSD, nimeni nu ar mai putea fi 

reţinut, nu ar mai putea fi arestat preventiv, pentru că niciun procuror nu ar mai iniţia un astfel de 

demers. "Ştiţi părerea mea: arestul preventiv este o măsură extremă, care trebuie folosită numai în 

acele cazuri care sunt prevăzute de lege, că este un pericol social, dacă încearcă să distrugă probe, 

dacă încearcă să fugă, dar aici, practic, nu se mai poate dispune şi niciun procuror şi niciun judecător 

nu va mai îndrăzni să decidă un astfel de lucru", a afirmat Orban.  

Liberalul a susţinut că iniţiatorii proiectului, parlamentarii PSD, nu au elaborat "de capul lor" acest 
proiect, ci ca urmare a voinţei "cvasiunanime" în PSD, care va duce la stoparea luptei anticorupţie. 
"Este o nouă 'marţea neagră', o nouă lege a amnistiei şi graţierii pe care noi nu o putem susţine. Ponta, 
dacă îşi mai aduce aminte de faptul că a fost procuror la viaţa lui, trebuie să îi dea afară pe aceşti colegi 
din PSD care au iniţiat un astfel de proiect de lege sau să îi cheme la partid să solicite retragerea acestui 
proiect de lege. Dacă nu va face lucrul ăsta, înseamnă că şi Victor Ponta, şeful PSD, susţine de fapt tacit 
acest proiect de lege, aşa cum susţine şi proiectul de lege privind pensiile speciale pentru 
parlamentari", a mai declarat Orban. 

 

12 MAI 
Eugen Nicolăescu: "PSD a refuzat orice dialog pe marginea proiectului de Cod fiscal"  
Proiectul de Cod fiscal al Guvernului nu răspunde aşteptărilor economiei naţionale, mediului de 

afaceri, dar mai ales oamenilor obişnuiţi, nu are calcule realiste privind impactul asupra stabilităţii pe 

termen lung a finanţelor publice, nu are o prioritizare corectă a reducerilor fiscale pentru a crea locuri 

de muncă în economia privată, afirmă deputatul PNL Eugen Nicolăescu, vicepreşedinte al Comisiei 

pentru buget din Camera Deputaţilor.  

Liberalul precizează că grupul parlamentar PNL din Camera Deputaţilor a depus peste 100 de 

amendamente la Codul fiscal şi peste 30 de amendamente la Codul de procedură fiscală, "prin care se 
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propun eliminarea sau atenuarea mai multor măsuri fiscale nocive propuse de Guvernul PSD". "PSD a 

refuzat orice dialog cu opoziţia parlamentară pe marginea proiectului de Cod fiscal şi, cu aroganţa 

recunoscută, a dorit să îşi impună abordarea socialistă originală, prin care se loveşte direct şi dur în 

clasa de mijloc din România", susţine Eugen Nicolăescu.  

El menţionează că PNL a propus "o altă abordare, prin care munca să fie stimulată printr-o impozitare 

mult mai mică", dar că "PSD a refuzat orice invitaţie la dialog, la o construcţie solidă pentru o 

Românie respectată şi atractivă pentru toţi investitorii români şi străini".  

 

17 MAI 
Alina Gorghiu: "Ponta şi-a construit cariera politică pe spinarea şi pe trădarea celor care 

au fost alături de el"  
Copreşedintele PNL Alina Gorghiu susţine, într-o postare pe Facebook, că preşedintele PSD, 

premierul Victor Ponta, şi-a construit întreaga carieră politică "pe spinarea şi pe trădarea" celor care 

au fost alături de el, numindu-l "obosit" şi "agresiv" şi sfătuindu-l să plece din funcţie, în replică la 

afirmaţiile acestuia potrivit cărora la conducerea PNL au rămas "doar laşi şi impostori".  

"Victor Ponta este din ce în ce mai obosit, iar efectele zdrobitoarei înfrângeri din campania 

prezidenţială se decontează, iată, la câteva luni. E agresiv cu toată lumea, cu preşedintele, cu presa, cu 

opoziţia, cu propriul partid. Îl sfătuiesc să admită că nu mai face faţă evenimentelor şi să plece. Dacă 

însă insistă să găsească în PNL vinovaţii pentru tot ceea ce i se întâmplă, mă văd nevoită, chiar dacă 

nu îmi face nicio plăcere, să îi reamintesc câteva jaloane care i-au marcat cariera politică, în singurul 

stil pe care poate să îl înţeleagă", a scris copreşedintele PNL pe Facebook.  

Alina Gorghiu susţine că "Victor Ponta şi-a construit întreaga carieră politică pe spinarea şi pe 

trădarea celor care au fost alături de el". "Mai întâi a fost cârca lui Adrian Năstase, care l-a numit şef 

al Corpului de Control şi l-a uns, ulterior, şi preşedinte al tinerilor pesedişti. Acum, Victor Ponta nu 

şi-l mai aduce aminte pe fostul premier, dar măcar nu se laudă şi cu a sa condamnare. Mai apoi, s-a 

suit în spinarea lui Mircea Geoană, care l-a numit purtător de cuvânt în campania sa prezidenţială, iar 

răsplata lui Victor Ponta a fost că nici măcar nu l-a votat", scrie Alina Gorghiu.  

Copreşedintele PNL adaugă că, "în 2009, Victor Ponta a ajuns ministru datorită prieteniei cu familia 

Cocoş - Udrea, a cărei arestare şi-a trecut-o recent în CV-ul politic". "La congresul în care a fost ales 

preşedinte al PSD, spinarea a fost reprezentată de Sebastian Ghiţă, singurul de care încă nu s-a dezis. 

În fine, Victor Ponta nu ar fi ajuns niciodată premier dacă nu era cârca PNL, pe care s-a suit de două 

ori, în 2012. Bineînţeles că urmările au fost similare: Ponta l-a trădat pe Crin Antonescu pentru a 

candida el însuşi la preşedinţie", afirmă copreşedintele PNL.  

 

 

8 IUNIE 
Klaus Iohannis: "Parlamentul s-a transformat într-un scut pentru Ponta" 

Președintele Klaus Iohannis critică decizia Parlamentului privind respingerea începerii urmăririi penale 
în cazul premierului Victor Ponta, arătând că Legislativul s-a transformat într-un scut pentru acesta și 
că soluția este ca șeful Guvernului să-și dea demisia. 

"Îmi mențin punctul de vedere conform căruia Parlamentul nu ar trebui să obstrucționeze actul de 
justiție. Regret faptul că astăzi coaliția de guvernare a impus o decizie în sens contrar. Regret, totodată, 
faptul că Parlamentul s-a transformat într-un scut de protecție pentru persoana Victor Ponta, bănuită 
de fapte penale. Este o dovadă de maximă iresponsabilitate și de sfidare la adresa cetățenilor faptul 
că parlamentarii ce alcătuiesc majoritatea împiedică justiția să-și facă datoria, sunt dispuși să distrugă 
instituția Parlamentului, așa cum ar trebui ea să funcționeze într-un stat de drept, și să afecteze 
imaginea României pentru a salva politic o singură persoană", afirmă Iohannis. 
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16 IUNIE 
Mircea Geoană: "Pensiile speciale, încercare disperată a lui Ponta de a-şi mai fideliza 

majoritatea"  
Senatorul Mircea Geoană a declarat că legea pensiilor speciale este o încercare “disperată” a 

premierului Victor Ponta de a-şi fideliza parlamentarii care formează majoritatea, liderul PSRo 

arătând că aprobarea acestui act normativ nu este morală în contextul actual.  

"Dacă ne uităm la intervalul 2009-2014, punctul de pensie în România a scăzut. Pentru ansamblul 

masei importante de pensionari din România, aceşti cinci ani au reprezentant un declin de venituri şi 

atunci, din motive legate de încercarea disperată a lui Victor Ponta de a-şi mai fideliza parlamentarii 

din propria majoritate, care a stat în spatele acestei legi pentru pensiile speciale pentru parlamentari... 

Asta a fost intenţia lui Victor Ponta, să ofere o chestiune care, pentru unii parlamentari mai în vârstă, 

este atractivă şi, pentru a-şi fideliza majoritatea, a făcut parte din pachetul pentru sprijinirea domniei 

sale la moţiunea de cenzură", a declarat Geoană.  

Aprobarea actului normativ nu este, din punctul său de vedere, "morală", în condiţiile în care 

veniturile majorităţii pensionarilor urmează un trend negativ. "Ideea că Guvernul nu a susţinut această 

iniţiativă este pur şi simplu hilară. Atunci când populaţiei aflată la pensie din România în cinci ani de 

zile îi scad veniturile, punctul de pensie scade, nu este moral să vii cu o creştere pentru o subcategorie 

de pensionari ai României, cu atât mai mult cu cât este vorba de o categorie care, din păcate, nu are 

atât de multă susţinere şi înţelegere din partea opiniei publice româneşti. Nu am nimic împotrivă ca, 

atunci când lucrurile merg bine în România, să te gândeşti şi la o corelare, inclusiv pentru 

parlamentari, a pensiilor domniilor lor, dar nu în condiţiile în care trendul general este negativ pentru 

ansamblul pensionarilor", a spus Mircea Geoană.  

 

 

4 IULIE 
Traian Băsescu: "Preşedintele greşeşte că şi-a pus apropiaţi şefi de servicii secrete"  
Fostul şef al statului Traian Băsescu a susţinut că preşedintele Klaus Iohannis a greşit când şi-a pus 

''apropiaţi şefi de servicii secrete", pentru că în acest fel acţiunile acestora ''îi vor fi puse în cârcă".  

Întrebat despre "jocul UNPR în numirea lui Mihai-Răzvan Ungureanu la SIE", Băsescu a spus: 

"Sincer, nu mi s-a părut corect. În numele interesului naţional nu faci jocul unui preşedinte care, după 

părerea mea, greşeşte că şi-a pus apropiaţi şefi de servicii şi va plăti factura acestui lucru, şi cu 

Hellvig, şi cu Mihai-Răzvan Ungureanu, deşi nu contest calităţile niciunuia dintre ei pentru a conduce 

aceste servicii".  

Băsescu a explicat că Iohannis greşeşte "pentru că de multe ori acţiunile serviciilor îi vor fi puse în 
cârcă". "Eu l-am luat pe Ungureanu şi l-am pus director la SIE când era încă liberal şi pe George Maior 
l-am luat de la PSD şi l-am pus la SRI când era PSD. Acum, după părerea mea, el (n.r. Iohannis) îşi 
pregăteşte partea a doua a mandatului, când foarte mulţi îi vor reproşa că apropiaţii lui sunt şefi de 
servicii. (...) Mie mi s-a părut corect din punct de vedere democratic, având în vedere sensibilitatea 
coordonării serviciilor, să le dai unor oameni rezonabili din opoziţie cu care să poţi lucra, dar care în 
acelaşi timp să fie o pavăză împotriva acuzaţiilor că foloseşti serviciile în scop politic", a mai spus 
Băsescu, la Gândul live. 

 

 

26 IULIE 
Vasile Blaga: “Rectificarea reprezintă disperarea lui Ponta de a controla PSD” 

 

Copreședintele PNL Vasile Blaga a afirmat că rectificarea bugetară nu are viziune, nu 

îndreaptă resursele către politici publice importante, acoperă ''numai necesități politice și 

populiste'' și reprezintă "disperarea lui Victor Ponta de a controla PSD prin alocarea unor 

sume imense pentru baronii din partid". 
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"Este pentru prima dată după 1990 o rectificare care se face la sediul unui partid, nu la sediul 

Guvernului, bugetul țării transformându-se astfel clar în pușculița PSD. Rectificarea nu are 

viziune, nu îndreaptă resursele către politici publice importante, acoperă numai necesități 

politice și populiste. Nu s-a prezentat public dacă s-a obținut avizul Consiliului Fiscal. 

Rectificarea reprezintă disperarea lui Ponta de a controla PSD prin alocarea unor surse 

imense pentru baronii PSD", a susținut Blaga. 

El a criticat faptul că din bugetul statului au mers spre investiții, pe primele șase luni, doar 3,8 

miliarde de lei, "adică cu 20% mai puțin decât în anul 2014". "De aici și zicala: ce mi-e 

Ponta, ce mi-e Dragnea. Pentru că, dacă Dragnea, ca ministru al Dezvoltării, a modificat 

legislația prin Ordin de ministru și nu prin hotărâre de Guvern, a alocat bani de la Ministerul 

Dezvoltării, iată că acum face acest lucru cu tot bugetul de stat al României", a afirmat 

copreședintele PNL. 
 

8 AUGUST 
Andreea Paul: "Fără reforma fiscală din anii 2009-2011, Ponta nu avea cu ce se lăuda azi"  
Prim-vicepreşedintele PNL Andreea Paul susţine că, fără reforma rambursărilor de TVA şi fără 

reforma fiscală din anii 2009-2011, premierul Victor Ponta "nu avea cu ce să se laude" în prezent.  

"Adevărul este că fără reforma rambursărilor de TVA şi fără reforma fiscală din anii 2009-2011, 

Ponta nu avea cu ce da socoteală azi. Adevărul este că, la 31 decembrie 2008, ANAF avea TVA de 

rambursat în sold peste termenul legal de 45 de zile în valoare de 4,2 miliarde de lei (cca. 1 miliard de 

euro). Cel mai vechi decont de TVA neplătit firmelor era de peste 1.400 de zile. Ştiu bine acest lucru 

domnii Chiţoiu şi Tăriceanu", a afirmat prim-vicepreşedintele PNL.  

Paul a adăugat că, "în martie 2012, soldul de TVA cu peste 45 zile întârziere la rambursare era la un 

sfert faţă de anul 2008, de cca 1,2 miliarde de lei, iar cel mai vechi decont era de cca 160 de zile". 

"Foarte important de precizat este că aceste deconturi erau amânate la plată din cauza unor suspiciuni 

de solicitare la rambursare a unor sume necuvenite, iar firmele erau supuse unor controale încrucişate. 

Mă întreb, dacă nu exista această 'reformă în 2009-2011' cu ce se mai lăuda Ponta astăzi. După PSD 

nu rămâne nimic. Au blocat controlul marilor averi organizat şi legiferat în 2010-2011, dar transmit 

periodic comunicate de presă legate de verificările la manelişti şi interlopi", a declarat prim-

vicepreşedintele PNL.  

 

9 AUGUST 
Tăriceanu: "Criza politică întreținută de Băsescu în 2009 a blocat securizarea creșterii economice din 
2004-2008" 

Copreședintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, afirmă că securizarea creșterii economice din perioada 
guvernării sale 2004-2008 a fost blocată în 2009 de criza politică întreținută de Traian Băsescu, iar 
greșeala nu trebuie repetată acum prin sacrificarea Codului Fiscal, de care România are nevoie, în 
numele unor interese politice de moment. 

"Cei care critică guvernarea Tăriceanu nu au avut și nu au nici o rușine în a își asuma rezultatele 
acesteia: investiții străine record, creștere economică, creșteri de salarii și pensii. Aud voci care 
încearcă să explice cum creșterea economică mult prea accelerată din perioada 2004-2008, a adus 
criza în 2010. În primul rând, marea problemă a României a fost anul 2009 când o criză politică 
perpetuă, întreținută de Traian Băsescu, a blocat practic orice strategie a României care ar fi securizat 
creșterea economică și care ar fi limitat efectele crizei. Nu trebuie să repetăm aceleași greșeli și îi văd 
pe unii pregătiți să sacrifice un Cod Fiscal de care România are nevoie, în numele unor interese politice 
de moment și în numele luptei pentru putere", spune Tăriceanu. 

El mai amintește cum în septembrie 2009 fostul președinte Traian Băsescu, într-un discurs ținut în fața 
Parlamentului, lăuda și își asuma rezultatele guvernării Tăriceanu în privința introducerii cotei unice, 
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creșterii economice fără precedent, a creșterilor înregistrate în privința salariilor și pensiilor ori 
investițiilor străine directe, dar și a reducerii sărăciei absolute. 

 

1 SEPTEMBRIE 
Victor Ponta: "Pe Blaga l-a luat gura pe dinainte şi a spus de ce vrea PNL la guvernare - ca 

să organizeze alegerile"  
Premierul Victor Ponta a declarat că, potrivit afirmaţiilor copreşedintelui liberal Vasile Blaga, PNL 

vrea la guvernare pentru a organiza alegerile şi nu pentru a face ceva mai bun pentru ţară.  

"Pe domnul Blaga l-a luat gura pe dinainte şi v-a spus şi dumneavoastră şi întregii ţări de ce vrea el la 

guvernare. Nu vrea la guvernare să facă ceva mai bun, să guverneze ţara, să vă fie bine, să mărească 

salarii, să facă drumuri. Domnul Blaga vrea la guvernare să organizeze alegerile, că ştie el cum le 

organizează", a afirmat premierul, întrebat cum comentează declaraţiile lui Vasile Blaga potrivit 

cărora liberalii se pregătesc pentru o moţiune de cenzură în această sesiune parlamentară şi că se 

aşteaptă la o demisie din partea prim-ministrului.  

Victor Ponta a adăugat ironic că i-a plăcut o altă afirmaţie a lui Vasile Blaga potrivit căreia acesta "nu 
a organizat niciodată alegeri". "Serios? Dar în 2009 la prezidenţiale cum a câştigat domnul Băsescu al 
doilea mandat, nu cu furăciunile domnului Blaga şi ale lui Videanu? Are o memorie scurtă din acest 
punct de vedere. Deci, cetăţenii României ştiu de ce vrea PNL la guvernare - ca să organizeze alegerile. 
Iertaţi-mă, dar eu nu sunt de acord cu ei", a spus premierul. 

 

9 SEPTEMBRIE 
Cătălin Predoiu: "Modelul economic promovat de Ponta cuprinde doi piloni - consumul şi 

corupţia"  
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu afirmă că România are cel mai lent ritm de creştere 

economică, susţinând că "modelul" economic promovat de "tehnocratul" Ponta se bazează pe consum 

şi corupţie.  

"Tabloul idilic al economiei care creşte necontenit, pictat de 'tehnocratul' Ponta în culorile minciunii, 

începe să se destrame. România are cel mai lent ritm de creştere economică din UE în trimestrul doi 

faţă de trimestrul precedent, de doar 0,1%. Începem să plătim preţul lipsei de reforme în sectorul 

public din economie. Începem să vedem că aventura pe care ne-a propus-o 'tehnocratul' Ponta, să 

creştem doar pe consum, e o prostie economică", spune Predoiu.  

El apreciază că România poate creşte sustenabil doar dacă îndeplineşte simultan câteva condiţii, şi 
anume investiţii publice în infrastructură, sănătate şi educaţie, atragerea şi stimularea investiţiilor 
private, reforme în sectorul public din economie, echilibre bugetare. "La acestea se poate adăuga şi 
consumul, dar nu putem miza doar pe consum. 'Modelul' economic promovat de 'tehnocratul' Ponta 
cuprinde doi piloni: consumul şi corupţia. Noi propunem altceva: investiţii, muncă, legalitate şi multă 
seriozitate în actul guvernamental. Plus conectarea la politica executivă (Comisia Europeană) mare 
europeană, acolo de unde am fost excluşi din cauza aroganţei şi miopiei politice a premierului Ponta", 
arată liderul PNL. 

 

 

 

 

24 SEPTEMBRIE 
Victor Ponta: "Mă întreb dacă nu cumva Iohannis a făcut presiuni ca să fiu eu trimis în 

judecată"  
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Premierul Victor Ponta a afirmat că îşi pune întrebarea dacă nu cumva Klaus Iohannis ar fi făcut 

presiuni pentru ca el să fie trimis în judecată, susţinând că ''preşedintele României trebuie să fie un pic 

mai echilibrat''.  

Întrebat cum comentează faptul că preşedintele Iohannis doreşte să treacă moţiunea de cenzură a PNL 

întrucât trimiterea în judecată a premierului pune România într-o situaţie unică în Europa, Ponta a 

replicat: "Eu mă întreb dacă nu cumva domnia sa a făcut presiuni ca să fiu eu trimis în judecată că 

deja aceste declaraţii mi se par anormale din partea unui preşedinte al României. Dacă vorbim de 

preşedintele PNL, doamna Gorghiu poate să spună ce îi trece prin cap sau ce nu îi trece prin cap. Dar 

preşedintele României trebuie să fie un pic mai echilibrat, să ne trateze pe toţi ca fiind cetăţeni ai 

României. Nu peneliştii sunt cetăţeni de gradul unu şi noi toţi ceilalţi suntem de gradul doi sau trei. 

Aşa cred eu că ar fi normal".  

Chestionat asupra presiunilor pe care ar fi putut să le facă preşedintele pentru trimiterea sa în judecată, 

premierul a spus că nu ştie, dar bănuieşte că şeful statului are motivele sale pentru a fi "aşa de 

bucuros". "Nu ştiu, dar dacă e aşa de bucuros...bănuiesc că are motivele domniei sale sau cunoştinţele 

domniei sale", a susţinut premierul, într-o intervenţie telefonică la România TV.  

 

 

23 OCTOMBRIE 
Marian Petrache: "Băsescu revine în politică pentru interesul său personal"  
Secretarul general al PNL, Marian Petrache, consideră că Traian Băsescu "putea să aibă decenţa de a 

face un pas în spate", susţinând că acesta a revenit în politică din interes personal şi nu pentru cel al 

românilor.  

"Marea înscăunare a lui Traian Băsescu de astăzi nu a mai surprins pe nimeni. Acesta a fost mentorul 

politic al PMP, chiar şi fără carnet de partid, încă din momentul în care formaţiunea a luat fiinţă. După 

10 ani în care a condus România într-un mod discreţionar şi după toată nemulţumirea societăţii, 

Traian Băsescu putea să aibă decenţa de a face un pas în spate. Mi-e greu să cred că, după 10 ani de 

scandal şi haos, şi mai ales după cei 7,4 milioane de oameni care i-au spus să plece acasă, Traian 

Băsescu mai poate să ofere o direcţie românilor. Întrebarea firească pe care oricare dintre noi şi-o 

pune este: pentru ce a revenit Traian Băsescu în politică? De un lucru sunt convins: acela că nu a 

revenit pentru interesul românilor, ci pentru interesul lui personal. Dacă mai reprezintă şi un alt 

interes, la fel de convins sunt că îl vom descoperi în curând", a declarat Marian Petrache.  

El susţine că fostul preşedinte, "prin orice ieşire publică şi mutare pe scena politică, insistă să rămână 
în atenţia spaţiului public". "Cred, şi nu este doar părerea mea, că lui Traian Băsescu i-ar sta foarte 
bine în haina pensionarului", a susţinut Petrache în comunicatul citat. 

 

24 OCTOMBRIE 
Victor Ponta: “Iohannis merge la Bruxelles ca surda la horă” 

 

Premierul Victor Ponta a declarat că nu avea nevoie de mandat de la președintele Klaus 

Iohannis pentru a se întâlni cu omologii săi din Bulgaria și Serbia și a subliniat că obligația sa 

este de a avea grijă ca politicile comune ale României, Serbiei și Bulgariei privind refugiații 

să fie eficiente și cunoscute pe plan european. 

"Problema e nu ce spune domnul Iohannis, problema e că nu face nimic. Dumneavoastră știți 

ce a făcut dânsul ieri la Bruxelles? Că restul colegilor prim-miniștri îmi spun de fiecare dată 

că domnul Iohannis merge la Bruxelles, știți cum zice românul ... ca surda în horă merge 

acolo. Tace din gură, se întoarce și tace din gură și atunci obligația mea ca șef al Guvernului 

este să am grijă ca politicile noastre comune în cele trei țări în ceea ce privește refugiații să 

fie eficiente și să fie și cunoscute pe plan european. Repet, solidaritate dar nu să-și facă 

ceilalți garduri și toate problemele să rămână în Bulgaria, Serbia și România. Despre asta 
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discutăm, restul, povestea cu mandatul ... aici dacă n-ar fi de râs ar fi de plâns sau invers", a 

spus Ponta înainte de ședința Biroului Permanent Național al PSD. 

El a susținut că nu avea nevoie de mandat din partea șefului statului pentru a se întâlni cu 

omologii săi. "Mandat să ce? Să mă întâlnesc cu ceilalți prim-miniștri? Păi ce, sunt 

viceprimar la Sibiu să-i cer mandat? Mă întâlnesc cu ceilalți prim-miniștri când cred eu că e 

bine, mai ales că mă întâlnesc pentru binele României. Restul ... cred că domnul Iohannis 

habar n-are ce am vorbit noi la Sofia și e păcat pentru că totuși e cetățean al României și ar 

trebui să se informeze înainte", a adăugat Ponta. 
Președintele Klaus Iohannis declarase anterior că premierul Victor Ponta nu s-a consultat cu el în 
privința reuniunii trilaterale de la Sofia, cu omologii săi din Bulgaria și Serbia, și că nu a avut mandat 
să angajeze România în vreun fel. "Domnul prim-ministru nu s-a consultat cu mine, s-a plimbat până 
la Sofia, s-a întâlnit cu alți prim-miniștri, o chestiune care este interesantă ca preocupare de week-
end. Domnul Ponta nu a avut niciun mandat ca să angajeze România într-un fel. Aceste declarații pe 
care le-a făcut sunt total neangajante pentru mine", a afirmat Iohannis, adăugând că după ce va reveni 
de la Bruxelles va discuta cu șeful Guvernului despre această problemă. 

 

 

17 NOIEMBRIE 
Tăriceanu către Cioloş: "Persoana dumneavoastră este parte a unui plan de înlăturare a 

unui Guvern ales democratic"  
Copreşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului, a afirmat, de la tribuna 

plenului reunit al Parlamentului, că premierul desemnat Dacian Cioloş este, fără voia sa, parte a unui 

plan elaborat în urmă cu un an, menit să înlăture ''cu orice preţ un Guvern ales democratic şi învestit 

prin respectarea tuturor procedurilor parlamentare''.  

"Trebuie să mai ştiţi că persoana dumneavoastră, împreună cu reputaţia şi prestigiul de care vă 

bucuraţi şi pe care le-aţi câştigat pe merit, este, poate fără voia şi ştiinţa dumneavoastră, parte a unui 

plan elaborat în urmă cu un an şi care şi-a propus să înlăture, cu orice preţ, un Guvern ales democratic 

şi învestit prin respectarea tuturor procedurilor parlamentare", a susţinut Tăriceanu. În opinia sa, acest 

plan implică "instituţii ale statului şi urmăreşte denigrarea Parlamentului şi golirea de conţinut a 

democraţiei reprezentative, acapararea Justiţiei şi anihilarea statului de drept".  

Preşedintele Senatului a mai precizat că scopul final şi mărturisit este "schimbarea regimului politic 

democrat". Potrivit lui Tăriceanu, planul acesta, "care se execută, cel puţin sub privirea îngăduitoare a 

preşedintelui României, dacă nu mai mult", are două componente. ''Pe de o parte, subordonarea 

Justiţiei unei voinţe exterioare a autorităţii judecătoreşti, obiectiv îndeplinit aproape în întregime şi, pe 

de altă parte, 'învestirea Guvernului meu', cunoaşteţi sintagma, obiectiv pe cale să se îndeplinească", a 

adăugat el.  

"Dacă veţi primi votul de învestitură, nu peste multă vreme, veţi constata că marja dumneavoastră de 

manevră este încorsetată, şi nu din cauza Parlamentului, ci a celor care pretind să vă controleze şi să 

vă dirijeze în permanenţă", a afirmat Tăriceanu.  

El a criticat "refuzul" principalelor partide de a-şi asuma responsabilitatea constituţională în vederea 

formării unei majorităţi parlamentare prin negociere între partide şi de a-i prezenta preşedintelui un 

candidat pentru funcţia de prim-ministru. "Mai mult decât atât, liderii PNL au calificat Parlamentul 

drept ilegitim, după părerea mea fără temei, şi au cerut dizolvarea acestuia, tot fără temei. Fuga de 

răspundere i-a permis preşedintelui să declanşeze o criză de regim, o criză artificială fără nicio 

premisă de ordin economic, politic sau social", a arătat el.  
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22 noiembrie 
Tăriceanu: "Guvernul de tehnocraţi al lui Cioloş poartă amprenta dorinţei preşedintelui de 

a avea propriul guvern"  
Copreşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că actualul guvern de tehnocraţi este unul 

"prezidenţial" şi că "poartă amprenta dorinţei preşedintelui de a avea propriul guvern".  

"I-am spus şi preşedintelui (n.r. - Iohannis) în cele două rânduri de consultări pe care le-am avut că nu 

susţin o asemenea formulă. I-am spus că partidele politice s-au degajat de responsabilităţile pe care le 

au - ar fi trebuit să negocieze şi să-i propună preşedintelui un premier. Au făcut-o cu jumătate de gură 

sau nu au făcut-o. (...) Nu fac niciun fel de dezvăluire improprie. Când i-am spus preşedintelui acest 

lucru, a zâmbit într-un mod neobişnuit. Nu îl caracterizează acest zâmbet, aşa, oarecum de satisfacţie 

că ajunge preşedintele să fie cel care ia decizia în această privinţă. Şi a făcut-o. A profitat de această 

conjunctură şi a desemnat premierul pe care l-a considerat, cu o formulă improprie pentru democraţie 

şi Constituţie, dar proprie preşedintelui", a afirmat Tăriceanu.  

Întrebat dacă actualul Cabinet este unul "prezidenţial", Tăriceanu a răspuns: "Da. Formula politică nu 
este corectă. Se înlătură ceea ce am numit democraţia reprezentativă. Guvernul trebuie să fie expresia 
unei majorităţi din Parlament care este rezultată prin votul cetăţenilor. Lucrul acesta, cu actualul 
Guvern, nu se vede. Este un guvern de tehnocraţi care poartă amprenta dorinţei preşedintelui de a 
avea propriul guvern şi de avea o formulă care nu este politică".  

Tăriceanu consideră "o ameninţare voalată" intenţia premierului Dacian Cioloş ca Guvernul "să 
procedeze la anumite schimbări pentru care, în unele cazuri, există o anumită rezistenţă în clasa 
politică". "Eu înţeleg altceva. Asta este un fel de ameninţare voalată în legătură cu ceva care este 
foarte greu de măsurat. Care este rezistenţa clasei politice şi la ce? Schimbare la ce? Schimbăm 
perdele, schimbăm mobilierul la Palatul Victoria? Schimbarea se referă la lucrurile concrete. Aşa, în 
general, pe mine nu mă impresionează şi nici nu mă face să fiu temător la o astfel de ameninţare. 
Înţeleg că există, şi vă spun şi care sunt modalităţile, nu e niciun secret pentru nimeni, la ce poate să 
facă Guvernul, ca să ocolească temporar Parlamentul, de exemplu, să dea ordonanţe de urgenţă. 
Credeţi că e bine? Credeţi că asta e modalitatea? Eu cred că nu. Dar până una alta, eu cred că e corect 
să vedem care sunt propunerile. Dacă, de exemplu, discutăm de criteriile de selecţie a oamenilor în 
administraţie, pentru că am văzut că este o temă evocată de premier, o iau foarte în serios. Nu îmi 
place însă că aflu că va cere la Bruxelles specialişti şi criterii. Dar ce, noi nu putem să folosim criterii? 
Nu asta este problema, a stabilirii criteriilor. Criterii am avut şi până acum", a afirmat Tăriceanu. 

 

2 DECEMBRIE 
Traian Băsescu: "Iohannis a ratat un moment în care putea transmite copiilor noştri 

respectul pentru istoria românilor"  
Fostul preşedinte Traian Băsescu critică anularea de către şeful statului, Klaus Iohannis, a recepţiei de 

Ziua Naţională şi subliniază că ''preşedintele României are obligaţia să ţină cont de istoria ţării sale şi 

să cinstească atât Marea Unire, cât şi memoria celor 880.000 de soldaţi şi 250.000 de civili români 

care au căzut la datorie în Primul Război Mondial''.  

''Preşedintele Iohannis a ratat! Preşedintele Iohannis a ratat un moment în care putea transmite copiilor 

şi nepoţilor noştri respectul pentru istoria românilor! Pe toţi ne-a durut sufletul de drama de la 

Colectiv. Sau de drama de la Paris. Dar niciodată aceste tragedii nu justifică anularea recepţiei 

Preşedintelui de Ziua Naţională. Preşedintele României are obligaţia să ţină cont de istoria ţării sale şi 

să cinstească atât Marea Unire, cât şi memoria celor 880.000 de soldaţi şi 250.000 de civili români 

care au căzut la datorie în Primul Război Mondial. Fără jertfa lor, Marea Unire nu era posibilă! Prin 

ceremonia (întârziată) de la Senat, ne arătăm lumii întregi ca un stat fără reguli şi respect pentru 

propria istorie!'', a scris pe pagina sa de Facebook, Traian Băsescu.  
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9 DECEMBRIE 
Tăriceanu: "Bugetul pe 2016 nu îşi propune să atingă un obiectiv, e o cârpeală"  
Copreşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu consideră că proiectul de buget pentru anul 2016 "nu 

îşi propune să atingă un obiectiv şi încearcă să mulţumească pe toată lumea". "Acest buget nu pare să 

fie rodul unei anumite viziuni. Acest buget nu îşi propune să atingă un anumit obiectiv. În general, 

bugetul se construieşte ca un plan prin care să aloce resurse pentru a atinge un anumit obiectiv 

economic, social. Este un buget care pare la prima vedere că încearcă să mulţumească pe toată lumea. 

După cum probabil că ştiţi, iniţial, proiectul de buget prevedea tăierea fondurilor pentru investiţii şi 

pentru cheltuieli pentru BOR. A vorbit Patriarhul cu prim-ministru şi a revenit. Sunt şi alte incoerenţe 

care caracterizează acest buget", a afirmat Tăriceanu.  

El a susţinut că bugetul pe anul 2016 nu ia în calcul creşterea salariului minim pe economie. "Cea mai 

gravă este cea referitoare la anularea măsurii de creştere a salariului minim de 1.200 de lei, dar, în 

paralel, bugetul include majorarea salariilor bugetarilor. Salariile bugetarilor, inclusiv salariul minim, 

vor creşte cu 10%, dar salariul minim din mediul privat va rămâne mai mic. E o situaţie anormală. (...) 

Obiectivul nostru este să ne apropiem de standardul de viaţă al ţărilor din UE. Creşterea salariului 

minim nu este nicio măsură de stânga, nici de dreapta, ci o măsură pe care eu, ca liberal, o calific 

drept necesară pentru a stimula munca. Această măsură de creştere a salariului minim este măsura 

care nouă ni se pare absolut obligatorie. (...) Dacă vom rămâne cu salarii mici, România va ajunge, în 

continuare, să performeze secundar, să rămână o ţară de categoria a doua în spaţiul UE", a opinat 

Tăriceanu.  

El a adăugat că abordarea Guvernului de a nu creşte salariul minim pe economie este "greşită şi 

antinaţională". "Nu putem să devenim competitivi cu salarii de nimic într-o Europă în care preţul se 

pune pe cercetare, inovare, dezvoltare tehnologică, produse cu valoare adăugată mare. Este cred o 

abordare greşită pe care nu am niciun fel de ezitare să o sancţionez ca fiind antinaţională, aceea de a 

ţine România furnizoare de mână de lucru ieftină pentru alţii care îşi valorifică inteligenţa. (...) Dacă 

acesta este mesajul cu care vin unii dintre membrii Guvernului care vin de la Bruxelles, după ce au 

fost membri prin diferite structuri europene, atunci vă spun că e grav. Lucrul acesta nu îl pot admite 

sub nicio formă. Trebuie să milităm, în continuare, pentru o Românie din ce în ce mai performantă şi 

acest lucru nu se face în acest fel", a mai spus co-preşedintele ALDE.  

Tăriceanu mai susţine că proiectul de buget este "produsul unei şmecherii" şi "se bazează pe trucuri 
ieftine, în aşa fel încât să păcălească populaţia şi organismele internaţionale". "Atrag atenţia celor de 
la Guvern să îşi schimbe discursul dacă nu vor să se trezească cu o nefăcută în Parlament. Bugetul e o 
chestiune foarte serioasă, iar semnalele pe care le primesc sunt dezamăgitoare. Bugetul se doreşte a 
fi trecut pe repede înainte prin Parlament. (...) Guvernul nu are nicio direcţie strategică şi bugetul este 
produsul unei şmecherii. Suntem tari la şmecherii. (...) Acest buget este de fapt o cârpeală, făcută în 
pripă, pe picior, în care nu se vede nicio urmă de profesionalism sau rezultat al muncii tehnocraţilor. 
Nu are niciun fel de viziune bugetul, se bazează pe trucuri ieftine, în aşa fel încât să păcălească şi 
populaţia şi organismele internaţionale cu care suntem în conlucrare - Comisia Europeană, FMI. Nu mi 
se pare un lucru onest şi lucrul acesta nu sunt dispus să îl trec cu vederea, nici eu, nici colegii mei. La 
dezbaterea pe buget vom spune lucrurile în detaliu. Mi s-a părut inacceptabilă abordarea legată de 
salariul minim. E o chestiune de concepţie, greşită fundamental şi dacă asta este concepţia oamenilor 
care proiectează bugetul în România, ar fi mai bine să se întoarcă la Bruxelles şi să facă ceea ce au 
făcut până acum", a conchis Tăriceanu. 
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PROBLEME LEGALE 
 

10 IANUARIE 
Senatorul Tudor Chiuariu este anchetat pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi 

aderarea la grup infracţional organizat  
Senatorul Tudor Chiuariu este urmărit penal de procurorii DNA pentru trafic de influenţă, spălare de 

bani, şi aderarea la un grup infracţional organizat în dosarul de corupţie legat de atribuirea unor mari 

suprafeţe de teren forestier în care este arestat preventiv Viorel Hrebenciuc.  

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii anticorupţie Braşov au dispus control judiciar pe o durată 

de 30 de zile faţă de Tudor Chiuariu. "În contextul demersurilor infracţionale depuse pentru 

retrocedarea unor mari suprafeţe de teren forestier către inculpatul Paltin Gheorghe Sturdza, în 

noiembrie 2012, inculpaţii Ioan Varga şi Daniel Călugăr s-au înţeles cu Tudor Chiuariu să primească 

suma de 2.500.000 de euro pentru a interveni pe lângă funcţionarii publici ai Comisiei judeţene de 

aplicare a legilor fondului funciar din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, RNP Romsilva - 

Direcţiei Silvice Bacău şi OCPI Bacău, cu scopul de a-i determina pe aceştia fie să urgenteze, fie să 

să-şi îndeplinească în mod defectuos (ex. să nu exercite acţiuni în justiţie) atribuţiile de serviciu 

privind punerea în executare a unei decizii a Tribunalului Covasna. Această decizie avea ca obiect 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 43.227 ha teren forestier ce a aparţinut 

fostului Domeniu Ghica-Comăneşti", se arată în comunicatul DNA.  

 

 

12 IANUARIE 
ÎCCJ a confirmat redeschiderea urmăririi penale în cazul lui Laszlo Borbely 

 

ÎCCJ a confirmat redeschiderea urmăririi penale în cazul lui Laszlo Borbely în dosarul în care 

este acuzat de trafic de influență. ÎCCJ a admis cererea DNA Oradea care a cerut revocarea 

Ordonanței de neîncepere a urmăririi penale dată anterior.  

Procurorii DNA au dispus, în ianuarie 2014, neînceperea urmăririi penale față de Laszlo 

Borbely pentru două infracțiuni de trafic de influență și pentru fals în declarații, în timp ce 

ceilalți trei inculpați din dosar au fost trimiși în judecată. "Având în vedere că, la data de 

11.09.2012, plenul Camerei Deputaților a respins cererea procurorilor DNA de încuviințare a 

urmăririi penale (încuviințare necesară din cauză că, la acea dată, numitul Borbely Laszlo 

deținea calitatea de ministru și pe cea de deputat) în cauză s-a dispus neînceperea urmăririi 

penale față de numitul Borbely Laszlo pentru două infracțiuni de trafic de influență și pentru 

fals în declarații ", arăta DNA, în care se preciza că ceilalți trei inculpați au fost trimiși în 

judecată. 
 

 

21 IANUARIE 
Fostul ministru Cristian David a fost reținut de DNA sub acuzația de luare de mită 

 

Fostul ministru al Internelor Cristian David a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, 
fiind acuzat de luare de mită. "Ca urmare a îndeplinirii obligațiilor legale ce derivă din prevederile art. 
109 alin. 2 din Constituția României, art. 12 și 19 din Legea nr. 115/1999 și ale Deciziei nr. 
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270/10.03.2008 a Curții Constituționale, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția 
de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii 
penale și reținerea, pentru 24 de ore, a inculpatului Cristian David, ministru al Internelor și Reformei 
Administrative (în perioada 5 aprilie 2007 - 22 decembrie 2008), pentru săvârșirea infracțiunilor de 
luare de mită", se arată într-un comunicat al DNA. 

Potrivit DNA, ministrul Cristian David ar fi pretins, în anul 2007, iar la data de 1 februarie 2008 ar fi 
primit suma de 500.000 de euro, de la un denunțător, prin intermediar, pentru a-și exercita atribuțiile 
de îndrumare și coordonare a activității prefecților într-o modalitate care să asigure emiterea, de către 
Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate, a titlului de proprietate asupra unui 
teren de 15 ha aflat în intravilanul municipiului Buzău. În cauza respectivă se efectuează acte de 
urmărire penală și față de alte persoane. 

 

21 IANUARIE 
Deputatul Adrian Merka a fost condamnat cu suspendare pentru conflict de interese 

Deputatul Adrian Miroslav Merka a fost condamnat de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și 
Justiție la un an și șase luni închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de 
interese, el fiind acuzat de Agenția Națională de Integritate (ANI) că și-a angajat nelegal părinții la 
biroul său parlamentar. Decizia instanței nu este definitivă. 

Adrian Miroslav Merka reprezintă în Parlament, din anul 2004, Uniunea Democratică a Slovacilor și 
Cehilor din România. Merka a fost trimis în judecată în iunie 2014 de procurorii Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru că a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese, 
deoarece, în calitate de deputat, a solicitat angajarea și a avizat contractele individuale de muncă ale 
părinților săi, prin care aceștia au lucrat în perioada 15 decembrie 2008 - 17 octombrie 2011 în funcția 
de șef cabinet în cadrul biroului său parlamentar. În urma semnării contractelor de muncă respective, 
părinții deputatului au realizat în mod direct un folos material în cuantum total de 39.180 lei, sumă 
plătită din bugetul Camerei Deputaților. Ancheta în acest caz a fost demarată în urma unei sesizări 
trimisă la Parchetul General de Agenția Națională de Integritate în noiembrie 2013. 

 

21 IANUARIE 
Potrivit ÎCCJ, Klaus Iohannis nu s-a aflat în incompatibilitate 

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins recursul Agenției Naționale de Integritate (ANI) și a 
decis că fostul primar al Sibiului Klaus Iohannis nu s-a aflat în stare de incompatibilitate. Judecătorii de 
la instanța supremă au respins ca nefondat recursul ANI și au menținut o decizie din 25 septembrie 
2013 luată de Curtea de Apel Alba Iulia, prin care s-a stabilit că Iohannis nu s-a aflat în 
incompatibilitate. În consecință, raportul întocmit de ANI în acest caz a fost anulat, decizia fiind 
definitivă. 

În aprilie 2013, Klaus Iohannis a fost declarat în stare de incompatibilitate de ANI, deoarece deținea 
simultan funcția de primar al Sibiului și reprezentant al municipalității în Adunarea Generală a 
Acționarilor de la SC Apă Canal SA și SC Piețe SA. "În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat faptul 
că Klaus Iohannis se află în stare de incompatibilitate, întrucât deține simultan atât funcția de primar 
al municipiului Sibiu, cât și calitatea de reprezentant al municipiului Sibiu în Adunarea Generală a 
Acționarilor în cadrul SC Apă Canal SA Sibiu (începând cu 30.04.2009 și până în prezent) și SC Piețe SA 
(începând cu 5.08.2010 și până în prezent), încălcând dispozițiile art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 
161/2003", preciza atunci ANI. 

Prin hotărârile Consiliului Local Sibiu nr. 144/30.04.2009 și nr. 231/19.07.2012, Klaus Iohannis a fost 
împuternicit ca reprezentant al municipiului Sibiu în AGA a SC Apă Canal SA Sibiu, iar începând cu data 
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de 5 august 2010 a deținut și calitatea de reprezentant al municipiului Sibiu în AGA a SC Piețe SA. ANI 
menționa ca jurisprudență relevantă în materie rapoarte care au avut același obiect de evaluare, 
sentințele civile din 21.11.2012 - nr. 528/CA, nr. 529/CA, 532/CA și sentința civilă nr. 557/CA din 
03.12.2012, privind mai mulți aleși locali (în categoria cărora intră și primarii) emise de Curtea de Apel 
Constanța, prin care s-a reținut existența stării de incompatibilitate în sensul art. 87 alin. (1) lit. f) din 
Legea nr. 161/2003. 

 

 

22 IANUARIE 
Deputaţii Iulian Iancu şi Lucian Şova sunt urmăriţi penal în dosarul lui Toni Greblă  
Deputaţii PSD Iulian Iancu şi Lucian Şova au fost puşi sub urmărire penală de către procurorii 

anticorupţie în dosarul în care este acuzat şi Toni Greblă, judecător la Curtea Constituţională. Potrivit 

unui comunicat al DNA, Iulian Iancu, deputat şi membru al Consiliului Naţional al PSD, este acuzat 

de săvârşirea infracţiunii de folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de 

conducere în partid în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de alte foloase. De aceeaşi 

infracţiune este acuzat şi Lucian Şova, deputat şi vicepreşedinte al organizaţiei PSD Bacău.  

DNA susţine că Iulian Iancu şi Lucian Şova, folosindu-se de funcţiile de conducere în partid, în perioada 
octombrie - noiembrie 2012, au intervenit pe lângă Horian Hăhăianu, director în cadrul Transelectrica, 
pentru ca acesta, prin influenţa pe care o avea asupra managementului SC Energomontaj IEA - 
Sucursala Bucureşti SA (agent economic care derulează activităţi comerciale cu CNTEE Transelectrica 
SA), să suporte contravaloarea cheltuielilor de transport efectuate de SC Transmoldova SRL Oneşti 
pentru organizaţia Bacău a PSD, cu prilejul desfăşurării, în data de 17 octombrie 2012, a unei deplasări 
electorale la Bucureşti (Bacău - Bucureşti şi retur), tarifele de piaţă practicate de societatea de 
transport fiind de 80 lei/persoană transportată. 

 

27 IANUARIE 
Foştii miniştri Codruț Șereș și Zsolt Nagy au fost condamnați definitiv la închisoare 

 

Foștii miniștri Codruț Șereș și Zsolt Nagy au fost condamnați definitiv de Înalta Curte de 

Casație și Justiție (ÎCCJ) în dosarul privatizărilor strategice. Codruț Șereș a primit 4 ani și 8 

luni închisoare iar Zsolt Nagy - 4 ani. Dosarul s-a aflat în faza de apel, după ce, în decembrie 

2013, fostul ministru al Economiei Codruț Șereș a fost condamnat la șase ani închisoare cu 

executare, iar fostul ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației Zsolt Nagy, la 

cinci ani de detenție. 

Șereș a primit cinci ani de închisoare pentru aderare la un grup infracțional și șase ani 

închisoare pentru trădare prin transmitere de secrete, urmând ca el să execute pedeapsa cea 

mai grea, de șase ani. Zsolt Nagy a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare 

pentru aderare la un grup infracțional. 
În martie 2009, procurorii DIICOT i-au trimis în judecată pe foștii miniștri Codruț Șereș și Zsolt Nagy, 
acuzați de aderare la un grup infracțional organizat cu caracter transnațional și trădare prin 
transmitere de secrete. Acuzațiile se referă la privatizarea SC Electrica Muntenia Sud SA, vânzarea unui 
pachet de 8% din acțiunile Petrom, procese de privatizare/restructurare a SC Romaero SA București și 
SC Avioane SA Craiova aflate în portofoliul Ministerului Economiei, consultanță în vederea privatizării 
SN Radiocomunicații SA. De asemenea, ei sunt acuzați și în legătură cu adjudecarea licitației pentru 
asigurarea consultanței în vederea restructurării și privatizării CN Poșta Română, selectarea prin 
licitație a consultantului internațional pentru listarea la bursă a pachetului de 46% din acțiunile 
deținute de statul român la Romtelecom. 
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10 FEBRUARIE 
Deputatul Mate Andras Levente a fost condamnat definitiv la 6 luni închisoare cu 

suspendare  
Deputatul UDMR Mate Andras Levente a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie la şase luni închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, el 

fiind acuzat de procurorii Parchetului General că şi-a angajat ilegal soţia în biroul parlamentar.  

Un complet de cinci judecători i-a respins apelul lui Mate Andras Levente şi a menţinut o decizie din 

30 iunie 2014 luată de un alt complet de judecată, prin care deputatul a fost condamnat la 6 luni 

închisoare cu suspendare. Decizia instanţei este definitivă.  

Ancheta în acest caz a fost demarată în urma unei sesizări depuse de Agenţia Naţională de Integritate 

în septembrie 2011, prin care Mate Andras Levente era acuzat că şi-ar fi angajat ilegal soţia, Erzsebet 

Mate, în perioada 16 martie 2010 - 1 ianuarie 2011, în Biroul Parlamentar - Circumscripţia electorală 

nr. 13 Cluj. Potrivit Parchetului General, la data de 16 martie 2010, la propunerea deputatului Mate 

Andras Levente, soţia sa a fost angajată de către Camera Deputaţilor prin contract individual de 

muncă pentru perioada 16 martie 2010 - sfârşitul mandatului de deputat, contract de muncă care a fost 

avizat chiar de către parlamentar. În baza contractului de muncă încheiat, soţia deputatului UDMR a 

încasat, în perioada martie 2010-ianuarie 2011, suma de 5.508 lei.  

 

10 FEBRUARIE 
Deputatul Karoly Kerekes a fost condamnat definitiv cu suspendare pentru conflict de 

interese  
Deputatul UDMR Karoly Kerekes a fost condamnat definitiv de judecătorii de la Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie la un an şi şase luni închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de 

conflict de interese, el fiind acuzat de ANI că şi-a angajat nelegal fiul şi soţia la biroul său 

parlamentar.  

Iniţial, Karoly Kerekes a fost condamnat în octombrie 2014 la 2 ani închisoare cu suspendare, 

pedeapsă redusă, în apel, la un an şi jumătate închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de 

de 3 ani şi 6 luni. De asemenea, completul de cinci judecători a desfiinţat şi decizia primei instanţe, 

prin care deputatul UDMR nu avea dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective 

publice, de a ocupa o funcţie publică pe o durată de 10 ani.  

În septembrie 2011, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte în vederea cercetării deputatului 
Karoly Kerekes pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, după ce acesta şi-a angajat nelegal 
fiul şi soţia în cadrul biroului său parlamentar. Potrivit ANI, deputatul UDMR Karoly Kerekes a propus 
angajarea şi a avizat contractul individual de muncă privind angajarea fiului său, Szilard Kerekes, în 
perioada 2006 - 2010, şi a soţiei sale, Ildiko Susana Kerekes, în perioada 2004 - 2009, în cadrul biroului 
parlamentar deţinut în Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş. Beneficiul patrimonial obţinut de fiul şi 
soţia deputatului UDMR a fost de 99.083 lei (aproximativ 23.000 euro). În baza cererii ANI, Karoly 
Kerekes a fost trimis în judecată în ianuarie 2014. 

 

12 FEBRUARIE 
Miron Mitrea a fost condamnat definitiv la 2 ani închisoare cu executare 

Fostul ministru al Transporturilor, Miron Mitrea, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație 
și Justiție la 2 ani de închisoare cu executare.  Un complet de 5 judecători a menținut sentința dată în 
cazul lui Mitrea de instanța de fond. În schimb, a fost majorată suma confiscată de la Mitrea, respectiv 
de la 169 mii lei în primă instanță, la 327 mii de lei. De asemenea, instanța a menținut condamnările 
date celorlalți inculpați: Irina Jianu - 5 luni închisoare cu executare, Nicolae Popescu - 5 luni închisoare 
cu executare. Decizia instanței este definitivă, urmând ca Miron Mitrea să fie încarcerat. 
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Potrivit DNA, în perioada 2001-2002 Miron Mitrea ar fi primit de la Irina Jianu foloase necuvenite în 
cuantum de 927.420 de lei în schimbul numirii și menținerii acesteia în funcția de inspector-șef adjunct 
și inspector-șef al ISC. DNA susține că această sumă reprezintă contravaloarea lucrărilor de construcții, 
amenajare și dotare efectuate cu titlu gratuit și în lipsa unor contracte de antrepriză sau subantrepriză 
de SC Conimpuls SA Bacău, SC Vertcon SA Bacău, SC Durimpuls SRL Bacău și SC Regal Glass SRL Bacău 
la un imobil din județul Ilfov, proprietatea mamei lui Miron Mitrea. 

 

13 FEBRUARIE 
Deputatul Vasile Gliga a fost condamnat la un an închisoare cu suspendare pentru conflict 

de interese  
Deputatul PSD Vasile Ghiorghe Gliga a fost condamnat de judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese. 

Decizia instanţei nu este definitivă.  

Vasile Ghiorghe Gliga a fost trimis în judecată în ianuarie 2014 de procurorii Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, el fiind acuzat de conflict de interese, după ce şi-a angajat soţia în 

cadrul biroului său parlamentar, cu încălcarea prevederilor legale. Ancheta a demarat în urma unei 

sesizări a Agenţiei Naţionale de Integritate.  

Potrivit ANI, Vasile Ghiorghe Gliga şi-a angajat soţia, Elena Gliga, în perioada 5 ianuarie 2009 - 28 

martie 2011, în cadrul Biroului Parlamentar - Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş. Inspectorii de 

integritate au calculat că beneficiul patrimonial obţinut de soţia deputatului PSD a fost de 27.095 lei 

(6.451 euro). Conform prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003, "prin conflict de interese se 

înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes 

personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care 

îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative", iar potrivit dispoziţiilor art. 253 din Codul Penal, 

conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori 

participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru 

sine, soţul sau o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv.  

 

16 FEBRUARIE 
Monica Iacob Ridzi a fost condamnată definitiv la 5 ani de închisoare cu executare 

 

Fostul ministru al Tineretului și Sportului Monica Iacob Ridzi a fost condamnată definitiv de 

Înalta Curte de Casație și Justiție la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul în care este 

acuzată de abuz în serviciu în legătură cu organizarea Zilei Tineretului din 2009. 
Monica Iacob Ridzi, ministru al Tineretului și Sportului în perioada decembrie 2008 - iulie 2009, a fost 
trimisă în judecată în mai 2011 de procurorii DNA pentru săvârșirea mai multor infracțiuni: abuz în 
serviciu contra intereselor publice în formă calificată, fals intelectual în legătură cu fapte de corupție 
în formă continuată, participație improprie la infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic, 
săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, participație improprie la infracțiunea de a modifica, 
șterge sau deteriora date informatice fără drept. 
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23 FEBRUARIE 
Deputatul Niculae Mircovici a fost condamnat definitiv la şase luni închisoare cu 

suspendare  
Deputatul Niculae Mircovici, reprezentant al Uniunii Bulgare din Banat - România, a fost condamnat 

definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la şase luni de închisoare cu suspendare pentru 

săvârşirea infracţiunii de conflict de interese.  

Un complet de cinci judecători de la Curtea supremă i-a respins lui Niculae Mircovici apelul şi a 

menţinut decizia instanţei de fond din 11 decembrie 2014, prin care deputatul a fost condamnat pentru 

conflict de interese. Niculae Mircovici a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General în 

martie 2014, ancheta fiind deschisă în urma unei sesizări a Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI).  

Potrivit ANI, Niculae Mircovici a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie 
administrativă, întrucât, în calitate de deputat, a propus angajarea şi a avizat contractul individual de 
muncă în baza căruia soţia sa a fost angajată în perioada 5 ianuarie 2009 - 15 iunie 2010 în funcţia de 
referent în cadrul Biroului Parlamentar deţinut în Circumscripţia electorală nr. 35, Timiş. De asemenea, 
Niculae Mircovici a încălcat dispoziţiile art. 253 (1) din Codul Penal al României, întrucât a avizat 
contractul individual de muncă încheiat de soţia sa cu Camera Deputaţilor, decizie în urma căreia soţia 
a realizat un venit net în sumă totală de 20.387 lei. 

 

4 MARTIE 
Dan Diaconescu, condamnat definitiv la 5 ani și 6 luni închisoare cu executare 

Dan Diaconescu a fost condamnat definitiv de judecătorii de la Curtea de Apel București la 5 ani și 6 
luni închisoare cu executare, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj. Dan Diaconescu a primit două 
pedepse de 4 ani și 6 luni, respectiv 3 ani închisoare, pentru două infracțiuni de șantaj, la care instanța 
a adăugat un spor de 1 an, astfel încât el va executa în final 5 ani și 6 luni închisoare. De asemenea, 
acestuia i-a fost interzisă desfășurarea oricărei activități în presa scrisă sau audio-video, pe o perioadă 
de 5 ani, după executarea închisorii. Dan Diaconescu mai trebuie să îi plătească lui Ion Moț, primar al 
comunei arădene Zarand, suma de 19.377 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. 

Inițial, Dan Diaconescu primise, în decembrie 2013, la Judecătoria Sectorului 1, o pedeapsă de 3 ani 
închisoare, însă Curtea de Apel București a mărit condamnarea la 5 ani și jumătate, în urma admiterii 
apelului DNA.  

 

13 MARTIE 
Marian Vanghelie a fost reţinut de DNA 

Primarul sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost scos din sediul Direcției Națională Anticorupție și dus 
în arestul Poliției Capitalei după ce a fost reținut de procurori în dosarul privind atribuirea ilegală de 
lucrări publice. La ieșire din sediul DNA, Vanghelie a declarat : "E România denunțurilor". 

În dosar, au fost reținute alte patru persoane - apropiați ai edilului și rude ale acestuia. Potrivit unor 
surse judiciare, Marian Vanghelie este acuzat că percepea un "comision" de aproximativ 20% din 
valoarea contractelor încheiate de Primăria sectorului 5 și instituțiile subordonate cu firmele 
controlate de omul de afaceri Marin Dumitru, banii fiind încasați de edil prin intermediul unor 
persoane apropiate și al unor firme, inclusiv o societate administrată de partenera sa, Oana Niculescu-
Mizil. Valoarea totală a contractelor de execuție a unor lucrări publice, încheiate din anul 2007 până 
în prezent, se ridică la aproape două miliarde de lei, au precizat sursele citate. 

Avocatul primarului Marian Vanghelie, Cristi Ene, a anunțat joi seară, la ieșirea de la DNA, că în cazul 
clientului său procurorii au reținut trei acuzații și că edilul sectorului 5 și-a rezervat dreptul de a nu 
face declarații. "Sunt trei acuzații. În momentul în care ne-am prezentat ni s-au adus la cunoștință 
acuzațiile, după care procurorul de caz a tras concluzia că s-ar impune reținerea pentru 24 de ore. 
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Suntem în această situație, nu s-a precizat dacă va face sau nu propunere, dar din practică ați observat 
și dvs. că după o reținere în mai toate cazurile se sesizează instanța cu propunere de arestare 
preventivă pentru 30 de zile", a spus Ene. 

 

13 MARTIE 
Senatorul Gigi Chiru, condamnat la 6 luni închisoare cu suspendare pentru mită electorală 

Senatorul PNL Christian Gigi Chiru a fost condamnat de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și 
Justiție la 6 luni închisoare cu suspendare, el fiind acuzat că a dat mită electorală în timpul campaniei 
pentru alegerile locale din 2012. De asemenea, Gigi Chiru și Fundația Umanitară "Christian Gigi Chiru" 
au fost obligați la plata a câte 3.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Decizia nu este 
definitivă și poate fi atacată cu apel. 

Gigi Chiru a fost trimis în judecată în noiembrie 2012, fiind acuzat de procurorii Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Constanța că, în campania electorală pentru alegerile locale din 2012, în calitate de candidat 
la funcția de primar al municipiului Constanța, a transmis prin poștă alegătorilor bonuri valorice 
medicale cu scopul de a-i determina pe aceștia să îl voteze în funcția pentru care candida. Potrivit 
procurorilor, în luna mai 2012, în timpul campaniei electorale, Gigi Chiru le-a distribuit cetățenilor, 
prin intermediul fundației sale, 24.000 de tichete valorice pentru procurarea de medicamente din 
farmacii, în valoare de 25 de lei fiecare. 

Tichetele primite de constănțeni puteau fi utilizate doar dacă erau validate la sediul Fundației 
umanitare "Christian Gigi Chiru" prin aplicarea unei ștampile, pe baza cărților de identitate ale 
cetățenilor. Anchetatorii susțin că la farmaciile care încheiaseră protocoale de colaborare cu fundația 
liderului județean al PDL au fost decontate peste 11.000 de bonuri valorice pentru medicamente. 

 

13 MARTIE 
Deputatul Ion Stan a fost condamnat la doi ani de închisoare 

Deputatul PSD Ion Stan a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare după ce procurorii l-au 
acuzat că a cerut bani de la un om de afaceri pentru a-i obţine contracte cu statul. Condamnarea a 
fost dată de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar decizia poate să fie contestată. 

În acest dosar, parlamentarul a fost acuzat că în schimbul unor donaţii, ar fi promis că va obține 
contracte cu statul pentru oamenii de afaceri care erau dispuşi să îl sponsorizeze, iar sumele primite 
ar fi fost folosite în campania electorală, spun anchetatorii.   Potrivit referatului întocmit de procurori, 
în perioada 12 -14 noiembrie 2012, Stan Ion ar fi solicitat unui denunțător 130.000 lei, bani destinați 
achiziționării combustibilului necesar unor autoturisme ce urmau a fi folosite în cursul campaniei 
electorale, precum și achiziționării de produse alimentare ce urmau a fi împărțite în preajma alegerilor 
parlamentare. 

„Inculpatul Stan Ion a pretins banii lăsând să se înțeleagă că are influență asupra unor funcționari cu 
putere de decizie, în vederea înlesnirii derulării unor contracte în curs, precum și pentru obținerea 
unor noi contracte de lucrări, de către firmele controlate direct sau indirect de denunțător”, se arată 
într-un comunicat al DNA. 

 

15 MARTIE 
Parlamentarii Neculai Răţoi şi Florin Constantinescu sunt urmăriţi penal de DNA sub 

control judiciar  
Deputatul Neculai Răţoi şi senatorul Florin Constantinescu sunt urmăriţi penal de procurorii Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru abuz în serviciu, fiind cercetaţi sub control judiciar alături de 
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alte 26 de persoane, într-un dosar referitor la scutirea unei societăţi comerciale de la plata unor 

obligaţii către bugetul Consiliului Local Paşcani.  

Neculai Răţoi era la data comiterii faptelor, în anul 2007, primar al municipiului Paşcani, iar Florin 

Constantinescu avea calitatea de consilier local, conform unui comunicat al DNA. Pe lângă cei doi, în 

dosar au fost inculpaţi pentru abuz în serviciu şi ceilalţi 18 membri din 2007 ai Consiliului Local 

Paşcani, precum şi patru funcţionari publici din cadrul Primăriei Paşcani. De asemenea, patru 

persoane care deţineau funcţii de conducere în cadrul societăţii Agrocomplex Lunca Paşcani sunt 

cercetate pentru complicitate la abuz în serviciu.  

Potrivit procurorilor anticorupţie, acuzaţiile se referă la scutirea de la plata unor obligaţii către bugetul 

local a societăţii Agrocomplex Lunca Paşcani, pentru un teren în suprafaţă de 60 de hectare pe care îl 

primise în chirie încă din anul 1997. Astfel, Consiliul Local Paşcani solicitase şi obţinuse de la Regia 

Autonomă Apele Române - Filiala Bacău, în anul 1997, dreptul de utilizare a terenului situat în zona 

acumulării Paşcani. Ulterior, legislativul local a aprobat închirierea terenului pentru exploataţie 

agricolă prin licitaţie publică, pentru o perioadă de cinci ani.  

 

 

23 MARTIE 
Fostul ministru Corneliu Dobriţoiu a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare  
Fostul ministru al Apărării, Corneliu Dobriţoiu, a fost condamnat de magistraţii de la ÎCCJ, la un an 

de închisoare cu suspendare în dosarul "Case pentru generali" în care a fost trimis în judecată în 

legătură cu achiziţionarea în condiţii ilegale a unei locuinţe de serviciu la preţ subvenţionat.  

Corneliu Dobriţoiu a primit un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la 

abuz în serviciu contra intereselor publice şi două luni închisoare pentru participaţie improprie la fals 

intelectual. Cele două pedepse au fost contopite, rezultând un un an închisoare, cu suspendare, cu un 

termen de încercare de 3 ani. Decizia nu este definitivă.  

În acelaşi dosar, general de brigadă în rezervă Traian Pigui, şef al Direcţiei Domenii şi Infrastructuri 

din MApN la data faptelor, şi gen. mr. (r) Floarea Şerban, şef al Direcţiei Legislaţie şi Asistenţă 

Juridică din MApN la data faptelor, au fost achitaţi. De asemenea, general maior în rezervă Francisc 

Radici a fost condamnat la 2 ani, 2 luni şi 20 de zile închisoare cu suspendare, el urmând să presteze 

şi 60 de zile muncă în folosul comunităţii. Aceeaşi pedeapsă de 2 ani, 2 luni şi 20 de zile închisoare cu 

suspendare şi 60 de zile muncă în folosul comunităţii a primit şi general maior în rezervă Constantin 

Năstase.  

 

25 MARTIE 
Darius Vâlcov a fost reținut de către DNA  
Fostul ministru de Finanţe Darius Vâlcov a fost scos cu cătuşe la mâini din sediul DNA, el fiind dus 

în arestul Poliţiei Capitalei, după ce a primit ordonanţă de reţinere într-un dosar în care este acuzat de 

trafic de influenţă.  

Reţinerea fostului ministru de Finanţe vine după ce senatorii au încuviinţat reţinerea şi arestarea 

preventivă a lui Vâlcov, hotărârea fiind adoptată cu 97 de voturi pentru, 48 împotrivă şi 5 anulate. 

Potrivit DNA, în anul 2009, Darius Vâlcov a primit, în calitate de primar al municipiului Slatina, două 

milioane de euro de la Theodor Berna, administratorul SC Tehnologica Radion, pentru a acorda 

acestei firme contracte publice pentru obiective situate în municipiul Slatina, oraşele Scorniceşti, 

Piatra Olt şi Drăgăneşti. Faptele ar fi fost săvârşite în perioada 2009 - 2013.  

De asemenea, Darius Vâlcov este acuzat că, începând cu anul 2011, a efectuat operaţiuni financiare 

sau acte de comerţ incompatibile cu funcţia de primar, senator şi ministru, utilizând informaţii 

obţinute în virtutea funcţiilor publice, în legătură cu o firmă de cadastru, una de contabilitate şi un 

birou de avocatură, firme pe care le deţinea în fapt şi pe care le administra prin interpuşi.  

Procurorii susţin că banii şi bunurile obţinute în urma săvârşirii infracţiunilor au fost depozitate într-
un seif, lăsat spre păstrare unei persoane apropiate. Seiful respectiv conţinea 90.000 de dolari, 1,3 
milioane de lei, trei lingouri de aur în greutate de trei kilograme, un tablou inscripţionat "Renoir", un 
tablou inscripţionat "Jean Cocteau" şi o pictură pe lemn inscripţionată "Aurel Acasandrei". 
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25 MARTIE 
Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat cererea DNA de reţinere şi arestare preventivă a lui Theodor 
Nicolescu 

Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat cererea DNA de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive în 
cazul deputatului PNL Theodor Nicolescu, cu 174 de voturi "pentru" şi 99 "împotrivă". Votul a fost 
secret cu bile. Deputaţii din Comisia juridică au dat un raport de admitere a cererilor procurorului şef 
al DNA, Laura Codruţa Kovesi, de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive în cazul deputatului PNL 
Theodor Nicolescu, urmărit penal în dosarul ANRP.  

Deputatul Theodor Nicolescu a declarat că nu cere deputaţilor să voteze într-un anume fel în privinţa 

cererii DNA, afirmând că este important ca Parlamentul să dea un vot "aşa cum crede că e drept, aşa 

cum crede că e corect". "Laşitatea, dacă m-ar fi caracterizat, m-ar fi făcut să merg în Comisia juridică, 

m-ar fi făcut să vin în faţa dumneavoastră şi să ţin un discurs lacrimogen, să vă implor, să vă rog şi, la 

urma urmei, să sper că dumneavoastră veţi respinge această cerere. După cum vedeţi, nu fac acest 

lucru, nu vă cer să votaţi într-un anume fel, pentru că eu cred că ceea ce e mai important este ca 

Parlamentul să dea un vot aşa cum crede că e drept, aşa cum crede că e corect", a precizat Nicolescu 

în plenul Camerei Deputaţilor.  

 

Deputatul a susţinut că este acuzat pentru că un evaluator a greşit expertiza. "Mi se impută faptul că 

eu, alături de ceilalţi colegi ai mei de comisie, niciunul dintre noi nefiind evaluatori, ar fi trebuit să 

vedem că acel raport de evaluare nu e corect. Vă mărturisesc că, dacă aş lua acel raport de evaluare şi 

m-aş uita la el un an de zile, tot nu aş putea să vă spun ce e în regulă sau ce e în neregulă la el, pentru 

că aşa cum v-am spus nu face parte din specialitatea mea (...) Să vă dau un singur exemplu. Se spune 

că la un moment dat am plătit prin bancă nişte bani denunţătorului, care ulterior i-a scos şi mi i-a 

remis, dar când te uiţi pe extrasul de cont constaţi că a doua zi după ce i-am trimis banii denunţătorul 

şi-a făcut un depozit bancar. Astea sunt acuzaţiile care mi se aduc", a susţinut Nicolescu.  

 

3 APRILIE 
Fostul deputat George Scutaru este acuzat de complicitate la luare de mită și spălare de bani 

George Scutaru, fost consilier al președintelui Klaus Iohannis, este anchetat de DNA sub control 
judiciar, fiind acuzat de complicitate la luare de mită și spălare de bani. Potrivit unui comunicat al DNA, 
procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de 
zile față de George Scutaru, la data faptelor deputat și membru cu funcție de conducere într-un partid. 
"În cursul anului 2008, o persoană cu funcție de conducere în administrația locală - denunțător în 
prezenta cauză - a pretins și primit de la o altă persoană suma de aproximativ 1 milion euro, cu titlu 
de mită, în schimbul sprijinirii acestuia din urmă în demersurile de punere în posesie cu suprafețe de 
teren aflate pe raza municipiului Buzău. Din banii primiți, conform unei înțelegeri anterioare, persoana 
denunțătoare i-a dat lui Scutaru suma de 170.000 euro", se arată în comunicat. DNA susține că 
proveniența și modul în care s-au obținut banii au fost cunoscute exact de George Scutaru. Procurorii 
afirmă că suma de 170.000 euro, primită în numerar de Scutaru de la denunțător, a fost disimulată 
prin încheierea de contracte de publicitate, fiind folosită în campania electorală din 2008.  
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24 APRILIE 
Senatorul Alexandru Cordoş este urmărit penal pentru complicitate la trafic de influenţă  
Procurorii DNA Cluj au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de senatorul Alexandru Cordoş, pentru 

complicitate la trafic de influenţă, în formă continuată. El este cercetat în dosarul în care este urmărită 

penal soţia sa, Mihaiela Lucia Cordoş, referent la Spitalul Clinic Judeţean Cluj, pentru trafic de 

influenţă, în formă continuată (26 acte materiale), şi fiica sa, Andreea Alexandra Cordoş, pentru 

complicitate la trafic de influenţă, în formă continuată.  

Potrivit unui comunicat al DNA, în intervalul noiembrie 2014 - prezent, Mihaiela Cordoş a pretins de 

la mai multe persoane foloase materiale necuvenite cuprinse între 1.000 şi 10.000 de lei, pentru ca, 

prin influenţa pe care ea şi soţul său Alexandru Cordoş o aveau asupra persoanelor cu funcţii de 

conducere din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Cluj, Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi al altor 

instituţii publice, să obţină cumpărătorilor de influenţă posturi/ locuri de muncă cum ar fi cele de 

profesor suplinitor, infirmier, asistent medical, jurisconsult, etc.  

"În perioada ianuarie - aprilie 2015, în activitatea sa infracţională Mihaiela Cordoş a fost sprijinită şi 

de fiica sa Andreea Cordoş, care cunoştea faptul că mama sa primea foloase necuvenite pentru a-şi 

trafica influenţa pe lângă diferite persoane din instituţiile sus amintite. Concret, la 24 ianuarie 2015, la 

solicitarea mamei sale, Andreea Cordoş s-a deplasat la locul de muncă al unei persoane şi i-a remis 

acesteia subiectele pentru proba orală a unui concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical în 

cadrul Spitalului Clinic Judeţean Cluj", susţin procurorii.  

 

5 MAI 
Deputatul Vlad Nistor a fost declarat incompatibil de ANI 

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul 

deputatului PNL Vlad Gheorghe Nistor, fost director general al Institutului Diplomatic 

Român și fost decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității București. 

Potrivit unui comunicat al ANI, Vlad Nistor s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în 

perioada 29 aprilie 2010 - 1 octombrie 2012, a deținut simultan cu funcția de decan al 

Facultății de Istorie - Universitatea București și funcțiile de director al Institutului de Studii 

Diplomatice din cadrul Facultății de Istorie (perioada 29 aprilie 2010 - 9 februarie 2011) și 

director al Departamentului de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei din cadrul Facultății 

de Istorie (intervalul 1 noiembrie 2011 - 1 octombrie 2012). 

În opinia ANI, Vlad Nistor a încălcat dispozițiile art. 72, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 128/ 

1997, potrivit cărora "Funcțiile de conducere (...) de decan (...) director de departament (...) 

sau de unitate de cercetare (...) nu se cumulează", și dispozițiile art. 214, alin. (1) din Legea 

nr. 1/ 2011, potrivit cărora "Funcțiile de conducere (...) de decan (...) de director de 

departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare (...) nu se cumulează". 
 

 

12 MAI 
Deputatul Marian Ghiveciu a fost condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare  
Deputatul PSD Marian Ghiveciu a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 3 ani 

închisoare cu suspendare pentru instigare la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor 

persoanelor, într-un dosar legat de retrocedarea nelegală a unor terenuri din comuna Merei, judeţul 

Buzău. Instanţa a mai stabilit în cazul lui Marian Ghiveciu un termen de încercare pe o durată de 6 

ani.  

Marian Ghiveciu a fost trimis în judecată de DNA în anul 2011, sub acuzaţia de instigare la 

infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor având drept consecinţă obţinerea pentru 

altul a unui avantaj patrimonial, în formă calificată. Alături de acesta au mai fost trimişi în judecată 

fostul director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău, Nicolae Costache, membru în 

Comisia Judeţeană Buzău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi şeful 
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Compartimentului de Cadastru şi Agricultură din cadrul Primăriei comunei Merei, judeţul Buzău, 

Dumitru Borcan, membru în Comisia Locală Merei pentru aplicarea legilor fondului funciar.  

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2005-2006, instigaţi de Marian Ghiveciu (administrator al mai 

multor societăţi comerciale la momentul comiterii faptelor), Dumitru Borcan şi Nicolae Costache au 

profitat de funcţiile deţinute şi prin încălcarea atribuţiilor de serviciu au contribuit la eliberarea în mod 

nelegal a două titluri de proprietate pentru terenuri în zone cu potenţial imobiliar, datorită vecinătăţii 

cu drumul european, în favoarea unor persoane care nu erau îndreptăţite să primească acele titluri de 

proprietate.  

În acest scop, Dumitru Borcan a falsificat mai multe înscrisuri oficiale, emise de Primăria Merei şi 

înregistrate la OCPI Buzău.  

 

 

13 MAI 
Fostul deputat William Brînză a fost ridicat de procurorii DIICOT 

Fostul deputat William Brînză a fost ridicat de procurorii DIICOT și dus la audieri în legătură 

cu un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală și sprijinire a unui grup de infracțional 

organizat. Potrivit DIICOT, prejudiciul reținut în sarcina lui William Brînză este de 

aproximativ un milion de euro, procurorii instituind sechestru pe averea acestuia. Audierea 

lui William Brînză are loc într-un dosar mai vechi, deschis în decembrie 2014 de procurorii 

DIICOT, în care au fost efectuate la acea vreme mai multe percheziții, inclusiv la sediul 

Ministerului Fondurilor Europene. În dosar a fost audiată atunci și mama lui William Brînză, 

existând informații că pe numele ei ar fi fost înființată o firmă care înregistra operațiuni 

fictive privind achiziția de carne. 

 

Dosarul viza destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, 

prin folosirea de firme fantomă pentru prestări servicii fictive și livrări de mărfuri, în special 

produse din carne. De asemenea, gruparea folosea documente ori declarații false pentru a 

obține fonduri europene nerambursabile. Anchetatorii susțineau că, în perioada 2010-2014, 

pe teritoriul României (zona București-Ilfov și Moldova) a acționat o grupare ce funcționa pe 

mai multe paliere, cu structură piramidală. La această grupare au aderat mai multe persoane, 

din medii diferite, care s-au specializat fiecare având atribuții clar determinate. 

Gruparea a creat și utilizat societăți comerciale în scopul sustragerii de la plata obligațiilor 

fiscale către bugetul de stat, societăți care erau trecute pe numele unor persoane modeste 

material și cu un nivel minim de educație, în special din zonele rurale din Moldova și din 

Republica Moldova, manipulabile, dar controlate în fapt de membrii grupării. Prin 

intermediul acestor firme, au fost săvârșite infracțiuni de evaziune fiscală, prin efectuarea de 

livrări fictive de bunuri și servicii către societăți comerciale controlate de diverse structuri 

infracționale. 

 
 

14 MAI 
Liviu Dragnea a primit un an cu suspendare în dosarul "Referendumul"  

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-au condamnat pe ministrul Dezvoltării, Liviu 
Dragnea, la un an de închisoare cu suspendare în dosarul "Referendumul". Instanța a dispus în cazul 
lui Dragnea un termen de încercare de trei ani. Ceilalți 74 de inculpați din dosar au fost fie achitați, fie 
condamnați la închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă. 

Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de procurorii DNA pe 7 octombrie 2013, pentru săvârșirea 
infracțiunii de folosire a influenței sau autorității de către o persoană care deține o funcție de 
conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. 
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Potrivit DNA, în calitate de secretar general al PSD, Liviu Dragnea, cu ocazia organizării și desfășurării 
referendumului din 29 iulie 2012, a uzat de influența și autoritatea sa în partid în scopul obținerii unor 
foloase nepatrimoniale de natură electorală, necuvenite, pentru alianța politică din care făcea parte 
formațiunea reprezentată de inculpat, și anume îndeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul 
voturilor obținute în alte condiții decât cele legale. 

 

 

17 MAI 
Deputatul Constantin Adăscăliţei este cercetat sub control judiciar  
Direcţia Naţională Anticorupţie informează că procurorii au dispus luarea măsurii controlului judiciar 

pe o durată de 60 de zile faţă de deputatul Constantin Adăscăliţei, administrator în fapt al mai multor 

societăţi comerciale, la data faptelor.  

Potrivit unui comunicat al DNA, el este acuzat de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de 

comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori 

încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau 

însărcinării sale, în formă continuată (15 acte materiale) şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau a 

creditului de care se bucură societatea.  

DNA precizează că, în perioada august - decembrie 2014, în contextul în care una dintre firmele 

controlate de Adăscăliţei făcea obiectul unui proces civil, acesta a contactat mai mulţi reprezentanţi ai 

beneficiarilor unor contracte de prestări servicii pentru a negocia încheierea acestor acorduri cu o altă 

firmă administrată, în fapt, tot de el.  

"Obiectul negocierii l-a constituit şi facturarea şi achitarea, în numerar, către Constantin Adăscăliţei 
sau către persoane apropiate acestuia, a datoriilor pe care diverşi beneficiari le aveau faţă de firma în 
litigiu. În perioada iulie - decembrie 2014, Constantin Adăscăliţei a folosit cu rea-credinţă bunurile şi 
creditul aceleiaşi firme aflată în litigiu, într-un scop contrar intereselor acesteia, urmărind, totodată, 
să favorizeze alte societăţi la care acesta avea interese direct sau indirect", susţin procurorii. 

 

4 IUNIE 
Procurorii DNA au dispus începerea urmăririi penale față de premierul Victor Ponta 

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că procurorii au dispus începerea urmăririi penale 
față de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, 
complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul de corupție de la 
companiile energetice Turceni și Rovinari privind încheierea unor contracte de asistență juridică. 

În aceeași cauză, procurorii au constatat că se impune continuarea urmăririi penale față de Victor 
Ponta și sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de conflict de interese, dintre care una în formă 
continuată, fapte aflate în legătură cu funcția sa de prim-ministru. 

"Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale și constituționale, procurorul șef al DNA inițiază 
procedura de sesizare a Camerei Deputaților, pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi 
penale față Ponta Victor-Viorel, deputat, care în perioada în care se presupune că a săvârșit 
infracțiunile de conflict de interese a îndeplinit funcția de prim-ministru", se arată într-un comunicat 
al DNA. 
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11 IUNIE 
Parlamentarii Lucian Iliescu şi Marin Anton sunt urmăriţi penal într-un dosar privind fapte 

de corupţie 
Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de senatorul Lucian Iliescu,  

primar al municipiului Giurgiu la data faptelor, şi deputatul Marin Anton într-un dosar privind fapte 

de corupţie.  

Potrivit unui comunicat al DNA, Lucian Iliescu este acuzat de abuz în serviciu, în formă continuată 

(două acte materiale), conflict de interese, în formă continuată (două acte materiale), şi instigare la 

folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte 

foloase necuvenite, iar Marin Anton, preşedinte al organizaţiei judeţene a unei formaţiuni politice la 

data faptei, de folosire a influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, 

bunuri sau alte foloase necuvenite.  

În dosar mai sunt acuzaţi Adrian Iliescu, fiul senatorului, administrator al unor firme, pentru 

cumpărare de influenţă, complicitate la abuz în serviciu şi la conflict de interese, Cezar Măgureanu, 

fost senator, pentru trafic de influenţă, şi Marin Pavel, director în Primăria Giurgiu - Administraţia 

Domeniului Public la data faptelor, pentru complicitate la abuz în serviciu şi la conflict de interese.  

DNA precizează că, în perioada 2010 - 2011, Lucian Iliescu, în calitate de primar, cu încălcarea 

atribuţiilor de serviciu, împreună cu fiul său, a întreprins demersurile necesare pentru a favoriza 

firmele controlate de Adrian Iliescu, în contextul organizării de către Primăria Giurgiu a două licitaţii 

ce aveau ca obiect vânzarea unei suprafeţe de 2.200 mp teren şi concesionarea lucrărilor de 

construcţie a unui imobil cu destinaţia "Piaţă Agroalimentară" pe un alt teren în suprafaţă de 3.200 

mp. Ambele suprafeţe de teren sunt situate în zona centrală a municipiului Giurgiu.  

 

 

25 IUNIE 
DNA cere redeschiderea unui dosar pe numele foştilor miniştri Alexandru Athanasiu şi 

Ecaterina Andronescu  
Procurorii DNA au solicitat judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să confirme 

redeschiderea urmăririi penale într-un dosar în care sunt vizaţi Alexandru Athanasiu şi Ecaterina 

Andronescu, pentru abuz în serviciu şi achiziţii publice făcute în timpul mandatelor de ministru al 

Educaţiei.  

Potrivit site-ului ÎCCJ, cererea DNA a fost depusă pe 22 iunie, are ca obiect "confirmare redeschidere 

urmărire penală (art.335. alin.4 NCPP)", iar următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 27 

august. Surse judiciare au declarat că faptele din acest dosar sunt similiare cu cele reţinute în dosarul 

"Microsoft", în care Alexandru Athanasiu şi Ecaterina Andronescu au fost deja puşi sub acuzare. 

Ancheta în acest dosar ar fi fost închisă în urmă cu câţiva ani, însă, între timp, au apărut noi date.  

În dosarul Microsoft, Alexandru Athanasiu, fost ministru al Educaţiei în perioada 2003 - 2005, a fost 

pus sub acuzare în septembrie 2014, pentru abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi 

spălare de bani, constând în aceea că ar fi procedat la aprobarea bugetului pentru derularea 

Programului SIE şi, respectiv, pentru proiectul ce a vizat licenţierea Microsoft şi ar fi iniţiat şi avizat 

proiecte de Hotărâri de Guvern prin care a urmărit favorizarea firmelor Compaq şi Siveco, respectiv 

firmele colaboratoare ale acestora. Faptele sale au avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de 

stat ca urmare a achiziţiei de servicii şi produse la preţuri peste valoarea de piaţă: licenţe cu circa 30 - 

40% mai scumpe, calculatoare şi produse software la preţuri cu până la 50% mai mari decât cele 

pentru aceleaşi produse sau produse similare de pe piaţă.  

De asemenea, Ecaterina Andronescu este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă 
şi spălare de bani, după ce, în perioada 2001 - 2009, ar fi pretins şi primit de la firma Siveco şi firmele 
colaboratoare foloase necuvenite constând în sume de bani sau calculatoare, în scopul de a le asigura 
derularea unor proiecte cu Ministerul Educaţiei. 
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30 IUNIE 
 

Deputatul Vasile Gliga a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare  
Deputatul PSD Vasile Ghiorghe Gliga a fost condamnat definitiv de judecătorii de la Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de 

interese.  

Instanţa Supremă i-a respins ca nefondat apelul împotriva sentinţei din februarie anul acesta.  

În 12 februarie 2015, el a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la un an de închisoare 

cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese.  

Vasile Ghiorghe Gliga a fost trimis în judecată în ianuarie 2014 de procurorii Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, el fiind acuzat de conflict de interese, după ce şi-a angajat soţia în 

cadrul biroului său parlamentar, cu încălcarea prevederilor legale. Ancheta a demarat în urma unei 

sesizări a Agenţiei Naţionale de Integritate.  

Potrivit ANI, Vasile Ghiorghe Gliga şi-a angajat soţia, Elena Gliga, în perioada 5 ianuarie 2009 - 28 

martie 2011, în cadrul Biroului Parlamentar - Circumscripţia electorală nr. 28 Mureş. Inspectorii de 

integritate au calculat că beneficiul patrimonial obţinut de soţia deputatului PSD a fost de 27.095 lei 

(6.451 euro).  

 

1 IULIE 
Deputatul Dan Motreanu este urmărit penal pentru folosirea influenței și spălarea 

banilor 

 

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Dan Motreanu, este urmărit penal de procurorii DNA 

pentru folosirea influenței și autorității conferite de funcția de conducere într-un partid 

politic, în scopul obținerii pentru altul a unui folos necuvenit și spălarea banilor, informează 

joi Direcția Națională Anticorupție. 

El este cercetat în dosarul în care este urmărit penal George Scutaru, fost consilier 

prezidențial, pentru complicitate la luare de mită și spălare de bani. Potrivit unui comunicat al 

DNA, în cursul anului 2008, o persoană cu funcție de conducere în administrația locală - 

denunțător în prezenta cauză - a pretins și primit de la o altă persoană suma de aproximativ 1 

milion euro, cu titlu de mită, în schimbul sprijinirii acestuia din urmă în demersurile de 

punere în posesie cu suprafețe de teren aflate pe raza municipiului Buzău. 
"Din banii primiți, aproximativ 700.000 euro, conform unei înțelegeri anterioare, persoana 
denunțătoare i-a dat lui George Scutaru, la data faptelor deputat și membru cu funcție de conducere 
într-un partid (inculpat în prezenta cauză) suma de 170.000 euro, iar suma de 250.000 euro i-a fost 
remisă lui Dan Motreanu, ambele sume fiind date în același scop, respectiv pentru finanțarea 
campaniei electorale din 2008 (alegeri locale și generale) a candidaților partidului din care fac parte 
cele două persoane ultim menționate. Există date că proveniența și modul în care s-au obținut banii 
erau cunoscute exact de cei doi beneficiari ai sumelor de bani", susțin procurorii. 

 

23 IULIE 
Fostul senator Gabriel Berca a fost reţinut pentru trafic de influenţă 
Direcţia Naţională Anticorupţie informează că procurorii l-au reţinut pe Gabriel Berca, senator la data 

faptei, pentru trafic de influenţă. Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada aprilie 2010 - 

ianuarie 2012, Gabriel Berca, prin intermediul inculpatului Mihai Banu, a pretins şi primit, 

atât pentru sine cât şi pentru formaţiunea din care făcea parte, de la un om de afaceri, în mai 

multe tranşe, suma totală de 185.000 euro pentru ca în calitate de senator şi preşedinte al 

organizaţiei judeţene Bacău a unui partid politic să îşi folosească influenţa personală pe lângă 

membri ai Guvernului, în vederea alocării unei sume de bani către o primărie de pe raza 

judeţului Bacău. "Această sumă de bani era necesară pentru achitarea unor lucrări de 
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construcţie, în valoare de aproximativ 5,6 milioane lei, executate de firma omului de afaceri 

în beneficiul unităţii administrativ-teritoriale", susţin procurorii. 

 

6 SEPTEMBRIE 
Primarul general al Capitalei a fost reţinut de către DNA, sub acuzația de luare de mită 
Procurorii DNA l-au reţinut pe Sorin Oprescu, primarul municipiului Bucureşti, pentru luare de mită, 

după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea bani. El va fi prezentat, duminică, Tribunalului 

Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.  

Potrivit unui comunicat al DNA, în perioada 2013-2015, un grup bine organizat, la care a aderat şi 

Sorin Oprescu, a înfiinţat în administraţia locală din municipiul Bucureşti un sistem prin care 

operatorii economici care doreau să primească contracte din partea instituţiilor publice aflate în 

subordinea Primarului trebuiau să remită o parte din profitul brut realizat din execuţia acelor 

contracte, cu titlul de mită, unor factori de decizie din cadrul aparatului.  

"Astfel, executantul păstra pentru sine între 30% şi 33% din profitul brut, iar diferenţa era remisă 

funcţionarilor din cadrul aparatului primarului Municipiului Bucureşti, cu titlul de mită, un procent de 

10% din valoarea contractului fiind cerut pentru Oprescu. Concret, membrii grupului, persoane cu 

funcţii de conducere din cadrul a doua instituţii publice din subordinea Primarului Municipiului 

Bucureşti facilitau câştigarea contractului, vorbeau cu angajaţii din subordine să accepte documentaţia 

de atribuire, precum şi să aprobe şi dispună efectuarea plăţii facturilor emise de firmele respective, 

foarte repede faţă de momentul facturării, totodată solicitând sume de bani pentru persoane cu funcţii 

de conducere în aparatul Primarului Municipiului Bucureşti, precum şi pentru Primar", susţin 

procurorii.  

DNA precizează că, în baza unei înţelegeri prealabile cu conducătorul unei instituţii publice din 

subordinea sa şi o persoană de încredere a primarului, Sorin Oprescu, a primit de la primul suma de 

25.000 euro din totalul de 60.000 euro pretinşi de cei doi de la un număr de patru denunţători, pentru 

edilul municipiului Bucureşti.  

 

 

29 OCTOMBRIE 
Instanța confirmă urmărirea penală pe numele lui Traian Băsescu în dosarul răpirii 

jurnaliștilor 

Magistrații Judecătoriei Sectorului 5 au confirmat cererea Parchetului General de 

redeschidere a urmăririi penale împotriva fostului președinte Traian Băsescu pentru 

săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak. 

De asemenea, instanța a constatat ca rămasă fără obiect cererea de redeschidere a urmăririi 

penale față de Vasile Blaga. Acest dosar a fost deschis după ce Corneliu Vadim Tudor a 

depus o plângere penală la Parchetul General în care îi acuza pe Traian Băsescu și pe 

președintele PDL de la acea vreme, Vasile Blaga, că și-au însușit o parte din răscumpărarea 

plătită de statul român pentru eliberarea celor trei jurnaliști români răpiți în Irak în anul 2005. 

În plângerea penală depusă la Parchet, Vadim Tudor aducea ca argumente afirmațiile făcute 

într-o carte de fostul procuror DIICOT Ciprian Nastasiu, și anume că din suma plătită de 

statul român pentru eliberarea jurnaliștilor ar fi dispărut 4 milioane de euro. Potrivit lui 

Nastasiu, autoritățile de la București ar fi trimis la Bagdad, prin intermediul SIE și cu 

implicarea lui Traian Băsescu, aproximativ 12 — 13 milioane de euro, însă răpitorii ar fi 

primit doar 9 milioane de euro. El îl acuza pe Traian Băsescu de faptul că a clasificat pentru 

50 de ani documentele despre negocierile din Irak și suma reală plătită răpitorilor. 

Inițial, dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 5, care și-a declinat competența în 

acest caz pe 28 mai 2015. Cauza a ajuns apoi la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanță 

care a retrimis dosarul la Judecătoria Sectorului 5. 
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24 NOIEMBRIE 
Deputatul Anghel Stanciu a fost condamnat definitiv la 6 luni închisoare cu suspendare  
Deputatul PSD Anghel Stanciu a fost condamnat definitiv de judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie la şase luni de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, 

după ce acesta şi-a angajat fiul şi nora la biroul său parlamentar.  

Un complet de cinci judecători de la ÎCCJ a respins atât apelul lui Anghel Stanciu, cât şi apelul 

declarat de Parchetul General, fiind menţinută sentinţa dată în martie 2015 de un complet de trei 

judecători de la aceeaşi instanţă. În cazul deputatului PSD, magistraţii au dispus un termen de 

încercare de 2 ani şi 6 luni.  

Deputatul Anghel Stanciu a fost trimis în judecată în noiembrie 2013 de procurorii Parchetului 

General pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese. Procurorii susţin că Anghel Stanciu, în 

calitate de deputat, a încheiat cu fiul său două contracte civile prin care acesta din urmă a fost angajat 

în perioada 2007 - 2011 în cadrul biroului său parlamentar, contracte în baza cărora s-a realizat în 

mod direct un folos material pentru fiul său în cuantum de 38.945 lei. Totodată, Anghel Stanciu a 

încheiat cu nora sa un contract civil, angajând-o în perioada 2008 - 2011 în cadrul biroului său 

parlamentar, activitate în urma căreia aceasta a realizat un folos material în cuantum de 26.934 lei.  

Ancheta în acest caz a fost demarată în urma unei sesizări a Agenţiei Naţionale de Integritate, care a 
constatat că Anghel Stanciu a propus angajarea şi a avizat contractele individuale de muncă privind 
angajarea fiului său, Cătălin Anghel Stanciu, şi a soţiei acestuia, Maria Eleonora Stanciu, în funcţiile de 
referenţi la Biroul Parlamentar - Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, încălcând prevederile Legii nr. 
161 din 19 aprilie 2003. 

 

25 NOIEMBRIE 
ÎCCJ a stabilit că deputatul Steluța Cătăniciu s-a aflat în conflict de interese 

Deputatul ALDE Steluța Cătăniciu a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), 
după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că ea a încălcat regimul juridic privind conflictul de 
interese în materie administrativă, pe vremea când era consilier local în Cluj Napoca. 

Instanța supremă a respins ca nefondat recursul declarat de Steluța Cătăniciu și a menținut o decizie 
a Curții de Apel Cluj Napoca din decembrie 2013, prin care s-a stabilit că ea a fost în conflict de interese. 
În martie 2013, Agenția Națională de Integritate a stabilit că Steluța Cătăniciu, la acea vreme deputat 
PNL, a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, pe vremea când 
era consilier local în Cluj Napoca, deoarece a participat la adoptarea unei hotărâri în favoarea unei 
societăți unde avea un interes patrimonial. 

Potrivit ANI, Steluța Cătăniciu a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie 
administrativă, întrucât, în calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj-
Napoca, județul Cluj, a participat, la data de 7 aprilie 2009, la procesul de deliberare și adoptare a 
Hotărârii Consiliului Local privind prelungirea contractului de asociere pentru spațiu cu altă destinație 
a Societății Cooperativa Meșteșugărească Foto Optica din Cluj-Napoca. 

Ulterior adoptării acestei hotărâri, la data de 5 mai 2009, Steluța Cătăniciu a încheiat cu societatea 
menționată un contract de asistență juridică privind reprezentarea în instanță a intereselor societății 
în litigiul avut cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Mai mult, Steluța Cătăniciu a reprezentat în 
instanță interesele Societății Cooperativa Meșteșugărească Foto Optica din Cluj-Napoca în litigiul avut 
cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin contractele de asistență juridică încheiate la data de 22 
aprilie 2008 și 5 mai 2009. Pentru contractele încheiate, Steluța Cătăniciu a încasat suma de 8.000 lei. 
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26 NOIEMBRIE 
Deputatul Ioan Oltean este urmărit penal pentru complicitate la abuz în serviciu şi trafic de 

influenţă  
Deputatul Ioan Oltean este urmărit penal de procurorii DNA pentru infracţiunea de complicitate la 

abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi trafic de 

influenţă în dosarul despăgubirilor ANRP către Mihai Rotaru.  

Potrivit unui comunicat al DNA, în dosar este urmărit penal, pentru abuz în serviciu dacă funcţionarul 

a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, deputatul Cătălin Teodorescu, la data faptei 

membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor (ANRP), trimis în judecată sub control judiciar în altă cauză. DNA 

precizează că, la 17 iunie 2010, Cătălin Teodorescu, prin exercitarea abuzivă a atribuţiunilor de 

serviciu, cu încălcarea prevederilor legale, a aprobat raportul de evaluare prin care un teren în 

suprafaţă de 61.857 mp situat în municipiul Piteşti a fost evaluat la aproximativ 109 milioane lei, 

sumă acordată drept despăgubire unei persoane.  

Procurorii au constatat că terenul a fost supraevaluat cu aproximativ 87,3 milioane lei, ceea ce 

reprezintă prejudiciu în dauna bugetului de stat, fiind facilitată obţinerea unor avantaje patrimoniale 

pentru persoana beneficiară a sumei de bani. "Suma plătită în acest dosar de despăgubire pentru un 

teren reprezintă un sfert din totalul despăgubirilor civile plătite de ANRP în tot cursul anului 2011. 

Persoana beneficiară a sumei de 108.932.000 lei (aprox. 25 milioane euro) cumpărase drepturile 

litigioase de la o altă persoană cu câteva luni înainte de decizia comisiei ANRP, mai precis la data de 

27.11.2009, cu suma de 750.000 euro. Persoana a vândut aceste drepturi după ce, timp de 8 ani nu 

reuşise să obţină proprietăţile revendicate, ceea ce condusese şi la iniţierea unui proces in instanţă", se 

arată în comunicat.  

 

 

2 DECEMBRIE 
Senatul a încuviințat reținerea și arestarea preventivă a senatorului Dan Șova  

 

Senatul a încuviințat reținerea și arestarea preventivă a senatorului social-democrat Dan Șova, 

aprobând solicitarea ministrului Justiției cu 95 de voturi “pentru” și 30 de voturi “împotrivă”. 

"Procedând la numărarea voturilor exprimate de către senatori, prin vot secret cu bile, în 

conformitate cu art. 135 și 136 din Regulamentul Senatului, (...) Comisia de numărare a 

voturilor a constatat următoarele: numărul total al senatorilor - 165; număr total de voturi 

exprimate - 127, din care voturi 'pentru' - 95, iar voturi contra - 30 și voturi anulate - două. Ca 

urmare a faptului că, în urma votului exprimat, a fost întrunit votul majorității senatorilor 

prezenți, (...) Senatul încuviințează reținerea și arestarea preventivă a dlui senator Șova Dan", 

a anunțat, de la Tribuna Senatului, senatorul Laurențiu Coca. 

Dan Șova a susținut, în ședința de plen în care urma să se voteze asupra cererii Justiției 

privind încuviințarea reținerii și arestării sale preventive, că din cele 3.000 de file ale 

dosarului doar 60 sunt cu referire directă la el, iar acestea nu conțin probe, ci denunțul și 

ordonanțele procurorului. 

Șova i-a îndemnat, în luarea sa de cuvânt, pe senatori să voteze conform propriei conștiințe, 

în acord cu Constituția și "după cum scrie în Regulament". "Mă aflu în fața dumneavoastră 

pentru a treia oară anul acesta la un vot de ridicare a imunității. Cred că încep să mă apropii 

de recorduri nedorite. Pentru că sunt în situația aceasta, simt nevoia nu să vă solicit ceva, ci să 

vă aduc la cunoștință câteva date. S-a prezentat în fața dumneavoastră un dosar de 3.000 de 

file care se referă la două infracțiuni - la un abuz în serviciu și la un trafic de influență. Din 

cele 3.000 de file, referitoare la mine sunt 60 de pagini. Cele 60 de pagini nu sunt de probe, 

sunt un denunț și ordonanțele procurorului. Îmi asum ce spun. În dosar, și dosarul este la 

Comisia juridică, în afară de denunț, nu există niciun fel de probe. Există un denunț, atât", a 

declarat Șova. 
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Comisia juridică a Senatului a dat, în 24 noiembrie, un aviz favorabil cererii Justiției în cazul lui Dan 
Șova. Potrivit DNA, în perioada octombrie 2011 — iulie 2014, Dan Șova a pretins sume de bani și a 
primit în total 100.000 de euro de la o persoană denunțătoare, în schimbul traficării influenței sale 
reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al CET Govora SA, astfel încât acesta din 
urmă să asigure încheierea unui contract de asistență juridică cu o anumită societate de avocatură, 
contract de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/lună. 

 

 

3 DECEMBRIE 
Deputatul Florin Popescu a fost condamnat la doi ani închisoare cu executare 

 

Deputatul Florin Popescu a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la doi ani 

închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat că a cerut zeci de tone de pui grill pe 

care le-a distribuit în scop electoral la alegerile locale din 2012. Decizia nu este definitivă și 

poate fi atacată cu apel. 

Florin Popescu a fost trimis în judecată de DNA în iunie 2014, pentru săvârșirea 

infracțiunilor de folosire a influenței, de către o persoană care îndeplinește o funcție de 

conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau 

alte foloase necuvenite. În rechizitoriu, procurorii au reținut că, în 2012, Florin Popescu, 

folosindu-și influența și autoritatea ce decurgeau din funcțiile de președinte al unui partid 

politic, organizația județeană Dâmbovița și vicepreședinte al aceleiași formațiuni politice la 

nivel național, l-a determinat pe un denunțător să-i remită mai multe foloase necuvenite. 

"Acestea au constat în cantitatea de 60.992 kg pui grill, în valoare de 485.500 lei, pe care 

ulterior a distribuit-o, în scop electoral, cetățenilor din județul Dâmbovița, cu ocazia 

campaniei electorale, pentru alegerile locale, din luna iunie 2012. În acea perioadă, Florin 

Popescu a candidat și el pentru obținerea unui nou mandat în funcția de președinte al 

Consiliului Județean Dâmbovița", declară anchetatorii. 

Procurorii au constatat că, în martie 2012, un intermediar i-a transmis denunțătorului că se 

apropie alegerile locale și trebuie să dea filialelor locale ale partidelor politice importante câte 

250.000 euro. "Denunțătorul i-a răspuns că suma este prea mare, fiind dispus să dea cel mult 

câte 100.000 euro, pentru fiecare partid politic important. La sfârșitul aceleiași luni, Florin 

Popescu, care, la alegerile locale desfășurate în iunie 2012, a candidat pentru un nou mandat 

în funcția de președinte al CJ Dâmbovița, a organizat mai multe ședințe la sediul partidului, la 

care au participat atât persoane desemnate să coordoneze campania electorală în colegiile 

stabilite la nivelul județului, cât și candidații acestei formațiuni politice la funcțiile de primar. 

Cu acele ocazii, el le-a comunicat că, în perioada următoare, le va trimite alimente pentru a le 

distribui în scop electoral cetățenilor din localitățile unde își depuseseră candidaturile", susțin 

anchetatorii. 
 

 

15 DECEMBRIE 
Senatorul Ionel Agrigoroaei a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare  
Senatorul UNPR Ionel Agrigoroaei a fost condamnat de judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie la doi ani, şase luni şi 20 de zile închisoare cu suspendare, fiind obligat să presteze 80 de zile 

de muncă în folosul comunităţii, într-un dosar în care a fost trimis în judecată în 2014 pentru 

săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, înşelăciune şi 

complicitate la înşelăciune, în legătură cu obţinerea unui credit.  
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Potrivit deciziei instanţei, Ionel Agrigoroaei a primit un an închisoare pentru fals în înscrisuri sub 

semnătură privată în formă continuată, opt luni închisoare pentru fals în înscrisuri sub semnătură 

privată, şase luni pentru uz de fals, un an şi şase luni pentru înşelăciune şi un an închisoare pentru 

complicitate la înşelăciune. La pedeapsa cea mai grea de un an şi şase luni se adaugă un spor de 1/3 

din totalul celorlalte pedepse, rezultând o pedeapsă finală de doi ani, şase luni şi 20 de zile închisoare.  

Instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei, cu un termen de patru ani sub supraveghere, 

perioadă în care senatorul va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru 80 de zile în 

cadrul Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi - Serviciul de Evidenţă a Persoanelor sau în 

cadrul Bibliotecii Judeţene "Gh. Asachi". De asemenea, el este obligat să frecventeze unul sau mai 

multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Iaşi 

sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.  

În acelaşi dosar, Antonela Agrigoroaei (soţia senatorului) a fost condamnată la doi ani şi patru luni 

închisoare cu suspendare şi 80 de zile muncă în cadrul Spitalului Clinic de Pneumologie Iaşi sau la 

Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iaşi. Dănuţ Agrigoroaei (fratele senatorului) a primit doi 

ani închisoare cu suspendare şi 80 de zile muncă în folosul comunităţii. Alte condamnări: Laura 

Agrigoroaei - un an şi patru luni închisoare cu suspendare, Stelian Borş - un an şi cinci luni cu 

suspendare, Lăcrămioara Borş - un an şi trei luni cu suspendare, Dana Mihaela Duduc - un an şi nouă 

luni cu suspendare.  
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DECLARAŢIILE ANULUI 

 

5 IANUARIE 
Victor Ponta, către liberali: "Pentru o acţiune politică serioasă este nevoie de consens pe 

teme precum revizuirea Constituţiei"  
Premierul Victor Ponta, preşedintele PSD, a declarat că a luat act de opinia exprimată de liderii PNL 

privind organizarea de alegeri anticipate, dar a adăugat că pentru o acţiune politică serioasă este 

nevoie de un dialog şi un consens pe teme precum schimbarea Constituţiei, a legii electorale, a celei 

privind finanţarea partidelor şi a organizării administrativ-teritoriale.  

"Am luat act despre anunţul făcut de liderii PNL şi sigur respect dreptul Opoziţiei de a acţiona cum 

consideră. Dar pentru a putea avea o reacţie serioasă, nu doar politicianistă, este nevoie de dialog 

pentru a lămuri următoarele aspecte esenţiale: 1 - dacă se doresc alegeri anticipate aceasta înseamnă 

că rămâne în vigoare actuala lege (CCR a decis, la solicitarea chiar a PDL, ca niciun nou sistem 

electoral nu poate fi aplicat mai repede de un an de la adoptare). Îşi asumă PNL aceasta situaţie? 2 - 

înseamnă că noii parlamentari vor fi la fel de numeroşi şi aleşi pe un sistem pe care toţi îl considerăm 

neadecvat!! Îşi asumă PNL aceasta situaţie? 3 - pentru a avea anticipate este nevoie, în conformitate 

cu art. 89 din Constituţie, de o procedură care presupune o criză politică de cel puţin 60 zile, plus 

campanie electorală şi plus formarea noului Parlament şi Guvern! În total, cel puţin 100 de zile de 

instabilitate!!! Îşi asumă PNL această situaţie?", a scris premierul pe pagina sa de Facebook.  

 

7 IANUARIE 

Klaus Iohannis: "Nu cred că trebuie să avem sancţiuni pentru politicienii care 
încalcă independenţa justiţiei" 

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că politicienii care încalcă independenţa justiţiei nu trebuie 

sancţionaţi şi că în astfel de situaţii Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) trebuie să reacţioneze 

imediat.  

"Eu nu cred că trebuie să avem sancţiuni pentru politicieni. Eu cred că trebuie să avem o clasă politică 

suficient de matură, încât fiecare politician are interesul legitim să nu facă astfel de declaraţii, fiindcă îi 

dăunează. Pentru asta trebuie să avem şi o conştientizare în rândul electoratului. Nu cred că este nevoie 

să mergem până acolo să spunem că, dacă cineva a încălcat independenţa justiţiei, trebuie să-şi piardă 

funcţia sau postul. Nu. Dar CSM trebuie să reacţioneze imediat şi să sancţioneze declaraţia respectivă", 

a susţinut Iohannis.  

El a spus că astfel de cazuri au existat şi în campania electorală şi au fost sancţionate de CSM. "Aceste 

lucruri trebuie să meargă mai departe în sensul că CSM trebuie să se exprime tranşant, iar clasa politică 

trebuie să privească aceste declaraţii ca şi nişte avertismente foarte serioase şi atunci toată lumea va 

dori să intre în normal. Dorinţa mea este să ducem lucrurile din zona senzaţionalului în zona 

normalităţii. Niciun politician nu trebuie să-şi dorească să facă notă discordantă încălcând independenţa 

justiţiei. Dimpotrivă, trebuie să-şi cântărească vorbele în aşa fel încât să nu poată fi interpretate ca şi 

atacuri la justiţie", a adăugat şeful statului. 

 

 

9 IANUARIE 
Alina Gorghiu: "PNL va da un Guvern mai repede decât îşi imaginează Ponta"  
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Copreşedintele PNL Alina Gorghiu a declarat că liberalii vor da un Guvern mai repede decât îşi 

imaginează premierul Victor Ponta, pe care l-a criticat susţinând că încearcă să transforme 

comunicarea cu preşedintele Klaus Iohannis dintr-un exerciţiu de democraţie reală într-o campanie de 

imagine.  

"Vorbim de un PSD lipsit de legitimitate şi credibilitate, care face un lucru, zic eu, deranjant, dar 

străveziu, anume că încearcă acum să-şi schimbe strategia de imagine sau strategia de comunicare 

publică, vedeţi un Victor Ponta pios chiar la anumite apariţii, dar cred că în realitate nu s-a schimbat 

nimic din structura PSD", a spus Gorghiu.  

Ea a arătat că PNL se află într-un moment foarte bun, în contextul în care a dat preşedintele şi 

realizează o fuziune de anvergură cu PDL. "PNL are obligaţia să dea guvernul. Îi auzeam pe mulţi 

comentatori că preşedintele Iohannis va face în aşa fel încât să-l schimbe pe Ponta de la Guvern. Nu, 

PNL are obligaţia să-i dea preşedintelui Iohannis un partener la Palatul Victoria care să colaboreze 

instituţional cu Preşedinţia României, cu tot ce înseamnă instituţii din România, astfel încât să putem 

asigura un mers normal şi o strategie de construcţie. (...) PNL este absolut determinat să ajungă la 

guvernare, să vină cu proiecte de anvergură, cu oameni care sunt credibili, specializaţi pe domeniile 

pe care o să fie miniştri, nişte oameni care nu au în spate controverse şi care o să poată să 

implementeze cam tot ce are electoratul pe agendă", a spus liderul PNL.  

 

14 IANUARIE 
Valeriu Zgonea: "Votul prin corespondenţă nu se poate face doar pentru diaspora"  
Votul prin corespondenţă nu se poate face doar pentru diaspora, a declarat Valeriu Zgonea, preşedinte 

al Comisiei parlamentare speciale pentru Comisiei parlamentare speciale pentru elaborarea 

propunerilor legislative privind legile electorale. "Votul prin corespondenţă nu se poate face doar 

pentru diaspora. Votul prin corespondenţă se face pentru un anumit tip de scrutin, pentru toţi cetăţenii 

României. Asta e o chestie foarte grea, altfel ar fi neconstituţional", a precizat Zgonea la finalul unei 

reuniuni a comisiei parlamentare.  

El a arătat că securitatea este stabilită prin măsurile prevăzute în textul de lege. "Au fost foarte multe 

elemente acuzate de către participanţii la un vot prin corespondenţă în Spania, Italia sau Mare 

Britanie, de aceea comisia a scris ambasadelor şi a cerut suport din partea parlamentelor naţionale din 

UE cu privire la această chestiune. Mai mult, am cerut suport şi din partea ambasadei SUA. Anul 

trecut, undeva în decembrie, a venit acest suport, a fost distribuit către toţi membrii comisiei, astfel 

încât să vedem cum este votul electronic şi votul prin corespondenţă în Statele Unite. (...) 

Inventivitatea omului este foarte mare. Noi dorim să fie un vot securizat şi trebuie să înţelegem cu 

toţii că, în momentul în care faci vot electronic sau vot prin corespondenţă, o parte din securitatea pe 

care tu o ai ca cetăţean cu privire la modul în care votezi se pierde. Trebuie să acceptăm acest lucru", 

a spus Zgonea.  

 

 
23 IANUARIE 
Klaus Iohannis: “Îmi doresc un guvern PNL”  
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că îşi doreşte un guvern PNL, el adăugând că actuala formulă 

de guvernare nu poate pune în practică viziunea sa pentru următorii zece ani.  

"Da, eu îmi doresc un guvern PNL. Nu este niciun secret, nu fac niciun secret din asta. Şi atunci cu 

acel guvern veţi vedea ce înseamnă dacă preşedintele nu colaborează instituţional corect, ci 

colaborează efectiv cu efecte sinergice cu guvernul, având concepte similare, abordări similare, 

venind cu soluţii pentru marile probleme. Una este ce avem acum, colaborăm instituţional corect, alta 

este dacă va fi un guvern, acum sau după 2016, cu cât mai repede cu atât mai bine, cu care mă simt 

confortabil, un guvern pe care pot să-l numesc dacă merg la Bruxelles să spun: 'Domnule preşedinte, 

guvernul meu şi cu mine vă propunem acest lucru", a declarat Iohannis.  

El a precizat că preşedintele nu poate schimba guvernul, ci Parlamentul, indicând că în legislativ au 

început "mişcări" între partide. "Acum nu avem alegeri, dar este posibil, am spus-o şi înainte de 

alegeri, şi toată lumea a observat că vor începe mişcări în Parlament. Se vor forma noi grupuri, vor 
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apărea reorientări. Acest lucru se întâmplă, (...) lucrurile se întâmplă în Parlament. Este posibil ca în 

cursul acestui an, nu ştiu când fiindcă nu dirijez eu aceste lucruri, dar sunt mişcări în Parlament 

între partide şi este posibil să se schimbe majoritatea, şi este normal. În momentul în care 

actuala Opoziţie simte că are un vot în plus, vine cu o moţiune de cenzură şi schimbă 

guvernul. Aşa funcţionează democraţia, este normal, este natural, şi atunci vom avea alt 

guvern", a mai spus Iohannis. 

 

 

23 IANUARIE 
Tăriceanu: "Votul prin corespondenţă dă posibilitatea alterării votului, cel electronic are 

complicaţii tehnice"  
Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că sistemul de vot prin corespondenţă dă 

posibilitatea de "alterare" a votului, chiar de fraudare, în timp ce votul electronic presupune 

complicaţii tehnice. "Sistemul de vot prin corespondenţă a fost aici menţionat ca o posibilitate, dar cu 

deficienţele importante care sunt legate de el şi anume posibilitatea de alterare a votului, ca să nu spun 

chiar de fraudare. Pentru cei cu o conştiinţă civică politică redusă, a da plicul cu vot pentru o sumă de 

bani sau pentru un mic şi o bere la o fiestă în străinătate nu cred că e o mare problemă. Deci, trebuie 

să fim foarte atenţi în legătură cu această chestiune", a declarat Tăriceanu la un seminar organizat de 

Ambasada Franţei despre experienţa franceză în organizarea alegerilor în străinătate.  

În ceea ce priveşte votul electronic, preşedintele Senatului a admis că acesta poate să fie "la prima 

vedere" o soluţie, dar a precizat că sistemul comportă unele complicaţii tehnice. "Şi mai are o mare 

problemă: că nu putem într-un timp foarte scurt după închiderea votului să verificăm dacă nu există 

vot dublu - şi electronic şi pe listă. Având interesul de a da rezultatul cât mai repede, această 

operaţiune ia destul de mult timp pentru a descărca toate voturile care s-au făcut la urne şi a vedea 

dacă nu sunt în acelaşi timp suprapuse cu un vot electronic", a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.  

 

 

3 FEBRUARIE 

Mihai Voicu: “Suntem pentru introducerea votului prin corespondenţă, printr-
o lege separată, aplicabilă la toate tipurile de scrutin” 

Deputatul PNL Mihai Voicu, vicepreşedinte al Comisiei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor 

pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, s-a pronunţat pentru introducerea 

votului prin corespondenţă, printr-o lege separată, care să se aplice pentru toate tipurile de scrutin.  

"Poziţia noastră (n.r.- a PNL) este de a introduce votul prin corespondenţă, printr-o lege separată, care 

să se numească legea votului prin corespondenţă, şi care să fie aplicabilă la toate tipurile de scrutin, 

bineînţeles cu măsurile tehnice necesare şi care sunt diferenţiate în funcţie de tipul de scrutin. Admitem 

însă că aplicabilitatea la alegerile locale poate pune nişte probleme tehnice mai complicat de rezolvat 

decât la celelalte tipuri de scrutin, şi, de aceea, putem accepta, dacă dezbaterea va duce acolo, ca, pentru 

alegerile locale, legea votului prin corespondenţă să fie aplicabilă începând cu cele de după 2016. . (...) 

Principiul este acela de a susţine votul prin corespondenţă la toate tipurile de scrutin", a declarat Mihai 

Voicu, în cadrul unei dezbateri a comisiei la care au participat reprezentanţii Societăţii Academice din 

România (SAR).  

Deputatul PNL a reiterat poziţia liberalilor ca primarii să fie aleşi în două tururi de scrutin, prin vot 

uninominal. "Prin similitudine, propunerea noastră este ca şi preşedinţii de CJ să fie aleşi în două tururi 

de scrutin. Nu excludem posibilitatea, este a doua opţiune pe care o avem, de a reveni la sistemul de 

până în 2008 de alegere a preşedinţilor de Consilii judeţene prin votul indirect al consilierilor, dar prima 

noastră opţiune este votul uninominal direct în două tururi de scrutin", a adăugat Mihai Voicu.  
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22 FEBRUARIE 
Ion Iliescu: “Guvernarea Ponta a fost un handicap pentru campania prezidenţială” 

Preşedintele de onoare al PSD Ion Iliescu a declarat că guvernarea a fost un „element nefavorizant, un 
handicap” pentru campania prezidenţială, deoarece s-a speculat tot ce nu a mers bine. Iliescu a ţinut 
să precizeze că Executivul condus de Victor Ponta nu era pregătit şi nu avea experienţa necesară 
pentru relaţia cu Diaspora. 

”Guvernarea a fost un element nefavorizant. Bineînţeles, a fost un handicap pentru campania 
prezidenţială, era şi un avantaj, dar şi un dezavantaj, pentru că s-a speculat tot ce nu a mers bine. S-a 
speculat de adversari, de liberali, de domnul Iohannis, care venea dintr-o funcţie de primar, fără alte 
elemente de experienţă la nivel naţional. S-a folosit de conjuncturile respective”, a spus Ion Iliescu. 

Fostul preşedinte PSD a mai afirmat că Guvernul Ponta nu a fost pregătit şi nu a avut experienţa 
necesară pentru relaţia cu Diaspora. “Guvernul nostru nu era pregătit şi nu avea experienţa necesară 
pentru relaţia cu Diaspora. A fost bine speculată de opoziţie această nemulţumire a unui număr mare 
de români. Guvernul ţării nu are cum să le rezolve lor problemele de existenţă, dar tema a fost 
speculată”, a precizat Ion Iliescu. 

 

 

27 FEBRUARIE 
Kelemen Hunor: "Înfiinţarea partidelor cu trei membri nu e un pericol pentru UDMR, 

pentru societatea românească, da" 
Preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, a declarat că decizia 

Comisiei de cod electoral privind posibilitatea înfiinţării unui partid doar cu trei membri nu reprezintă 

un pericol pentru Uniune, în schimb ar putea avea efect negativ asupra societăţii româneşti.  

"România tot timpul este, din acest punct de vedere, în extreme. Se aşază în extreme. 25.000 de 

semnături din 18 judeţe necesare pentru înfiinţarea unui partid era o extremă. Cealaltă extremă într-o 

ţară fără o tradiţie politică democratică, cum este în Marea Britanie spre exemplu, este să înfiinţezi 

fără nicio altă condiţie un partid cu trei membri. Deci, am impresia că noi nu reuşim să găsim calea de 

mijloc. (...) Pentru UDMR nu este un pericol, în schimb pentru societatea românească da. Nici votul 

uninominal nu era un pericol pentru UDMR şi noi am spus acest lucru, dar şi atunci populismul şi 

demagogia au învins. Şi acum spunem că dacă populismul şi demagogia vor învinge va fi rău pentru 

societatea românească, nu pentru UDMR", a declarat Kelemen Hunor.  

 

 

 

1 APRILIE 
Klaus Iohannis: "Cea mai mare nemulţumire a mea rămâne modul în care Parlamentul 

continuă să trateze cererile justiţiei"  
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că cea mai mare nemulţumire a sa, la 100 de zile de la 

preluarea mandatului, rămâne modul în care Parlamentul continuă să trateze cererile justiţiei şi faptul 

că procedurile mai transparente şi mai simple care privesc încuviinţarea cererilor nu au fost onorate. 

"Cea mai mare nemulţumire a mea în această perioadă şi, trebuie să recunoaştem, cea mai mare 

restanţă rămâne modul în care Parlamentul continuă să trateze cererile justiţiei. Dar şi faptul că 

promisiunea de a face mai transparente şi mai simple procedurile care privesc încuviinţarea cererilor 

justiţiei nu a fost onorată încă de partide", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.  

El a subliniat că fiecare episod în care justiţia este blocată în Parlament înseamnă un pas înapoi în 

recâştigarea încrederii publice şi o sursă de pierdere a legitimităţii, menţionând că efectele depăşesc 

momentul unui vot. Iohannis a mai arătat că, în politică, "dacă ai greşit grav, demisionezi". "Despre 

politicienii suspectaţi de corupţie şi fuga de justiţie, vreau să subliniez că există o probă pe care dacă 
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nu o treci, nimic şi nimeni nu te poate ajuta. Această probă se referă la integritatea personală. Ea nu se 

poate mima, oricâte încercări ai face. În politică, dacă ai greşit grav, demisionezi. Acesta este un alt 

mod de a face politică", a spus Iohannis.  

Potrivit preşedintelui Iohannis, faptul că partidele şi Parlamentul încă nu au făcut ceea ce au promis 
este o încă nerealizare a primelor 100 de zile ale mandatului său. Şeful statului a precizat că înţelege 
şi împărtăşeşte supărarea oamenilor care s-au săturat să vadă că mulţi dintre cei aleşi să-i reprezinte 
în Parlament au uitat în slujba cui sunt şi le sfidează aşteptările. "Înţeleg şi dorinţa unora de acţiuni 
rapide şi radicale pe termen scurt. În democraţie, însă, nu poţi rezolva un abuz prin alt abuz, nu poţi 
opri un conflict printr-unul şi mai mare şi nu poţi schimba comportamente cu forţa. S-au mai încercat 
aceste lucruri în România ultimilor ani, de către toate părţile. Ştim cu toţii ce-a ieşit, un război al tuturor 
împotriva tuturor. Cine nu învaţă din lecţiile istoriei e condamnat să repete trecutul şi nu poate 
construi un alt viitor. Eu nu am de gând să-l repet. Schimbarea clasei politice şi a mentalităţilor este 
un proces de durată. Dar este un proces care acum câteva luni părea imposibil, în timp ce astăzi e deja 
început. Rezistenţa la schimbare este primul semn că aceasta se întâmplă. Dacă rămâi consecvent 
unor principii, chiar şi atunci când circumstanţele te împing a le încălca, în cele din urmă vor prevala 
principiile", a completat Iohannis. 

 

6 APRILIE 
Victor Ponta: "Toată discuția cu anticipatele e o gogoașă, n-o crede nimeni" 

Premierul Victor Ponta a calificat discuția despre anticipate avansată de unii lideri ai PNL drept "o 
gogoașă" și a atras atenția că orice astfel de scrutin s-ar desfășura pe actuala lege de alegere a 
Parlamentului. 

“E foarte bine dacă PNL își face un program de guvernare, își pregătește niște oameni și participă la 
alegeri așa cum vom participa și noi în 2016 cu un program după care oamenii vor decide. E un lucru 
normal și democratic. Nu trebuie să schimbăm acum guverne doar pentru că un flămând care din 
aprilie 2012 n-a mai fost în guvern, trebuie să îl punem iar în guvern. Atenție, dacă am face - luăm 
varianta teoretică - alegeri anticipate pentru Parlament, le-am face pe legea actuală. Și atunci toată 
discuția că schimbăm legile privind modul de alegere a Parlamentului, a Consiliilor Județene, ar fi o 
păcăleală ori eu nu cred că cei de la PNL vor să păcălească oamenii. Eu cred că la fel ca și noi vor să 
schimbăm sistemul electoral și atunci nu putem să-l aplicăm decât la un an după, că așa a spus Curtea 
Constituțională", a afirmat Ponta. 

Premierul a susținut că niciun lider PNL nu crede în realitate în organizarea anticipatelor. "Toată 
discuția asta cu anticipatele e o gogoașă pe care sunt convins n-o crede nici domnul Petrache (secretar 
general al PNL - n.r.), nici altcineva", a precizat prim-ministrul. 

 

 

18 APRILIE 
Victor Ponta, la Congresul UDMR: "În 2013 v-am rugat să veniţi la guvernare, în 2015 nu 

vă mai rog nimic"  
Premierul Victor Ponta le-a transmis membrilor UDMR reuniţi la Congresul formaţiunii că, spre 

deosebire de alţi ani, în 2015 nu le mai propune intrarea la guvernare, fiind convins că în calitate de 

reprezentanţi legitimi ai comunităţii maghiare vor decide singuri asupra acestui lucru.  

"În 2011, la Oradea (...), am fost la Congres, v-am rugat să ieşiţi de la guvernare, să veniţi alături de 

noi. Nu ne-aţi urmat sfatul. În 2013, la Miercurea Ciuc v-am rugat: veniţi la guvernare. L-aţi urmat 

puţin (sfatul-n.r.), dar aţi plecat. Aşa că în 2015 m-am învăţat minte şi nu vă mai rog nimic, că ştiu că 

veţi face ce credeţi dumneavoastră că este bine. Aveţi dreptul legitim să faceţi acest lucru pentru că, 

am spus-o întotdeauna şi când am fost aliaţi, şi când am fost adversari, UDMR este singurul 
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reprezentant legitim al comunităţii maghiare din România. (...) Este esenţial pentru democraţia din 

România ca o comunitate atât de puternică, atât de numeroasă ca minoritatea maghiară, să fie 

reprezentată în toate structurile politice ale unui stat democratic", a susţinut premierul în discursul său 

la Congresul UDMR.  

Ponta a mulţumit miniştrilor Uniunii care au făcut parte din guvernele conduse de el şi a precizat că 

şi-ar fi dorit-o ca ministru şi pe Rozalia Biro, propusă anul trecut ca ministru al Culturii şi 

vicepremier, dar respinsă însă de preşedintele Traian Băsescu. "Sunt convins că ar fi fost un ministru 

extraordinar de bun şi va trebui să fie ministru la un moment dat, doamna Rozalia Biro pe care am 

propus-o cu toată convingerea ca ministru, şi sper ca la un moment dat să fie într-un guvern cu noi, cu 

colegii de la PNL, acesta e un lucru pe care îl veţi decide la momentul oportun", a precizat Ponta.  

 

20 APRILIE 
Niculae Mircovici: "Parlamentul României nu este cârpa de şters praful a nimănui"  
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a solicitat, în şedinţa de luni, ca ministrul Justiţiei, Robert 

Cazanciuc, să dea lămuriri legate de problemele privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare 

(MCV) şi să prezinte care este situaţia în celelalte state ale UE privind raporturile cu Comisia 

Europeană pe tema elaborării legislaţiei naţionale în cadrul fiecărui stat, a declarat Niculae Mircovici, 

secretarul Camerei Deputaţilor, după şedinţa Biroului permanent.  

"A fost o discuţie, faptul că Parlamentul României nu este cârpa de şters praful a nimănui, există 

anumite probleme care vizează independenţa şi suveranitatea unei ţări şi ele trebuie să fie respectate 

ca atare şi s-a solicitat de către mai mulţi colegi prezenţa ministrului Justiţiei pentru a lămuri 

problemele acestea care sunt legate de MCV şi de diversele tipuri de recomandări care ni se fac şi 

pentru a ne prezenta şi care e situaţia în celelalte state ale UE privind raporturile cu Comisia 

Europeană pe tema elaborării legislaţiei naţionale în cadrul fiecărui stat", a spus Mircovici.  

El a adăugat că această problemă a fost doar ridicată în BP, urmând ca miercuri să se discute din nou 

acest punct "şi probabil că atunci se va stabili şi când anume va fi invitat (n.r. ministrul Justiţiei) şi în 

ce condiţii, unde anume se va desfăşura această problemă".  

 

 

20 APRILIE 
Kelemen Hunor: "Considerăm că până la alegerile din 2016 o amendare coerentă a 

Constituţiei nu mai este posibilă"  
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că până la alegerile din 2016 o amendare coerentă a 

Constituţiei nu mai este posibilă. "Legat de Constituţie, noi considerăm că în această sesiune, în acest 

an, până la alegerile din 2016 o amendare a Constituţiei, o amendare coerentă, substanţială, nu mai 

este posibilă. Discuţiile pot fi continuate în comisie, dar noi nu credem că se poate ajunge în 

Parlament la două treimi sau la trei pătrimi în acest an, în această perioadă", a spus Kelemen Hunor, 

după consultările reprezentanţilor UDMR cu preşedintele Iohannis. El a arătat că speră că observaţiile 

UDMR vor fi luate în considerare referitor la legea finanţării partidelor politice şi legea finanţării 

campaniilor electorale.  

Liderul UDMR a precizat că în ceea ce priveşte legea alegerilor locale UDMR susţine alegerea 

primarilor dintr-un singur tur de scrutin şi alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene în mod direct. 

"Putem accepta şi alegerea preşedintelui de către Consiliul Judeţean. Din punctul nostru de vedere, nu 

are o miză importantă modalitatea cum sunt aleşi preşedinţii consiliilor judeţene. Eu recunosc că la o 

adică alegerea preşedinţilor în interiorul consiliilor şi de către consiliu, din punctul nostru de vedere ar 

însemna câteva avantaje eventual, dar nu acest lucru este important, important este să fie o 

administraţie publică funcţională şi bine gândită", a arătat Kelemen Hunor.  

Preşedintele UDMR a menţionat că, în ceea ce priveşte alegerile locale, Uniunea susţine un prag de 

3% pentru alegerile consiliilor judeţene, afirmând că acest prag este unul rezonabil. De asemenea, 

Kelemen Hunor a precizat că UDMR susţine reîntoarcerea pe lista naţională, reprezentarea 

proporţională şi principiul ca un judeţ să aibă cel puţin doi senatori şi patru deputaţi în cazul alegerilor 

parlamentare. "Acest lucru înseamnă o reducere semnificativă a numărului de parlamentari atât la 
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Senat, cât şi la Camera Deputaţilor, dar cifra de 300 nu este bătută în cuie. Noi considerăm că va fi un 

pic peste 300, dar nu acest lucru este cel mai important. Noi susţinem introducerea unui prag 

alternativ în acest proiect de lege. Am prezentat argumentele şi preşedintelui Republicii", a afirmat 

Kelemen Hunor. În cazul votului din diaspora, preşedintele UDMR a arătat că Uniunea susţine votul 

prin corespondenţă cu înregistrarea prealabilă a celor care vor să voteze.  

 

21 APRILIE 
Tăriceanu: "Parlamentul începe să împartă suveranitatea în privinţa misiunii sale 

legiuitoare cu CCR"  
Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat că Parlamentul "începe să împartă 

suveranitatea în privinţa misiunii sale legiuitoare" cu Curtea Constituţională. “Parlamentul începe să 

împartă suveranitatea în privinţa misiunii sale legiuitoare cu Curtea Constituţională. Această împărţire 

de suveranitate o acceptăm ca atare sau încercăm să o corectăm şi să lăsăm Parlamentul singura 

instituţie legiuitoare din România. Observam de curând, săptămâna trecută, CCR ia decizii care sunt 

obligatorii pentru Parlament, e un lucru nu ştiu dacă chiar inedit, dar aproape inedit", a susţinut 

Tăriceanu, la dezbaterile Comisiei parlamentare pentru revizuirea Constituţiei.  

Întrebat la finalul şedinţei Comisiei ce a dorit să transmită, Tăriceanu a arătat că Parlamentul nu mai 
este singura putere legiuitoare în stat. "După cum vedeţi, Parlamentul nu mai este singura putere în 
stat legiuitoare, ci facem acest lucru de o anumită bucată de vreme împreună cu Curtea 
Constituţională, care legiferează la rândul ei în paralel cu Parlamentul. Nu am spus că CCR nu ar trebui 
să aibă un control de constituţionalitate, dar am această obiecţiune şi acest punct de vedere pe care 
îl ridic în dezbaterea publică, cu tot respectul pentru rolul Curţii Constituţionale. Însă cred că din 
onestitate nu pot să nu fac acest lucru, cred că e o chestiune care nu este observată numai de mine, 
ci şi de alţi probabil oameni politici şi specialişti în drept constituţional", a arătat preşedintele 
Senatului. 

 

24 APRILIE 
Adrian Năstase: "Eu nu prea mai văd deosebire ideologică între PSD şi PNL"  
Fostul premier Adrian Năstase a declarat  că nu prea mai vede deosebire ideologică între PSD şi PNL, 

spunând că din ce observă acum ''bătălia este cine scade mai mult taxele''. ''Eu nu prea mai văd 

deosebire ideologică între PSD şi PNL în momentul de faţă, pentru că bătălia se duce într-o zonă a 

guvernării şi, practic, bătălia este cine scade mai mult taxele. Nu mai ştiu, asta este o idee socială, e o 

idee de stânga, o idee de dreapta? Până la urmă se produce o dezideologizare care, după părerea mea, 

va genera reacţii în zonele antisistem şi s-ar putea să se ajungă la crearea unor partide cum sunt în alte 

ţări din Europa, cum sunt Grecia, Spania şi aşa mai departe, din acest motiv. De aceea eu pledez 

pentru ideea de ideologie şi de clarificare ideologică'', a afirmat Adrian Năstase.  

Fostul premier şi preşedinte al PSD a mai spus că, deşi el a fost acuzat că destructurează PDL-ul, 

acest lucru a fost făcut chiar de cel care a condus partidul, Vasile Blaga. ''Traian Băsescu şi Vasile 

Blaga mă acuzau că vreau să destructurez PDL-ul, nu era chiar adevărat pentru că era într-un text 

scrisă ideea asta, iar până la urmă nu am mai citit-o pentru că nu mi se părea oportună, ideea în sine. 

Iată că Vasile Blaga a destructurat PDL-ul, el nu mai există, deci autodestructurarea unui partid mi se 

pare o evoluţie destul de spectaculoasă. Acum e vorba de Partidul Naţional Liberal care a înghiţit 

PDL'', a spus Năstase.  

Acesta a făcut şi o analiză a modului de formare a guvernului de după alegerile parlamentare viitoare. 
''Vreau să vă spun, chiar dacă poate voi supăra pe cineva, ne îndreptăm spre o situaţie în care la 
viitoarele alegeri parlamentare PSD şi PNL (...) să obţină fiecare între 35% şi 40%. Cum se va forma 
viitorul guvern? Un rol important îl va avea preşedintele şi care, mai curând, va fi aplecat către o 
formulă liberală. Apare o altă problemă: cu cine se va forma guvernul? În felul acesta UDMR, care îşi 
păstrează un rol de partener junior, ar putea să încline balanţa şi, în felul acesta, să impună nişte soluţii 
care să fie mai ciudate. Spun ciudate pentru că văd ce se întâmplă în Ungaria şi ştiu că UDMR este în 
permanenţă sub o mare presiune a evoluţiilor din Ungaria. Şi atunci vă întreb: nu ar trebui mai curând 
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să mergem pe formula electorală interbelică: alegeri parlamentare cu primă electorală? Astfel încât 
oricare dintre partidele mari care câştigă alegerile să obţină o primă electorală, cum este în Grecia, 
care să îi permită formarea guvernului, fără să mai caute diverse aranjamente cu partide mai mici care 
ar putea, pentru acel rest de voturi, să ceară foarte mult'', a afirmat Năstase. 

 

6 MAI 
Valeriu Zgonea: "Adoptarea legii finanţării partidelor va pune capăt practicilor 

nesănătoase dintre finanţatori şi partide"  
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, consideră că adoptarea legii partidelor politice, a 

legii privind finanţarea campaniilor electorale şi a legii privind alegerile locale va da posibilitatea 

partidelor mici să se implice activ în viaţa comunităţilor locale şi va pune capăt practicilor 

nesănătoase dintre finanţatori şi partide prin transparentizarea tuturor fluxurilor financiare.  

"La începutul anului am promis că vom realiza o reformă electorală profundă care să schimbe 

fundamental modul în care se face politică în România şi să reseteze relaţia politicului cu cetăţenii. 

Mă bucur că astăzi am demonstrat încă o dată că PSD îşi respectă angajamentele asumate în faţa 

opiniei publice şi că a reuşit să atragă în acest proiect inclusiv partidele din Opoziţie, în frunte cu 

PNL, chiar dacă la început s-au arătat neîncrezătoare în capacitatea Comisiei de cod electoral de a 

face toate aceste schimbări", a scris Zgonea pe Facebook.  

El a adăugat că adoptarea celor trei legi a fost făcută în urma consultărilor cu societatea civilă. "În 
acelaşi timp, sper ca PNL să dea dovadă de seriozitate şi să reevalueze decizia de a nu mai susţine 
modificarea Constituţiei. Avem nevoie de consens pe acest proiect major pentru România şi sper ca 
liderii liberali să îşi amintească de promisiunile făcute cetăţenilor în 2012, când făceau parte din USL", 
a precizat preşedintele Camerei Deputaţilor. 

 

7 MAI 
Ludovic Orban: "Nu vrem să modificăm Constituţia numai în interesul partidelor politice"  
Deputatul liberal Ludovic Orban a declarat că modificarea Constituţiei nu trebuie să fie problema 

partidelor politice, a Parlamentului, ci o problemă a întregii societăţi iar modificarea legii 

fundamentale să se facă după o consultare serioasă a societăţii.  

"S-a schimbat total conjunctura politică, au avut loc nişte alegeri prezidenţiale, PNL, astăzi, este 

rezultat al unei fuziuni între două partide politice. Noi nu vrem să modificăm Constituţia numai în 

interesul, să spun, al partidelor politice şi numai prin contribuţia parlamentară. Noi dorim să 

modificăm Constituţia după o consultare serioasă a societăţii, după o analiză profundă a 

disfuncţionalităţilor care au existat în societatea românească în funcţionarea instituţiilor statului şi 

abia apoi să găsim cauzele şi să venim cu modificările Constituţiei pentru eliminarea acestor 

disfuncţionalităţi", a afirmat Orban la dezbaterea "Protecţia constituţională a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanelor", organizată de grupul deputaţilor PNL.  

El a susţinut că modificarea Constituţiei trebuie să fie o problemă a întregii societăţi. "Cred că 

modificarea Constituţiei, dacă este necesară, nu trebuie să fie problema partidelor politice, a 

Parlamentului, ci o problemă a întregii societăţi, pentru că de fapt Constituţia este legea de bază în 

funcţie de care se aşază toate celelalte instituţii şi mai ales în funcţie de care sunt garantate drepturile 

şi libertăţile fundamentale şi prin intermediul Constituţiei se creează cadrul care să efectivizeze 

exercitarea acestor drepturi ale cetăţenilor", a spus Orban.  
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12 MAI 
Victor Ponta: "Nu am discutat niciodată cu preşedintele despre o înţelegere privind 

rămânerea mea ca premier până în 2016"  
Premierul Victor Ponta a declarat că nu a discutat niciodată cu preşedintele Klaus Iohannis despre o 

înţelegere din care să rezulte rămânerea sa la şefia Guvernului până în 2016. "Nu am discutat 

niciodată aşa ceva. Însă, cred că ceea ce preşedintele a spus public nu mi-a spus mie în particular, şi 

anume că el nu schimbă majorităţi şi că nu face decât să aplice Constituţia, am toată încrederea că asta 

va face", a declarat premierul, fiind întrebat dacă între el şi şeful statului s-a căzut la o înţelegere cu 

privire la rămânerea sa ca prim-ministru până-n 2016 potrivit unor "informaţii" care circulă în 

cercurile de presă în acest sens.  

Reamintindu-i-se că şeful statului a afirmat şi că îşi doreşte un Guvern PNL, Ponta a spus:"Bun, nu e 

normal lucrul acesta ?". "Ce vreţi să spună, că-şi doreşte un Guvern PSD ? Până la urmă sunt oamenii 

care l-au sprijinit în campanie, e de bun simţ ca să spună acest lucru", a adăugat premierul.  

La insistenţa realizatorului tv pe acelaşi subiect, Ponta a spus că nu a discutat cu Iohannis aşa ceva. 
"Însă, repet, declaraţia publică a domnului Iohannis cred că este şi declaraţia pe care mi-ar face-o şi în 
particular. Nu văd un dublu discurs din acest punct de vedere, cum vedeam tot timpul la Traian 
Băsescu. Cu Traian Băsescu orice vorbeam la ora 5.00 (17.00 - n.r.), la ora 6.00 (18.00 - n.r.) ieşea la 
televizor şi zicea invers. În ultimul an nici nu am mai vorbit deloc, practic, pentru că era inutil să 
vorbeşti cu cineva care oricum nu punea niciun fel de preţ", a mai declarat premierul. 

 

 

13 MAI 
Valeria Schelean: "Modificările pe legea ANI au trecut tacit de Cameră, cu complicitatea 

majorităţii"  
Deputatul liberal Valeria Schelean susţine că modificările legislative aduse legii Agenţiei Naţionale 

de Integritate au trecut tacit de Camera Deputaţilor, cu complicitatea majorităţii parlamentare.  

"Două iniţiative legislative de modificare la legea ANI au trecut tacit astăzi de Camera Deputaţilor, 

pentru că majorităţii parlamentare îi este teamă de o dezbatere publică pe orice fel de proiecte 

legislative care reglementează domeniul justiţiei. Aceste proiecte, care au adus modificări, de altfel 

neconstituţionale la legea ANI, au trecut tacit de Camera Deputaţilor pentru că, la şedinţa Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 28 aprilie, dl Eugen Nicolicea, ministrul care îi asigura 

lui Victor Ponta o bună colaborare interinstituţională cu Parlamentul, nu ştia dacă aceste proiecte 

trebuiau dezbătute de Camera Deputaţilor ca şi primă cameră sesizată sau, dimpotrivă, ca şi cameră 

decizională. Atât de mult timp i-a fost necesar dlui ministru să se lămurească cu privire la acest 

aspect, încât, între timp, termenul de 45 de zile până la adoptarea tacită a acelor două proiecte a fost 

împlinit", afirmă Schelean.  

Ea susţine că în acest context PSD nu a renunţat la tactici ca "Marţea Neagră". "Pentru că nu aş putea 

bănui vreun ministru al Cabinetului Ponta că nu are pregătirea profesională să citească corect 

Constituţia, singura concluzie pe care o pot trage din acest comportament al parlamentarilor din arcul 

guvernamental este aceea că PSD nu a renunţat la tactici precum cele din Marţea Neagră, menite să 

decredibilizeze instituţia Parlamentului şi să blocheze orice demersuri făcute în lupta anticorupţie", 

spune deputatul PNL.  

Valeria Sechelean mai susţine că se încearcă reglementarea legislativă cu încălcarea unei decizii a CCR. 
"Mai grav este faptul că, printr-o astfel de complicitate a parlamentarilor din arcul guvernamental, se 
încearcă reglementarea legislativă cu încălcarea deciziei nr. 418/ 2014 a Curţii Constituţionale, decizie 
care, potrivit Legii fundamentale, este definitivă şi general obligatorie, iar Parlamentul avea 
îndatorirea constituţională de a modifica legislaţia numai în sensul punerii acesteia în acord cu 
hotărârile CCR, iar nu în sensul invalidării deciziei CCR", punctează deputatul liberal. 
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26 MAI 
Alina Gorghiu: "Dacă PNL nu-şi împlineşte programul de guvernare, primul care va 

demisiona va fi Predoiu"  
Co-preşedintele PNL Alina Gorghiu a declarat că primul care va demisiona din funcţie în cazul în 

care PNL ajunge la guvernare şi nu-şi respectă programul anunţat va fi Cătălin Predoiu, premierul 

susţinut de partid, ea adăugând că proiectul de ţară liberal este ambiţios, dar realist.  

"Primul care va demisiona va fi Predoiu dacă nu împlineşte programul de guvernare. Dar eu am 

convingerea (...) că, sprijinit politic de PNL, un cabinet Predoiu va reuşi să pună România pe calea 

cea corectă. Nu spun că va face minuni peste noapte şi nici el nu a promis asta şi nimeni nu va mai 

promite minuni, dar credem că este un program realist. Este un program care să genereze bunăstare 

cetăţeanului din România şi cred că lucrurile nu mai trebuiesc făcute haotic. Dacă oamenii şi mediul 

de afaceri îi reproşează ceva lui Ponta este că nu are orizont, nu ştie unde se duce", a declarat co-

preşedintele PNL, întrebată dacă liderii liberali vor demisiona din funcţii în cazul în care PNL ajunge 

la guvernare în baza programului lansat recent şi nu respectă măsurile regăsite în document.  

Gorghiu a adăugat că programul de guvernare al PNL este "unul ambiţios, dar realist". "Este un 

program ambiţios, dar este un program realist. Diferenţa dintre noi şi PSD este că nu o să venim cu 

documente care să ia ochii românului, de mâine, şi pe care în realitate să nu le poţi implementa", a 

declarat co-preşedintele PNL, întrebată despre sustenabilitatea programului de guvernare al PNL. 
 

 

1 IUNIE 
Alina Gorghiu: "Cred că este nevoie, în România, să ne gândim să scădem vârsta de vot"  
Copreşedintele PNL Alina Gorghiu, a declarat că va propune discutarea, în Comisia de unificare a 

partidului, a posibilităţii de a scădea vârsta participării la vot în România, dar nu pentru ca UNPR, 

care promovează această măsură, să renunţe la susţinerea PSD şi să facă majoritate cu PNL în 

Parlament.  

"Eu chiar cred că este nevoie în România să ne gândim să scădem această vârstă de vot, poate nu la 

16, putem chiar la 17 ani. Este o discuţie care se face în alte state europene. Există un raport foarte 

interesant al Adunării Parlamentarilor pe lângă Consiliul Europei care agreează scăderea şi 

încurajează scăderea vârstei de vot. Şi, dacă la noi tinerii la 16 ani muncesc, plătesc taxe, se 

căsătoresc, de ce nu ar putea să aibă şi acest drept de vot? Mi-e teamă însă că PSD s-ar opune la o 

asemenea modificare tocmai pentru că ştiţi că atunci când nu e electoratul tău îl pedepseşti, ca şi în 

diaspora, pentru că oamenii din diaspora au avut o anumită opţiune politică, alta decât Victor Ponta la 

alegerile prezidenţiale, acum (acest electorat - n.r.) este sfidat şi ignorat. Chiar o să discut în comisia 

noastră de unificare această idee să văd ce reacţii vom obţine", a spus Gorghiu, într-o conferinţă de 

presă, întrebată dacă PNL susţine propunerea UNPR de scădere a vârstei populaţiei cu drept de vot la 

16 ani.  

Liderul liberal a precizat că un astfel de demers nu este susţinut pentru ca UNPR să renunţe la 
susţinerea PSD şi să facă majoritate cu PNL în Parlament. "Dacă sugeraţi cumva că aş putea fi de acord 
cu o propunere pentru a îndulci poziţia UNPR ca să renunţe la susţinerea PSD, vă înşelaţi. Tocmai 
spuneam că, acum doi ani, în Comisia de revizuire a Constituţiei, PNL a avut această propunere. Nu 
am rediscutat-o pentru că ştiţi foarte bine că lucrările comisiei sunt blocate de PSD. Şi oricum vă 
mărturisesc că nu m-aş mai aşeza la masă cu unul care nu e în stare să respecte Constituţia, să nu 
organizeze alegeri, să nu îngrădească dreptul de vot şi multe alte cele", a susţinut Gorghiu. 

 

7 IUNIE 
Tăriceanu: "O eventuală răsturnare a Guvernului pe cale judiciară ar fi cea mai gravă 

încălcare a statului de drept"  
Preşedintele PLR Călin Popescu-Tăriceanu afirmă că o eventuală răsturnare a Guvernului pe cale 

judiciară ar fi "cea mai gravă încălcare a statului de drept" din ultimii 25 de ani. "Victor Ponta se 

bucură în continuare de întregul sprijin al liberalilor rămaşi fideli atât valorilor liberalismului, cât şi 
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votului popular masiv din 2012. Considerăm că o eventuală răsturnare a guvernului pe cale judiciară 

ar fi cea mai gravă încălcare a statului de drept, a principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat 

din ultimii 25 de ani. Democraţia nu ar mai fi atunci, în România, decât o formă fără fond. Datoria 

noastră în acest moment şi în faţa unor astfel de ameninţări este ca să apăram statul de drept, 

democraţia şi, mai ales, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor", spune Tăriceanu.  

Preşedintele PLR adaugă faptul că "instituţiile judiciare pot să ancheteze, dar nu trebuie să schimbe 

nici majorităţi parlamentare şi nici guverne", avertizând că în caz contrar democraţia în România ar fi 

"doar o lozincă".  

Totodată, Călin Popescu Tăriceanu subliniază faptul că, în opinia sa, preşedintele Klaus Iohannis ar 

trebui să îi acorde premierului Victor Ponta prezumţia de nevinovăţie. "Am constatat cu îngrijorare că, 

în ochii DNA, prim-ministrul Victor Ponta a devenit suspect chiar în ziua în care noul PNL a depus o 

moţiune de cenzură împotriva Guvernului, fără speranţa rezonabilă ca aceasta să întrunească o 

majoritate în Parlament. Ca şi în vara anului 2012, instituţiile judiciare par să intervină din nou cu 

mijloace represive într-un proces politic democratic.(...) Îngrijorarea s-a transformat în surprindere 

atunci când preşedintele României a cerut demisia şefului Guvernului. Ar fi potrivit ca domnul 

Iohannis să-şi amintească că în toamna anului trecut a cerut votul concetăţenilor săi în timp ce era 

trimis în judecată. Peste şase milioane de cetăţeni i-au acordat atunci prezumţia de nevinovăţie şi l-au 

ales ca preşedinte al României. S-ar cuveni ca domnul Iohannis să le imite exemplul şi să-i acorde 

domnului Ponta aceeaşi prezumţie", mai precizează acesta.  

 

 

7 IUNIE 
Victor Ponta: "Nu am niciun fel de intenţie de a mă lupta cu justiţia, acuzarea mea are ca 

scop schimbarea guvernului"  
Premierul Victor Ponta a declarat, după şedinţa liderilor coaliţiei de guvernare, că nu are nicio intenţie 

de a se lupta cu justiţia, dar a precizat că se consideră nevinovat şi că acuzarea sa are legătură cu 

schimbarea Guvernului.  

"Vreau să precizez de la început - ca om care, după ce am terminat Facultatea de Drept, am lucrat în 

justiţie, mulţi ani am fost magistrat - nu am nici un fel de intenţie de a mă lupta cu justiţia; eu cred în 

justiţie. Cred ca o societate democratică are nevoie de o justiţie eficientă, dar, ca orice cetăţean, am 

dreptul să îmi spun punctul de vedere, să spun că, evident, mă consider nevinovat de acuzaţiile care 

mi-au fost aduse. Voi merge, de câte ori voi fi chemat, în faţa procurorului, a judecătorilor, voi 

prezenta toate datele care îmi sunt cerute şi pe care le deţin şi sunt absolut convins că în final se va 

stabili adevărul", a afirmat Ponta la Palatul Parlamentului.  

În plus, prim ministrul a precizat că nu se consideră o victimă a justiţiei, dar că e de părere că acuzarea 
sa are legătură cu schimbarea guvernului. "Nu mă consider o victimă; Mariana Rarinca este o victimă. 
Oamenii - mulţi, din păcate - despre care nu se vorbeşte în presă şi pe care nu-i cunoaştem, care au 
avut de suferit, care au şi azi de suferit, fără să fi comis vreo faptă de natura penală, miile de oameni, 
care (...) au fost puşi să jure cu mâna pe Biblie, pe capota maşinii, aceia sunt victime; eu nu sunt 
victimă. Sunt un om politic, sunt un luptător, şi cred ca am datoria să lupt pentru ceea ce cred că este 
drept şi corect, şi aşa voi face până la capăt. Am dreptul constituţional al oricărui cetăţean liber de a 
gândi şi de a spune că evenimentul de vineri, acuzarea mea pentru presupuse fapte în 2007-2008, (...) 
are legătură directă cu evenimente care s-au întâmplat recent şi anume cu emoţia produsă în opinia 
publică de cazul Rarinca, de solicitările şi poziţiile Asociaţiei Judecătorilor, de propunerile de 
modificare făcute de parlamentari şi de votul de marţi, de la Senat, în cazul domnului Şova", a mai 
spus Ponta. 

 

11 IUNIE 
Gabriel Oprea: “O susţin total pe Kovesi, a demonstrat că merită”  
Vicepremierul Gabriel Oprea a declarat că ar susţine-o "total" pe Laura Codruţa Kovesi pentru un nou 

mandat la conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), întrucât aceasta a demonstrat că merită 

iar lupta anticorupţie a dus mult la întărirea statului român. "Total. (...) Normal că o susţin. Nu uitaţi 



ANUARUL POLITIC  MACHIAVELLI.RO 2015 

că a fost propusă şi susţinută şi de Victor Ponta şi de Cazanciuc şi de mine. A demonstrat că merită 

acest lucru, chiar dacă îmi fac prieteni sau nu", a spus Oprea, întrebat dacă ar susţine-o pe Kovesi 

pentru un nou mandat la şefia DNA.  

În acest context, Oprea a afirmat că România este o ţară sigură, respectată de partenerii internaţionali 

şi care generează stabilitate şi securitate. Vicepremierul a mai amintit că România apără peste 1.100 

de kilometri la graniţa europeană într-un context greu de securitate. "Aşteptăm (...) nişte discuţii 

politice şi măsuri politice în ţări precum Germania sau altele, Franţa, să primim ceea ce merităm, să 

intrăm măcar cu (...) aeroportul în Schengen", a spus Gabriel Oprea.  

El a caracterizat lupta anticorupţie drept "un moment istoric". "Mă mai lasă şi pe mine Victor Ponta să 
mai primesc nişte delegaţi când nu are timp. (...) Oamenii se uită în jur, se uită unde am ajuns. Lupta 
asta anticorupţie este un moment istoric care a dus mult la întărirea statului român", a adăugat Oprea. 

 

 

21 IUNIE 
Tăriceanu: "Strategia naţională de apărare a ţării merge pe ideea de consolidare a puterii 

prezidenţiale"  
Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că Strategia naţională de apărare a ţării 

pentru perioada 2015 - 2019 transmisă Parlamentului spre aprobare de preşedintele Klaus Iohannis 

cuprinde o serie de concepte preluate de la fostul preşedinte Traian Băsescu duce la "golirea de 

conţinut a activităţii Guvernului" şi "trecerea către o republică prezidenţială".  

"Strategia naţională de securitate cuprinde, pe lângă conceptele tradiţionale, o serie de concepte 

preluate de la preşedintele Băsescu, potrivit cărora în securitatea naţională intră toate celelalte 

domenii: mediu economic, energie, dezvoltare durabilă, sănătate, educaţie, protecţie socială, 

agricultură, tot", a declarat Călin Popescu-Tăriceanu, potrivit stenogramei şedinţei comune a 

Birourilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din data de 15 iunie.  

El a adăugat că se face transferul unor atribuţii care aparţin Guvernului către Preşedinţie. "Prin 

urmare, avem de-a face cu două lucruri care se întâmplă simultan: transferul acestor atribuţii, care 

sunt de resortul Guvernului, la Preşedinţie, în cadrul Strategiei de securitate naţională, şi, evident, 

golirea de conţinut a activităţii Guvernului, cu alte cuvinte trecerea către o republică prezidenţială. 

Adică, dincolo de problema de securitate naţională, faţă de care am toată sensibilitatea, într-un mod 

'subtil', se merge pe această idee de consolidare a puterii prezidenţiale, spuneam, trăsătură de bază a 

mandatului preşedintelui precedent", a spus Tăriceanu.  

 

 

24 IUNIE 
Ilie Sârbu: "Nominalizarea de la SIE face parte dintr-o strategie de a acumula toată 

puterea de către Iohannis şi PNL"  
Liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, afirmă că PSD are majoritate în Parlament şi fără voturile UNPR 

pentru a respinge nominalizarea lui Mihai Răzvan Ungureanu la şefia SIE, aceasta făcând parte, în 

opinia sa, dintr-o strategie a preşedintelui Klaus Iohannis şi a PNL de a acumula "toată puterea".  

"Nu ştiu dacă nominalizarea face parte din război (între preşedinte şi premier - n.r.), dar face parte 

dintr-o altă strategie, de a acumula toată puterea din România de către Iohannis şi PNL. (...) Nu am 

discutat, că nici nu am avut timp (cu Gabriel Oprea - n.r.), dar e liber să o facă (să susţină propunerea 

preşedintelui Iohannis - n.r.). Nu o facem noi, PSD. (...) Avem, sigur. (majoritate fără UNPR - n.r.). 

Depinde, majorităţile sunt relative. Nu sunt absolute. Dar eu nu cred, îl cunosc prea bine pe domnul 

Oprea. Cred că şi el a fost luat prin surprindere (de nominalizare - n.r.). Sunt convins", a spus Sârbu, 

miercuri, la Senat.  

Întrebat dacă un vot diferit exprimat de către parlamentarii arcului guvernamental ar atrage după sine 

o ruptură în coaliţia de guvernare, liderul senatorilor PSD a replicat: "E greu de spus. Eu nu exclud 

nicio posibilitate, dar mi-e greu să cred că un om ca Gabriel Oprea, care este categoric, este militar, a 

spus-o dânsul şi ne-a demonstrat de atâtea ori că ceea ce discută cu noi e discutat şi e cuvânt dat, vine 
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acum şi se schimbă, pentru ce? Că de fapt, dacă era o discuţie poate că ajungeam la aceeaşi concluzie. 

Noi am fost lăsaţi complet în afară, nici măcar consultaţi". Acesta a ţinut să întărească faptul că se 

încrede în cuvântul liderului UNPR şi că, până la acest moment, nu a existat niciun motiv de rupere a 

coaliţiei de guvernare.  

Totodată, Ilie Sârbu a precizat că social-democraţii nu au o problemă cu persoana nominalizată, 

senatorul Mihai Răzvan Ungureanu, ci cu procedura de numire. "Nu avem o problemă cu omul 

Răzvan, ci cu procedura. (...) În Parlament, la ora actuală, e clar că nu votăm. Dacă ar fi existat o 

discuţie, dacă până la urmă preşedintele nostru ajungea la înţelegere cu preşedintele Iohannis, am fi 

putut ajunge şi la formula asta (ca PSD să dea un vot favorabil în plenul reunit - n.r.). Acum, s-au 

depăşit, s-au sărit etape care vor să demonstreze ce? Prostie? Ce poate să demonstreze dacă ştii bine 

că legea spune într-un fel, că nu ai nicio şansă să treci (de Parlament - n.r.) că nu ai majoritate şi tu tot 

trimiţi hârtiile la Parlament? Dacă eşti prost sfătuit, atunci cel care l-a sfătuit (pe preşedintele Iohannis 

- n.r.) suportă consecinţele", a mai spus liderul grupului PSD din Senat.  

 

29 IUNIE 
Alina Gorghiu: "Iohannis nu m-a consultat nici pe mine, nici pe Blaga cu privire la desemnarea lui 
Ungureanu" 

Copreședintele PNL Alina Gorghiu a declarat că deși nici ea și nici Vasile Blaga nu au fost consultați de 
președintele Klaus Iohannis cu privire la nominalizarea lui Mihai-Răzvan Ungureanu pentru 
conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE), liberalii vor susține "categoric" această propunere, 
ea fiind agreată "unanim" la nivelul partidului. 

Gorghiu a făcut această afirmație amintind că premierul Victor Ponta a anunțat că nu va vota 
propunerea lui Iohannis întrucât nu a fost consultat de șeful statului pe acest subiect. "Președintele 
nu m-a consultat nici pe mine, nici pe Vasile Blaga cu această propunere. Este o propunere pe care a 
făcut-o, dar este unul din oamenii cu expertiză și este o propunere pe care categoric o vom susține. 
Am avut discuții cu Vasile Blaga despre propunerea înaintată de la Cotroceni și în ședința de conducere 
a partidului și toată lumea, unanim, a agreat să susținem propunerea președintelui pentru Mihai 
Răzvan Ungureanu", a spus liderul liberal, la TVR. 

În context, Alina Gorghiu a menționat că, din punct de vedere constituțional, propunerea pentru 
conducerea SIE aparține președintelui, iar votul Parlamentului. "Îmi aduc aminte de poziția lui Victor 
Ponta atunci când s-a votat în Parlamentul României proiectul referitor la (....) privilegiile 
parlamentarilor, pensiile speciale pentru colegii săi parlamentari din PSD. Atunci, întrebat fiind ce 
opinie are, a spus că nu e treaba lui, e treaba Parlamentului. Aș vrea acum să văd o poziție consecventă 
(...), aș vrea să înțeleagă că de data aceasta este atributul președintelui să propună și, bineînțeles, 
Parlamentul are dreptul să voteze această propunere", a susținut Gorghiu. 

 

 

6 IULIE 
Iuliu Winkler: "Revenirea la votul pe liste reprezintă o reparaţie a unei greşeli tragice pe 

care a făcut-o România"  
Eurodeputatul UDMR Iuliu Winkler a declarat că revenirea la votul pe liste de partid reprezintă o 

reparaţie a unei "greşeli tragice" pe care România a făcut-o atunci când a fost adoptat sistemul de vot 

uninominal.  

"Revenirea la alegerile pe liste de partid reprezintă o reparaţie a greşelii tragice, catastrofală, pe care 

România a făcut-o, clasa politică, Parlamentul, a făcut-o atunci când a adoptat formula votului 

uninominal. (...) A fost o ruletă rusească, a fost o chestiune total greşit interpretată. S-a vorbit de 

voinţa poporului, de nevoia ca alesul să fie mai aproape de electorat, de fel şi fel şi fel de alte lucruri. 

Singurul UDMR a spus în anul 2008, şi apoi mai târziu, că nu este bine. (...) Nu am câştigat nimic, dar 

am fost aproape de a pierde totul", a spus Iuliu Winkler.  
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În opinia acestuia, şansa unor alegeri anticipate este "minimă", Winkler arătând că în perspectiva 

scrutinului la termen de anul viitor partidele politice trebuie să arate că dispun de voinţa necesară 

pentru o reformare interioară. "Eu cred că este bine că se revine la alegerile pe liste, că legea 

electorală se întoarce către partide (...) şi trebuie să punem partide care să fie responsabile. Acum 

mingea este în curtea partidelor politice. Ele trebuie să dovedească că pot şi sunt capabile, că doresc şi 

că există în structurile lor voinţă politică pentru înnoire. (...) Eu cred că partidele politice, în noile 

condiţii, trebuie să dea dovadă de responsabilitate şi dorinţă de schimbare", a afirmat 

europarlamentarul PPE.  

 

 

19 IULIE 
Valeriu Zgonea: "PSD a sprijinit actuala conducere a Parchetelor; oare ce partid a 

sângerat cel mai mult?"  
Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Valeriu Zgonea, a scris pe Facebook că PSD a 

propus şi sprijinit actuala conducere a Parchetelor, decizii în urma cărora "a sângerat cel mai mult".  

"Detaşându-ne de circul politicianist... oare cine a propus şi sprijinit actuala conducere a Parchetelor? 

În urma acestor decizii, oare ce partid a sângerat cel mai mult? Ce partid a fost cel mai reformat în 

ceea ce priveşte resursele umane? Cine a suferit cele mai puternice critici interne pentru aceste 

angajamente ferme? Astăzi se vede foarte clar cine a fost cel mai determinat partid în ceea ce priveşte 

statul de drept şi lupta împotriva corupţiei şi asta prin prisma rezultatelor concrete. Cine să fie? PDL? 

Sau poate... PNL?, care a părăsit guvernarea USL acuzând chiar deciziile care au dus la aceste 

rezultate...", arată Valeriu Zgonea.  

El vorbeşte despre "voci critice din partid" care au încercat "să defecteze intern aceste măsuri". "Am 

propus şi susţinut profesionişti integri la conducerea instituţiilor sistemului judiciar, care în această 

perioadă au dat proba independenţei lor totale de orice interferenţă politică. Din aceste motive, vocile 

critice din partid, precum şi cei care au încercat să defecteze intern aceste măsuri care au recredibilizat 

România în plan internaţional se situează mult în afara unui bun simţ naţional sau de partid. 

Comportamentul comunistoid este cel al asumării jumătăţilor de măsură şi anume: "Statul de drept 

este bun până la interesul de grup sau personal", acest tip de judecată fiind de natură să compromită 

măsurile esenţiale luate de noi ca partid în această perioadă", mai arată Zgonea.  

Social-democratul adaugă faptul că îl umplu de "tristeţe" comentariile unor colegi. "PSD nu este o 
victimă a luptei anticorupţie, ci este singurul partid care şi-a asumat în mod real şi ferm - cu costuri 
interne enorme, dar şi cu rezultate pe măsură - toate acţiunile în acest sens. Asta în ciuda unor 
persoane care reuşesc, prin comentariile lor iresponsabile şi justificate de interese personale, să 
alimenteze stereotipuri de comunicare false şi să legitimeze etichete legate de un partid care a 
reformat România. PSD poate deveni o victimă a acelor colegi care înţeleg să critice o direcţie raţională 
şi integră a partidului!", a mai scris Valeriu Zgonea pe Facebook. 

 

 

23 IULIE 
Victor Ponta: "Pentru bătăliile electorale din 2016 nu mai aveam resurse" 
Premierul Victor Ponta a făcut o serie de precizări, într-o postare publicată pe Facebook, despre 

preluarea conducerii interimare a PSD de către Liviu Dragnea şi despre activitatea sa de la Palatul 

Victoria.  

Ponta afirmă, astfel, că votul din Comitetul Executiv Naţional al PSD, când social-democraţii au ales 

să fie conduşi până la congres de Liviu Dragnea, şi nu de Rovana Plumb, a fost "corect, democratic şi 

concludent". "Sprijinul colegilor mei pentru Liviu Dragnea ca preşedinte interimar şi pentru ideea de 

unitate este evident. Nu doar că respect acest vot, dar am toată voinţa şi buna credinţă de a-l sprijini pe 

Liviu în sarcina dificilă pe care şi-a asumat-o. Aşa cred că este bine pentru PSD, pentru coaliţia de 

guvernare şi pentru oamenii care ne-au votat (dar şi pentru că Liviu Dragnea a fost alături de mine în 
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tot mandatul meu de peste 5 ani şi am datoria morală să fac acum acelaşi lucru faţă de el)", a scris 

Victor Ponta.  

În privinţa activităţii sale de prim-ministru, Ponta arată că până în 2016 vrea să ducă la îndeplinire 

proiectul de a scoate România din "prăpastia economică şi socială" unde a ajuns în 2012, "obiectiv 

deja realizat", şi consolidarea României ca ţară fruntaşă în UE la creştere economică şi echilibru 

social, oportunităţi de afaceri şi creare de locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii, stabilitate şi 

predictibilitate privind salariile şi pensiile. "Pentru finalizarea acestui Proiect Naţional, sprijinul 

partidelor din coaliţie şi al liderilor acestora (Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Călin Popescu-Tăriceanu 

şi Daniel Constantin) este esenţial", adaugă premierul.  

În final, Victor Ponta arată că a renunţat la conducerea PSD pentru că nu mai avea resursele 
"motivaţionale şi de timp" pentru evenimentele electorale de anul viitor. "Este evident că pentru 
bătăliile electorale din 2016 PSD are nevoie de un suflu nou şi de o implicare totală în munca politică 
şi organizatorică. Nu mi-a reproşat nimeni şi nu mi-a cerut nimeni să renunţ la conducerea partidului, 
dar nu era nevoie, pentru că am simţit eu singur că nu mai aveam resursele (în primul rând 
motivaţionale şi de timp) pentru aşa ceva; aşa că am cerut colegilor mei să decidă cine să îi conducă 
în acele bătălii, iar eu voi fi în echipă pe orice poziţie se consideră necesar. Ei l-au ales pe Liviu şi eu îl 
sprijin pe el, PSD şi Noul USL ca să evităm în 2016 o nouă ediţie a blestemului "Meşterului Manole" pe 
care am tot trăit-o din 1989 încoace!", a mai scris Ponta pe Facebook. 

 

 

23 iulie 
Dan Mihalache: "După alegeri ar trebui să ne gândim la o lege privind finanţarea 

fundaţiilor politice"  
Şeful Cancelariei Prezidenţiale, Dan Mihalache, consideră că, după viitoarele alegeri, partidele 

politice ar trebui să găsească un consens pentru a elabora un proiect legislativ care să vizeze 

finanţarea de la stat a fundaţiilor politice.  

El a declarat, cu prilejul lansării documentului de politici publice "Reconectarea Europei cu cetăţenii 

săi - rolul fundaţiilor politice", eveniment organizat de Institutul Social Democrat "Ovidiu Şincai", în 

parteneriat cu Reţeaua Europeană a Fundaţiilor Politice, că "o politică de stat care să susţină fundaţiile 

politice" ar trebui să fie o temă de dezbatere. "După alegeri, ar trebui să ne gândim serios la 

construirea unei coaliţii, în aşa fel încât o lege referitoare la finanţarea fundaţiilor politice să treacă 

prin Parlament. (...) Democraţia costă, iar fundaţiile politice au un rol în întărirea sistemului 

democratic, fie că e vorba de diseminarea valorilor democratice, de pregătirea procesului electoral, a 

cetăţenilor pentru procesul electoral, fie că e vorba de pregătirea viitorilor politicieni. Dacă vrem să 

folosim acest instrument, atunci statul trebuie să-l ajute", a afirmat Mihalache. El a menţionat că 

fundaţiile politice din Germania sunt finanţate de către stat, iar în Statele Unite ale Americii sunt, de 

asemenea, susţinute institutele republican şi democrat.  

Potrivit lui Mihalache, în domeniul finanţării fundaţiilor politice, ca şi în materia legislaţiei electorale 

sau a finanţării partidelor "trebuie să existe un consens", fiindcă, în lipsa acestuia, "vor exista 

întotdeauna actori care vor prelua tema şi o vor distruge, spunând că cheltuim bani pentru politicieni".  

Şeful Cancelariei Prezidenţiale a precizat că ideea finanţării fundaţiilor politice de către stat a existat 

şi în trecut, însă "ea s-a blocat din raţiuni populiste". "Ştiu că la un moment dat a mai existat o 

asemenea idee, dar ea s-a blocat aşa cum se blochează toate ideile la noi, din raţiuni populiste. Poate 

că într-o zi vom abandona şi populismul ăsta. Ar putea să fie o finanţare prin intermediul unei 

instituţii. De pildă, în Germania există o chestie care se cheamă Centrala Federală pentru Cultură 

Politică. Se pot găsi anumite formule, nu este o chestiune strict financiară, ci este o chestiune şi de a-i 

da un rol prin legislaţie, de a le recunoaşte inclusiv prin legislaţie", a întărit Mihalache.  
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12 AUGUST 
Gelu Vişan: "DNA pregăteşte arestarea lui Călin Popescu Tăriceanu"  

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, ar urma să fie arestat de DNA în perioada 

următoare, potrivit dezvăluirilor făcute de unul dintre liderii PMP, Gelu Vișan. Prin arestarea 

lui Călin Popescu Tăriceanu, DNA urmăreşte înlăturarea lui Victor Ponta de la conducerea 

Guvernului, spune Gelu Vişan, care a menţionat că Direcţia Naţională Anticorupţie are în 

lucru şi un dosar "Presa", pentru toţi cei care l-au criticat în ultima vreme pe preşedintele 

Klaus Iohannis. 

"Se pregăteşte de către DNA un dosar şi se discută în mediile politice foarte mult de arestarea 

domnului Tăriceanu. Dacă DNA, văzând că nu-i merge cu Victor Pota, încearcă ceva 

împotriva lui Tăriceau, înseamnă că face politică în acest moment, ceea ce nu este în regulă. 

Cererea de arestare ar urma să se facă în toamnă. Dacă va fi aşa, înseamnă că ori eu am 

informaţii din interiorul DNA, ceea ce nu e cazul, ori DNA e implicat în lupta politică. Dacă 

se întâmplă aşa, e cel mai grav atentat împotriva democraţiei din ultimii 25 de ani", a declarat 

Gelu Vişan, la România TV. 

"Al doilea mare scenariu şi cel mai grav este aşa zisul dosar presa. Se discută în toate mediile, 

şi cel politic, şi printre jurnalişti, că se pregăteşte, tot de DNA, un dosar ‘Presa’, pentru cei 

care sunt contra lui Iohannis. (...) Cei care vorbesc de binomul SRI-DNA trebuie să fie luaţi şi 

tocaţi. Toate se leagă cu obsesia PNL de a pleca Victor Ponta. Problema nu e să plece Victor 

Ponta, ci cum pleacă Victor Ponta. Ori, dacă pleacă împins de DNA, înseamnă că avem o ţară 

în care Parlamentul trebuie să-şi dea demisia, Guvernul să se ducă acasă şi să conducă DNA 

şi SRI", a completat Gelu Vişan. 
 

 

25 AUGUST 
Nini Săpunaru: "Vom susţine un acord politic pe agricultură încheiat sub patronajul 

Preşedinţiei"  
Preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din 

Camera Deputaţilor, Nini Săpunaru, va susţine încheierea unui acord politic pe agricultură, nu doar pe 

îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, dar numai sub patronajul Preşedinţiei şi pentru o perioadă de 15-20 de 

ani.  

"Vom susţine un acord politic pe agricultură încheiat sub patronajul Preşedinţiei. Un pact pe 

agricultură nu înseamnă din punct de vedere al Partidului Naţional Liberal doar investiţii pe 

îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, ci o înţelegere referitoare la cine garantează pentru agricultură şi cine 

finanţează agricultura, pentru că ne aşteptăm la un boom economic şi vine o perioadă de recesiune în 

faţă. Agricultura este o zonă în care, în România, nu mai avem voie să stăm şi să aşteptăm astăzi la 

doamne-doamne: vine sau nu vine ploaia. Suntem de acord şi cred că sub patronajul Preşedinţiei s-ar 

putea gândi un astfel de acord, pentru că oferă o mai mare stabilitate şi credibilitate. Ideea este să 

avem voinţă politică, să îl ducem pe un proiect de 15-20 de ani şi să nu îl mai modificăm. Eu zic că se 

poate finaliza în acest an", a explicat Nini Săpunaru, la finalul discuţiilor din Comisia de Agricultură 

din Camera Deputaţilor.  

Acesta a precizat că este momentul să ne gândim "ce sector din agricultură vrem să îl dezvoltăm şi de 

unde pot fi atrase resursele de finanţare". "Va trebui să ne axăm pe ce dezvoltăm din agricultura, 

începem să dezvoltăm zootehnia, avem bănci care finanţează? Dacă nu avem trebuie să facem noi un 

fond al statului şi să finanţăm agricultura. Observăm că în vremuri bune toată lumea creditează 

agricultura, dar când vin vremuri grele nu mai creditează nimeni. Trebuie să instituim un mecanism de 

garantare şi să apelăm la fonduri private. Să le oferim investitorilor privaţi cu garanţia statului român 

şi să le spunem: găsiţi voi fonduri private la UE şi terminaţi voi Canalul Siret-Bărăgan, decât să ne 

gândim că vin chinezii că sa ne facă ei Canalul", a adăugat şeful Comisiei de specialitate din Cameră. 

În opinia lui Nini Săpunaru, siguranţa alimentară ar trebui să fie un subiect care să fie pus pe masa 

şedinţelor CSAT.  
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26 AUGUST 
Crin Antonescu: "Liderii PNL încărcă președintele României cu treburi care le sunt 

dificile lor de făcut" 

Senatorul PNL Crin Antonescu este de părere că oamenii care conduc PNL îl încarcă pe 

președintele Klaus Iohannis cu "treburi care le sunt dificile lor de făcut" și care nu țin expres 

de mandatul acestuia. 

"Cred că PNL, oamenii care îl conduc, (...) pică în capcana de a încărca președintele 

României cu treburi care nu sunt ale lui și care le sunt dificile lor de făcut. 'Da' de ce să ne 

gândim noi cum să facem aici, că o să ne zică președintele? Da' de ce să ne pronunțăm noi pe 

asta? Dacă s-o pronunța președintele bine, dacă nu, nu. Noi nu avem nevoie să facem asta 

pentru că nu facem știe cine ce sau nu facem nimic din toate astea și avem 40%. Păi, nu am 

avut neam de neamul nostru'. Nu poți ca partid să trăiești din asta. Partidul Democrat, 

oarecum asemănător dar nu întru tot, a mizat pe asta în cei zece ani de domnie a lui Traian 

Băsescu și a sfârșit-o rău de tot. Nu poți trăi din ce nu-i al tău", a declarat Antonescu. 

Potrivit senatorului PNL, partidul politic din rândul căruia a fost ales șeful statului nu poate fi 

nici "umbra" și nici "cutia de rezonanță" a acestuia. "Președintele României este un om pe 

care l-ai susținut ca partid, l-ai generat din rândurile tale, i-ai făcut campanie pentru că este un 

om în ale cărui convingeri și proiecte crezi. Dar l-ai dat țării și el își face treaba lui. Evident, 

ești în dialog, în parteneriat, în acțiune concertată, dar trebuie să fie doi în relația asta — 

președintele și partidul. Partidul nu poate fi o umbră a președintelui sau o cutie de rezonanță. 

Nu se poate pentru că am avut acest exemplu cu PD și nu a ieșit, că nu are cum să iasă", a 

adăugat el. 

 

 

6 SEPTEMBRIE 
Traian Băsescu: "Eu vă propun ca următorul obiectiv de ţară să fie unirea României cu 

Republica Moldova"  
Fostul preşedinte Traian Băsescu, a propus participanţilor la lucrările Şcolii de vară a Organizaţiei de 

tineret a Partidului Mişcarea Populară să-şi asume ca obiectiv de ţară şi obiectiv politic al partidului, 

unirea României cu Republica Moldova.  

Băsescu a explicat că în perioada post-revoluţionară România a avut două mari obiective naţionale pe 

care le-a îndeplinit prin coeziunea şi acţiunea necondiţionată a întregii clase politice. "Acum a venit 

rândul obiectivului de ţară pentru generaţia voastră iar eu vă propun ca acesta să fie: Unirea României 

cu Republica Moldova. Ultimul sondaj de opinie realizat în 2013, în Republica Moldova, indica faptul 

că peste 38% din populaţie era în favoarea unirii cu România. Mulţi din cetăţenii Republicii Moldova 

înţeleg că nu pot rămâne într-o poziţie nedefinită iar politica din ultimii zece ani a crescut sentimentul 

unionist. Este un proiect pe care PMP poate să şi-l asume ca proiect de ţară pentru următorii ani. Este 

un proiect pentru o perspectivă de 4-5 ani, care trebuie bine susţinut, argumentat şi finanţat de către 

guvern, pentru realizarea interconectării energetice (...) În cei zece ani de mandat eu am lucrat la acest 

proiect cu gândul că vom ajunge să spunem că noul nostru proiect de ţară este unirea României cu 

Republica Moldova", a declarat Băsescu.  

El a trecut în revistă şi avantajele bilaterale ale acestui proiect, referindu-se la obţinerea unei 
certitudini de aderare la UE pentru Republica Moldova dar şi de repararea unei nedreptăţi istorice 
(Pactul Ribbentrop - Molotov) prin care Republica Moldova a fost separată de România precum şi 
capitalul uman şi potenţialul agricol cu care Republica Moldova ar contribui. "Nu vreau să credeţi că 
ezit să pronunţ Transnistria. Nouă celor care vrem unirea cu Republica Moldova ne este clar că nu este 
posibil ca acest lucru să se facă cu Transnistria înglobată. Istoric, nu a fost teritoriu românesc. A fost 
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integrată administrativ RSS Moldova, în interiorul URSS , când s-a cedat un alt teritoriu din sudul 
Republicii Moldova către Ucraina. Dar acesta este un subiect care nu trebuie abordat acum", a 
concluzionat Traian Băsescu. 

 

 

7 SEPTEMBRIE 
Liviu Dragnea: "Pentru a avea toate alegerile în acelaşi an e nevoie de modificarea 

Constituţiei"  
Preşedintele interimar al PSD Liviu Dragnea a declarat că pentru ca toate alegerile să aibă loc în 

acelaşi an trebuie modificată Constituţia şi a adăugat că, în privinţa acestui subiect, aşteaptă răspuns 

din partea PNL şi a preşedintelui Klaus Iohannis.  

"Aşa cum am spus pentru a avea toate alegerile în acelaşi an e nevoie de modificarea Constituţiei. 

Principiul la care m-am referit şi anume organizarea alegerilor în acelaşi an poate avea o variantă, 

varianta la 4 ani, care ar implica scurtarea mandatului parlamentarilor următorului mandat până în 

2019 dar ar însemna şi scurtarea mandatului preşedintelui, ceea ce nu mi se pare corect, sau varianta 

în care mandatul preşedintelui rămâne de 5 ani şi se extinde mandatul pentru ceilalţi aleşi parlamentari 

şi aleşi locali", a afirmat Dragnea la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.  

El a pledat pentru continuitatea proiectelor la nivel central şi local. "Eu cred că trebuie să avem măcar 

un interval de cinci ani în care o comunitate locală, Parlament sau Guvern sau preşedintele să nu mai 

fie afectaţi de ani electorali care fragmentează orice proiect politic, orice act de guvernare, orice plan 

de dezvoltare din doi în doi ani. Să avem cinci ani în care în România se poate construi atât la nivel 

local cât şi la nivel naţional, cine prinde două mandate poate gândi că poate avea un plan pe 10 ani 

care să fie caracterizat de continuitate şi de unitate. Nu mai vorbesc de faptul că se pot reduce şi 

costurile", a spus Dragnea la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.  

 

 

7 SEPTEMBRIE 
Klaus Iohannis: "Discuţia pe Constituţie? Cu mare plăcere după anul 2016"  
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că o discuţie pe tema Constituţiei nu este potrivită în acest 

moment, arătând că ea ar trebui să aibă loc după anul electoral 2016.  

"În ce priveşte Constituţia nu mi se pare o idee bună să ne apucăm acum, practic în an electoral, mai 

sunt câteva luni până începe efectiv anul electoral 2016, să discutam Constituţia. Aşa ceva nu se face. 

Constituţia se discută şi se modifică într-o perioadă de calm politic. Asta înseamnă după anul 

electoral, nu înaintea anului electoral. Dacă nu s-au înţeles imediat după alegerile din 2012, când cred 

că a existat şi o majoritate confortabilă, cum s-ar înţelege acum, când fiecare partid politic nu numai 

că vrea, are chiar datoria să se profileze în faţa electoratului? Discuţia pe Constituţie - cu mare plăcere 

după anul 2016", a spus Iohannis, într-o conferinţă de presă, la Palatul Cotroceni.  

Întrebat cu privire la declaraţia preşedintelui interimar al PSD, Liviu Dragnea, referitoare la 

disponibilitatea pentru o colaborare cu el în privinţa Constituţiei, şeful statului a răspuns că este foarte 

bine să existe un dialog politic pe anumite teme. "Este foarte bine ca în anumite chestiuni sensibile să 

existe consens, discuţie, cum am avut la Codul fiscal de exemplu, dar în ansamblu rolul partidelor 

politice nu este să lucreze consensual, ci fiecare să îşi prezinte viziunea, ideile, politicile publice", a 

arătat Iohannis.  

El a spus că nu reproşează Opoziţiei că lucrează prea mult în consens cu Puterea. "Cred că a fost nevoie 
de o colaborare rezonabilă şi pe zona Codului fiscal, cum cred că o iniţiativă lăudabilă este 
recredibilizarea Parlamentului. Dar, în rest, partidele trebuie să se profileze, ori asta nu se poate 
lucrând împreună", a explicat Iohannis. 
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15 septembrie 
Victor Ponta: "Demisia din funcția de președinte al PSD a fost una necesară la acel 

moment" 

 

Premierul Victor Ponta a declarat că decizia de a demisiona din funcția de președinte al PSD 

a fost una necesară la acel moment, din care atât PSD cât și actul de guvernare au avut de 

câștigat, și a subliniat că nu există mai mulți poli de putere în partid, ci o singură echipă. 

"Demisia din funcția de președinte al PSD a fost decizia mea, acum toată energia mea și 

experiența pe care o am pot să mi-o folosesc pentru funcția de prim-ministru. Partidul din 

care fac parte și pe care îl reprezint are posibilitatea, prin noul președinte, prin Liviu Dragnea, 

să-și stabilească un drum politic pentru la anul, fără să stea tot timpul să se uite la partea 

guvernamentală sau eu să spun că nu pot veni la ședințele de partid că am treabă la guvern. 

Cred că a fost o decizie necesară la acel moment și cred că actul de guvernare, pe de o parte, 

are de câștigat, și PSD are de câștigat", a spus Ponta la Antena 3. 

El a subliniat că nu există doi poli de putere în PSD. "Este o echipă. Eu, cu Liviu Dragnea, 

din 2010 am fost în echipă la partid, din 2013 am fost în echipă la guvern - a fost 

vicepremier, a avut unul dintre cele mai importante portofolii. E vorba de doi cai care trag la 

aceeași trăsură și vrem să o tragem în direcția bună", a adăugat premierul. 
 

 

16 SEPTEMBRIE 
Klaus Iohannis: "Abordări de tipul 'dăm azi o lege şi mâine o modificăm prin OUG' trebuie 

să dispară"  
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că abordări de genul "dăm azi o lege şi mâine o 

modificăm prin ordonanţă de urgenţă" trebuie să dispară şi asta nu ca o constrângere la adresa 

Executivului, ci ca o dovadă de responsabilitate în exercitarea competenţelor.  

"Nu ne mai putem permite să vorbim de stabilitate şi predictibilitate legislativă în timp ce pe fond 

lucrurile rămân exact la fel. Nu aş dori să ne întâlnim din nou anul viitor sau peste doi ani şi să fac 

acelaşi bilanţ al modificărilor legislative în domenii cheie. Abordări de tipul dăm azi o lege şi mâine o 

modificăm prin ordonanţă de urgenţă trebuie să dispară, nu ca o constrângere la adresa Executivului, 

ci ca o dovadă de responsabilitate în exercitarea competenţelor. Să spunem punct şi de la capăt. 

Acesta poate fi momentul zero de la care să pornească recredibilizarea legii ca act juridic al 

Parlamentului şi ca fundament al relaţiilor sociale", a afirmat Klaus Iohannis, în mesajul adresat în 

plenul reunit al Parlamentului.  

El a spus că "o legislaţie flexibilă elaborată în directă legătură cu nevoile şi aşteptările societăţii, 

eliberată de populism şi durabilă în timp, reprezintă fundamentul oricărui stat de drept şi trebuie să 

devină o prioritate a întregii clase politice". "Parlamentul poate şi ar trebui să se plaseze în centrul 

unui demers de asanare, simplificare şi sistematizare a legislaţiei din România, care să o facă mai 

coerentă, mai stabilă şi mai predictibilă. Ce va însemna acest lucru în mod direct pentru noi toţi? Va 

însemna că pacientul ştie clar ce drepturi are, cât plăteşte şi ce servicii primeşte, că un investitor îşi va 

putea dezvolta un plan de afaceri pe 10 ani fără teama că regulile se vor schimba peste noapte, că un 

om care vrea să îşi plătească taxele nu trebuie să se plimbe ore în şir de la un ghişeu la altul şi că nu 

va dura 20 de ani ca să construim o autostradă. Va însemna că elevul care intră în clasa întâi şi părinţii 

acestuia vor şti ce studiază, ce opţiuni de educaţie are, ce examene trebuie să dea şi îşi va putea 

contura viitorul pentru 10, 12, 15 ani", a completat şeful statului.  

Iohannis a precizat că a căuta vinovaţi pentru această situaţie nu ar folosi la nimic, deoarece aceste 

practici privind modificarea legislaţiei s-au perpetuat în timp, însă a spus că politicienii trebuie să fie 

responsabili şi să acţioneze în consecinţă, fiecare în cadrul atribuţiilor, competenţelor şi cu 

legitimitatea proprie.  
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20 OCTOMBRIE 
Liviu Dragnea: "Imunitatea parlamentară nu trebuie să mai existe în România" 

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că social-democrații nu vor face excepții în cazul solicitărilor 
DNA pentru ridicarea imunității, adăugând că, dacă se va afla în această situație iar Parlamentul nu va 
vota favorabil el își va da demisia din funcția de deputat. 

Totodată, el a subliniat că le-a cerut social-democraților ''un comportament fără ezitare în problemele 
importante''. "Nu cred că putem vota altfel. Am spus destul de limpede (...) un comportament fără 
ezitare în problemele importante. Ori ne hotărâm, și se pare că am început să ne hotărâm, să fim 
consecvenți cu ceea ce spunem și să facem lucrurile pe care le spunem și să credem în ceea ce facem, 
ori o să revenim la stilul vechi de a face politică în care astăzi spui ceva, mâine spui altceva. (...) Nu mai 
putem face compromisuri", a afirmat Dragnea, la o emisiune la Realitatea TV, întrebat cum va vota 
PSD dacă DNA va face o cerere pentru ridicarea imunității premierului Victor Ponta. 

El a susținut că imunitatea parlamentară nu trebuie să mai existe în România. "Nu avem de gând să 
facem excepție pentru nimeni. De ce am nevoie de imunitate? Suntem câteva sute de oameni care 
avem imunitate față de restul milioanelor de români care nu au niciun fel de imunitate sau protecție 
în fața justiției. (...) Dacă Doamne ferește se va cere vreodată ridicarea imunității pentru mine, o să o 
cer eu colegilor. Dacă nu vor să o facă îmi dau demisia din Parlament. Eu cred foarte mult că imunitatea 
parlamentară nu trebuie să mai existe în România. Nici măcar a președintelui", a adăugat Dragnea. 

 

 

28 OCTOMBRIE 
Traian Băsescu: “Am discutat cu procurori care, râzând, își enumerau scalpurile de politicieni de la 
cingătoare” 

Fostul președinte Traian Băsescu susține că printre judecători și procurori sunt, ca și în politică, atât 
oameni buni, cât și oameni fără caracter, și că a discutat cu procurori care "își enumerau scalpurile de 
politicieni de la cingătoare". 

"Eu am discutat cu procurori care, râzând, își enumerau numărul de scalpuri de politicieni pe care le 
au la cingătoare: eu l-am arestat pe ăla, eu l-am arestat pe ăla. Să nu credeți că procurorii sunt niște 
dumnezei și că printre ei nu sunt și oameni fără caracter și oameni corupți. Dar sunt și oameni foarte 
buni, la fel ca și în politică. Aproape zilnic aflăm de om politic pus urmărire penală sau cu cerere de 
arestare și cu aceeași frecvență aflăm despre judecători care au cerut șpagă, procuror care a cerut 
șpagă", a spus Băsescu. 

El a adăugat că, deși în justiție s-au făcut progrese, există încă "multă nedreptate" în sistem. "Justiția 
a făcut progrese enorme față de 2004, dar nu vă amăgiți că justiția este spectacolul pe care îl vedem 
televizat. Este multă nedreptate încă în justiție în țară la parchetele și la judecătoriile mici. (...) Îmi 
aduc aminte câte zeci de mii de sesizări, de nedreptăți, de tergiversări, de hotărâri judecătorești 
definitive și irevocabile nedrepte veneau la Președinție și le trimiteam și eu la CSM", a precizat fostul 
președinte. 
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10 NOIEMBRIE 
Adrian Năstase: “Desemnarea lui Cioloș înseamnă probabila instalare, sub acoperirea ideii de 
tehnocrație, a unui guvern de dreapta” 

Fostul premier Adrian Năstase consideră că desemnarea lui Dacian Cioloș ca prim-ministru înseamnă 
"probabila instalare, sub acoperirea ideii de tehnocrație, a unui guvern de dreapta în România, în locul 
guvernului de stânga și pregătirea dreptei pentru alegerile de anul viitor". 

"Probabil că în Parlament PSD va descoperi, cu uimire, că se află în opoziție, dacă nu va accepta o 
poziție umilitoare, minoritară, în noul guvern. Nu cred că prin desemnarea unui premier tehnocrat 
toate partidele vor fi în opoziție! Astfel, cu ajutorul ‘străzii’, este schimbată majoritatea parlamentară 
decisă în alegeri și, pe această bază, guvernarea", a scris Năstase pe blogul personal. 

Fostul lider social-democrat critică maniera în care PSD a abordat consultările de la Cotroceni cu 
președintele Klaus Iohannis, fapt ce i-a permis acestuia să se manifeste ca "președinte jucător". "PSD 
avea posibilitatea să se prezinte cu un candidat susținut de TOATE partidele din Coaliție. Într-o astfel 
de situație, președintele era obligat să desemneze primul candidat de premier din partea majorității 
parlamentare (vă aduc aminte că într-o situație asemănătoare, Băsescu a fost obligat să-l desemneze 
pe Ponta). La consultări (runda a doua), PSD a venit însă cu un candidat doar din partea partidului, nu 
a coaliției, ceea ce evident i-a permis lui Iohannis să se manifeste ca 'președinte jucător'", mai 
apreciază Năstase. 

El avansează și un scenariu probabil pentru perioada următoare. "Posibil ca PSD să participe la votul 
de învestitură și să dea ‘un vot util’, iar apoi să se retragă în opoziție. Vom vedea. Vă amintesc, însă, 
componența guvernului nu este esențială, pentru că formula inițială (care trebuie aprobată de 
parlament) poate fi ușor modificată prin remaniere - procedură care îi implică DOAR pe premier și pe 
președinte! Ușor de realizat în ultimul an de mandat al parlamentarilor", mai arată Năstase. 

 

 

17 NOIEMBRIE 
Kelemen Hunor: "CV-urile câtorva miniştri sunt, individual, mai consistente decât tot 

programul de guvernare"  
CV-urile unora dintre viitorii miniştri sunt, individual, mai consistente decât tot programul de 

guvernare, este de părere preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.  

"UDMR votează pentru instalarea Guvernului Cioloş după cum am promis. Fiecare dintre noi are 

argumente suficiente ca să îşi susţină propria decizie. Misiunea noastră este simplă şi, dacă facem o 

scurtă analiză a programului de guvernare, este vorba despre un program extrem de scurt, dar clar, 

câteva principii cu care oricine poate fi de acord, câteva priorităţi pentru an electoral care nu par să fie 

nerealizabile. Sigur, avem noroc cu CV-ul câtorva miniştri care, individual, sunt mai consistente decât 

tot programul de guvernare", a spus Kelemen Hunor, în plenul Parlamentului.  

El a adăugat că nu ştie cum se va face procedural completarea programului de guvernare, despre care 
premierul desemnat a spus că până pe 15 decembrie va fi dezvoltat. "Partea dificilă a misiunii noastre 
începe după votul de azi, este vorba de noi înşine. Societatea românească se află într-o situaţie inedită. 
După ce am reuşit în 25 de ani să construim instituţii democratice şi un sistem parlamentar funcţional, 
cu siguranţă unul perfectibil, acum, cu o viteză uluitoare şi cu acordul aproape unanim al clasei politice, 
punem în paranteză sau punem între ghilimele aceste instituţii fundamentale. Dacă cineva se uită de 
la distanţă şi cu un pic de obiectivitate la noi vede un vehicul uriaş rămas fără combustibil, care se 
deplasează doar în virtutea inerţiei, vorba unui prieten, astăzi lăsăm impresia că Parlamentul şi 
pluripartidismul au devenit doar o piedică constituţională în calea guvernării perfecte. Misiunea 
noastră dificilă constă în faptul că trebuie să explicăm cu modestie, dar cu convingere fermă, că fără 
Parlament, fără partide şi formaţiuni politice nu se poate exercita democraţia", a arătat Kelemen 
Hunor. 
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17 NOIEMBRIE 
Dacian Cioloş: "Partidele pot profita de acest guvern pentru a recâştiga încrederea 

românilor"  
Premierul desemnat Dacian Cioloş a afirmat că partidele politice pot profita de acest guvern pentru a 

eficientiza administraţia şi pentru a recâştiga încrederea românilor şi a dat asigurări că executivul va fi 

un partener deschis.  

"Nu cred că democraţia este slăbită cu acest guvern, însă cred cu tărie că democraţia poate să iasă 

întărită printr-o activitate guvernamentală eficientă a acestui guvern. Partidele pot profita de acest 

guvern pentru a eficientiza administraţia, pentru a recâştiga încrederea românilor şi vă asigur că 

guvernul va fi un partener deschis. Suntem conştienţi că, neavând un sprijin politic majoritar 

permanent definit printr-un program de guvernare elaborat şi susţinut de partide sau de o coaliţie de 

partide, va fi nevoie să avem un dialog permanent cu dvs şi acest lucru îl vom face", a declarat Dacian 

Cioloş în plenul Parlamentului.  

În ceea ce priveşte depolitizarea, premierul desemnat a spus că aceasta se va face ca o consecinţă a 

creşterii eficienţei administraţiei. "Cred că de asta are nevoie şi politicul, de asta are nevoie şi 

societatea şi, dacă ne ascundem în spatele acestei lipse de eficienţă, o să pierdem cu toţii", a punctat 

Cioloş.  

El a precizat că nu există în programul de guvernare măsuri anticonstituţionale, pentru că Guvernul se 

va ghida după Constituţie. "Programul de guvernare cuprinde măsuri esenţiale pe care ne-am angajat 

să le ducem la îndeplinire timp de un an de zile, dar am evitat să creăm un document stufos doar de 

dragul de a avea un număr de pagini şi de a lista măsuri fără ca aceste măsuri să le fi discutat în 

prealabil cu miniştrii desemnaţi", a adăugat premierul desemnat.  

 

 

22 NOIEMBRIE 
Dacian Cioloş: "Nu am constatat că ar exista o majoritate acum pentru a modifica legi electorale 

pentru alegerile din primăvară și din toamnă"  

Premierul Dacian Cioloş a afirmat că Guvernul va solicita un vot Parlamentului pentru anumite legi, 

dar şi că "va trebui să folosească anumite instrumente pentru a proceda la anumite schimbări pentru 

care există o anumita rezistenţă în clasa politică".  

"Va trebui să explicăm ceea ce facem. Sper să avem majoritate atunci când va fi cazul să solicităm un 

vot în Parlament pentru anumite legi, însă, pe de altă parte, sunt conştient şi de faptul că Guvernul are 

anumite atribuţii şi anumite instrumente directe de acţiune, pe care va trebui să le folosim şi să ni le 

asumăm noi direct, ca şi guvern, pentru a proceda la anumite schimbări pentru care, probabil, în unele 

cazuri, există o anumită rezistenţa în clasa politică", a afirmat, duminică, Cioloş.  

El susţine că Parlamentul are mai multă legitimitate decât are Guvernul, dar şi acesta din urmă este 

legitim tocmai prin votul de învestitură acordat de Legislativ. "Orice am spune despre ei, cei care 

sunt în Parlament sunt aleşi de noi, sunt aleşi de români, nu de altcineva, nu de alţii şi, de ce 

să nu o spun, din punct de vedere juridic, legal, şi chiar politic, cei din Parlament au mai 

multă legitimitate formală decât am eu, pentru că oamenii aceia au fost aleşi, eu nu am fost 

ales, însă legitimitatea mai izvorăşte tocmai din faptul că eu am primit un vot în Parlament 

pentru a putea să îmi fac treaba. Nu spun asta doar ca să fac plăcere cuiva. Eu sunt conştient 

că ceea ce va face acest Guvern nu poate să facă şi fără o consultare cu Parlamentul", a 

adăugat Cioloş.  
Pe de altă parte, Cioloș a afirmat că pentru a modifica legile electorale trebuie să existe o susținere 
politică, punctând că a constatat că nu ar exista o majoritate parlamentară în acest sens. În opinia sa, 
nu ar fi legitim și onest ca Guvernul să schimbe astfel de acte normative prin ordonanțe de urgență. 
“În primul rând, pentru a modifica legea electorală, cred că e important să existe o susținere politică, 
o majoritate politică în Parlament. Nu mi se pare legitim ca un Guvern să schimbe legi electorale prin 
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ordonanțe de urgență. Nu cred că ar fi onest și nu cred că e democratic acest lucru, mai ales un Guvern 
tehnocrat să modifice legi electorale prin ordonanțe de urgență", a declarat Dacian Cioloș. 

 

1 DECEMBRIE 
Alina Gorghiu: "Nu acum este momentul pentru modificarea Constituţiei"  
Copreşedintele PNL Alina Gorghiu a declarat că nu este acum momentul pentru modificarea 

Constituţiei, unul dintre motive fiind că Parlamentul "nu mai este legitim".  

"Aş face un lucru temeinic şi aş pune cap la cap toate lucrurile care nu au mers bine. Nu acum este 

momentul (pentru modificarea Constituţiei, n.r.). Din două motive. Unu: Pentru că ar fi tratată în 

cheie electorală această modificare. Doi: Acest Parlament nu mai este legitim. Ne place sau nu să 

credem, semnalul este foarte clar. Să nu credeţi că PNL a cerut alegeri anticipate pentru că dorea asta. 

Dar am înţeles semnalul. Guvernarea nu este o urgenţă pentru partidul pe care îl guvernez, este o 

provocare", a afirmat Gorghiu.  

Ea a adăugat că nu poţi să transformi Parlamentul în instanţă de judecată ori de câte ori un membru 

PSD este pus în discuţie în justiţie. "Domnul Dragnea ar putea să facă mult mai multe lucruri mai 

sănătoase decât genul acesta de discurs. Liderul celui de-al doilea partid ca opţiune - PSD - ar putea să 

fie mai serios când vorbeşte de etică sau integritate. E un proiect de lege în Parlament de doi ani. Poţi 

să te apleci asupra lui, deci e propus de PNL. Acest proiect este ţinut de majoritatea parlamentară într-

un foarte jos sertar, pe fundul sacului, unde se ţin problemele indezirabile. Acest proiect ar rezolva 

problema de celeritate", a spus Gorghiu.  

Întrebată dacă este de acord cu eliminarea imunităţii parlamentare, ea răspuns: "Cu excepţia 

declaraţiilor politice. Nu mi se pare normal ca un parlamentar să fie urmărit penal dacă face o 

declaraţie care e în dezacord cu ce vrea regimul unui anumit moment. Pentru declaraţii politice mi se 

pare firesc. Atunci când are păreri politice diferite de cele ale majorităţii. Dar pentru cauze judiciare 

este exclus".  

 

 

1 DECEMBRIE 
Dacian Cioloş: "Sper îmi pot duce mandatul până la capăt, activitatea politică nu mă 

atrage"  
Premierul Dacian Cioloş a declarat că speră să îşi poată duce la capăt mandatul de prim-ministru, el 

afirmând că nu este atras, în general, de politică, şi că, "aşa cum stau lucrurile acum", nu ar intra într-

un partid după alegerile din 2016 pentru a-şi păstra funcţia.  

"Un an de zile, până la sfârşitul lui 2016. Sper să rămân, sper îmi pot duce mandatul până la capăt, dar 

voi fi prim ministru atâta timp cât Parlamentul care a învestit acest Guvern va considera că guvernul 

poate să rămână", a declarat Cioloş la Europa Fm, întrebat cât crede că va rămâne prim ministru. 

Ulterior, întrebat dacă, după alegerile din 2016, ar intra într-un partid pentru a rămâne premier, Dacian 

Cioloş a răspuns negativ.  

"Nu, aşa cum stau lucrurile acum, nu cred că intrarea într-un partid mă ajută pe mine să fac mai bine 

lucrurile decât pot să le fac. (...) Pe mine, în general, nu mă atrage activitatea politică de dragul de a 

face politică. (...) Eu sper ca la sfârşitul lui 2016 să vedem cât mai mulţi oameni care au încredere în 

modul de a face politică în România şi care sunt gata să se implice acolo unde consideră că sunt utili, 

inclusiv în partide politice, şi atunci poate discutăm altfel, nu atât de persoana mea, cât de o anumită 

generaţie care să vină şi să facă o politică, dar o politică legată de proiecte şi nu de discuţii în 

campanie electorală şi de lipit afişe", a mai afirmat premierul.  

 

5 DECEMBRIE 
Ioan Oltean: "Relaţia DNA cu Parlamentul este una de dispoziţie"  
Fostul vicepreşedinte PNL, deputatul Ioan Oltean, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu 

crede în Direcţia Naţională Anticorupţie ca instituţie, şi nici în dreptatea procurorilor DNA, motiv 

pentru care îşi pune încrederea în judecători. Declaraţia vine în contextul în care DNA a cerut 
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arestarea preventivă a lui Ioan Oltean într-un dosar în care este acuzat de trafic de influenţă şi 

complicitate la abuz în serviciu.  

"Îmi exprim încrederea în justiţia românească. Nu cred în dreptatea celor de la DNA, nu cred în 

această instituţie. Cred, însă, în judecătorii români, care sunt oameni bine pregătiţi şi care cu siguranţă 

vor judeca faptele, şi nu altceva. Sunt la dispoziţia organelor de cercetare penală, aşa cum am fost de 

fiecare dată când m-au chemat. Nu m-am sustras şi nu mă voi sustrage. Sunt în măsură să recunosc 

ceea ce am greşit. Nu am avut niciodată gândul de a nega ceea ce am făcut. Am fost un om politic 

responsabil. N-am făcut cât am vrut, n-am făcut nici ce am vrut, am făcut ceea ce s-a putut în calitate 

de membru al unei formaţiuni politice", a spus Oltean.  

Potrivit lui Oltean, probele din dosarul său ar arăta că nu există nicio faptă penală reală şi nu înţelege 

dacă arestarea sa ar reprezenta sau nu o miză pentru DNA. "N-aş putea spune dacă a fost sau nu o 

miză, cert este că în 2013 am fost invitat la DNA, tot într-o cauză de trafic de influenţă, şi de atunci şi 

până astăzi nu am mai fost chemat niciodată în dosarul respectiv; că într-un alt dosar am fost 

transformat din martor în suspect - după ce dosarul a fost închis, ca neexistând fapta în sine, s-a 

redeschis, şi eu din martor am devenit suspect. Nu vreau să fiu răuvoitor şi să comentez, dar nici într-

un caz nu au existat elemente care să justifice poziţionarea mea în una dintre cele două calităţi, de 

învinuit sau de suspect", a declarat deputatul PNL.  

Ioan Oltean consideră că, în prezent, între DNA şi Parlament există o relaţie de dispoziţie, în care 

procurorii dispun, iar parlamentarii aprobă, şi că ar trebui rediscutată chestiunea imunităţii 

parlamentare. "Relaţia DNA cu Parlamentul este una de dispoziţie. DNA dă dispoziţie, Parlamentul 

aprobă - aceasta e relaţia. Între Parlament şi DNA există un alt mod de colaborare. Parlamentul ar 

trebui să ia următoarea măsură: ori imunitatea să fie imunitate, cum este în alte ţări europene, ori să nu 

fie imunitate şi lucrurile să curgă normal", a afirmat Oltean.  
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EVENIMENTE 
 

 

11 IANUARIE 
Monica Macovei şi-a lansat asociaţia M10, având ca principale proiecte introducerea 

votului prin corespondenţă şi ghişeul unic  
Europarlamentarul Monica Macovei şi-a lansat asociaţia "M10" pe care a înfiinţat-o cu persoanele 

care au lucrat cu ea în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale. Asociaţia are ca principale 

proiecte introducerea votului prin corespondenţă şi ghişeul unic.  

"Ceea ce am promis am făcut, am rămas împreună şi am creat asociaţia M10, toţi membrii fondatori 

sunt dintre cei care au lucrat în campanie, sunt oameni normali, tineri, decenţi aşa cum vrem să fie 

asociaţia şi aşa cum vrem să fie România. Asociaţia noastră este vocea tuturor celor care doresc o 

Românie decentă, modernă şi prosperă, curată, cinstită, fără corupţie, fără furăciuni din banul public, 

o Românie în care să vrei să trăieşti şi din care să nu vrei să pleci", a spus Macovei.  

Ea a adăugat că "M" din denumirea asociaţiei vine de la "merit, muncă, modernizare", iar 10 este 

"decalogul celor 10 porunci" pe care l-a propus clasei politice în campania pentru Preşedinţie, dar şi 

nota de excelenţă. "Prin asociaţia noastră ne-am propus o democraţie participativă, vrem să învăţăm 

oamenii cum să controleze politicul, să controlăm împreună cu oamenii administraţia publică, ăsta 

este unul din proiecte. Toată lumea pe plan local va controla administraţia publică, ce fac cu banii, 

cum îi cheltuie, ce contracte au făcut. Un alt proiect este ghişeul unic, orice interacţiune a cetăţeanului 

cu administraţia să se facă o singură dată, printr-un singur ghişeu, să nu i se mai ceară niciun act care 

provine de la o altă instituţie a statului. Al treilea proiect este votul electronic şi votul prin 

corespondenţă atât pentru românii din ţară cât şi pentru cei din străinătate, e un proiect pe care îl 

susţinem de mult", a precizat Macovei.  

 

 

13 IANUARIE 
Acordul privind creșterea finanțării Apărării a fost semnat de președintele Iohannis și partidele 
parlamentare 

Președintele Klaus Iohannis și partidele și formațiunile reprezentate în Parlament au semnat, la Palatul 
Cotroceni, Acordul politic național privind creșterea finanțării pentru Apărare. Acordul a fost semnat 
de șeful statului și președintele PSD, premierul Victor Ponta, copreședintele PNL, Alina Gorghiu, prim-
vicepreședintele liberalilor Cătălin Predoiu, președintele UNPR, Gabriel Oprea, președintele PC, Daniel 
Constantin, președintele UDMR, Kelemen Hunor, președintele PP-DD, Simona Man. Liderul grupului 
minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambuccian, a lipsit de la ceremonie. Varujan 
Pambuccian a semnat după ceremonie Acordul privind creșterea finanțării Apărării. La ceremonia de 
semnare a acordului, care a început cu intonarea imnului național, au participat ministrul Apărării, 
Mircea Dușa, și mai mulți consilieri prezidențiali.  

Președintele Klaus Iohannis a avut consultări cu reprezentanții PSD, PNL, UNPR, PC, UDMR, ai grupului 
minorităților naționale și ai PP-DD, pe marginea încheierii acestui Acord politic. După aceste consultări, 
el a anunțat că a obținut consensul necesar din partea partidelor și formațiunilor parlamentare pentru 
ca bugetul alocat Apărării să atingă 2% din PIB în anul 2017.  

Potrivit Acordului, semnatarii se angajează în toate acțiunile viitoare referitoare la sistemul de apărare 
să urmărească patru obiective. Primul obiectiv vizează creșterea finanțării pentru Apărare, astfel încât 
la nivelul bugetului pentru anul 2017 să se atingă 2% din PIB. "Garantăm astfel asigurarea unui suport 
financiar corespunzător domeniului apărării, ca o condiție esențială pentru buna funcționare a 
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Armatei României, prin susținerea și dezvoltarea de programe de înzestrare și pregătire", se arată în 
document. 

Al doilea obiectiv prevede menținerea pentru următorii 10 ani, în perioada 2017-2027, a unui nivel de 
finanțare a Armatei de cel puțin 2% din PIB iar în situația în care resursele financiare o vor permite, 
creșterea acestei proporții în funcție de nevoile de securitate și de obligațiile pe care România și le 
poate asuma. "Ne angajăm să creăm un cadru predictibil și stabil, astfel încât să fie evitate pe viitor 
decizii prin care procentul alocat apărării să fie diminuat sub nivelul de 2% din PIB, fapt cu efecte 
negative asupra capacității operaționale", se arată în acord. 

Cel de-al treilea obiectiv stipulează garantarea unui consens politic național între toate partidele 
parlamentare care se obligă, indiferent că sunt la putere sau în opoziție, să respecte angajamentul 
ferm de susținere a alocărilor bugetare pentru Armată la nivelul constant de minimum 2% din PIB 
pentru următorii 10 ani. 

Un alt obiectiv vizează susținerea planificării bugetare multianuale a cheltuielilor militare, pentru 
asigurarea predictibilității politicii de înzestrare a Armatei României cu tehnică modernă de luptă, 
precum și dezvoltarea unor proiecte de cooperare între industria națională de apărare și companii de 
profil din alte state. 

 

14 IANUARIE 
Partidul Conservator propune analizarea posibilităţii unui referendum privind schimbarea 

formei de guvernământ  
Partidul Conservator a cerut la întâlnirea cu şeful statului, Klaus Iohannis, analizarea posibilităţii unui 

referendum privind schimbarea formei de guvernământ. "Din analiza făcută de Partidul Conservator, 

există mai multe argumente în acest sens. Dintre cele 28 de state membre UE, trei (Franţa, Portugalia, 

România) sunt republici semi-prezidenţiale, unul (Cipru) - republică prezidenţială, şapte sunt regat 

(Belgia, Olanda, Marea Britanie, Spania, Luxemburg, Suedia, Danemarca) şi 17 republici 

parlamentare. Forma de guvernământ nu are legătură cu criteriile democratice fixate, în 1993, la 

Summitul UE de la Copenhaga", a precizat vicepreşedintele PC Codrin Scutaru.  

În opinia sa, schimbarea prin referendum a formei de guvernământ nu afectează în niciun fel statutul 

României de stat membru UE. "Din punct de vedere istoric, chestiunea monarhică rămâne deschisă, în 

România, din moment ce instituţia a fost eliminată forţat, în 1947, printr-un act unilateral de 

renunţare/ abdicare obţinut prin constrângere dovedită şi documentată şi, în consecinţă, nul. Un 

referendum asupra formei de guvernământ, prin care poporul român se va putea pronunţa, după o 

justă şi prealabilă informare, într-un termen rezonabil, asupra acestei chestiuni este expresia firească a 

dorinţei de a închide sau solda această problematică o dată pentru totdeauna, oricare ar fi rezultatul 

final al acestei consultări", a arătat Scutaru.  

El susţine că "tergiversările şi renunţările repetate vizavi de această temă nu fac decât să acrediteze şi 

alimenteze ideea unei clase politice ineficiente, în special în ceea ce priveşte proasta imagine a 

Parlamentului - perceput ca o ascunzătoare pentru politicieni corupţi, datorită imunităţii - şi explică în 

mare măsură apariţia Preşedintelui jucător. Preşedintele jucător şi-a putut asuma atribuţii ce depăşesc 

competenţele asumate de orice monarh constituţional, fapt posibil datorită neclarităţilor textului 

constituţional, forţând, în repetate rânduri, interpretarea acestuia".  

 

 

23 IANUARIE 
Deputatul Ionuţ Stroe este noul purtător de cuvânt al PNL  
Deputatul Ionuţ Stroe este noul purtător de cuvânt al PNL, potrivit anunţului făcut public, în cadrul 

unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, de liderul formaţiunii, Alina Gorghiu. Decizia numirii lui 

Ionuţ Stroe în funcţia de purtător de cuvânt a fost luată în şedinţa Biroului Permanent 



ANUARUL POLITIC  MACHIAVELLI.RO 2015 

Naţional, el ocupând astfel postul rămas vacant după alegerea Alinei Gorghiu la conducerea 

formaţiunii. "În mod evident, partidul mi-a trasat astăzi o sarcină care mă onorează. 

Recunosc, domeniul comunicării este unul de maxim interes pentru mine. În plan politic 

realizez foarte bine că astăzi fac câţiva paşi în faţă. Sunt sigur că pot fi o bună interfaţă între 

partid şi dumneavoastră, mass media. Sunt o persoană deschisă, flexibilă", a spus noul 

purtător de cuvânt al PNL. 

 

 

27 IANUARIE 
George Maior a demisionat din funcția de director al SRI 

Directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, și-a înaintat demisia de la 

conducerea SRI președintelui Klaus Iohannis, iar președintele a acceptat demisia lui George 

Maior. 

În octombrie anul trecut, George Maior declara că după alegerile prezidențiale își va prezenta 

demisia din funcție noului președinte, arătând că rămâne la latitudinea acestuia dacă își va 

continua mandatul. ''Din punctul meu de vedere, voi merge către acest nou președinte, îmi voi 

prezenta demisia și rămâne la latitudinea lui să aprecieze dacă activitatea mea în fruntea 

acestui serviciu a fost potrivită și să continue sau să ia o altă decizie. Nu am nicio problemă 

din acest punct de vedere", afirma George Maior la acea dată. 
După această declarație, Klaus Iohannis a precizat că este "foarte onorabilă" decizia directorului SRI 
de a-și pune la dispoziție mandatul după alegerile prezidențiale, adăugând că acesta este "un 
profesionist 100%". "Mi se pare o atitudine foarte onorabilă. Eu nu am înțeles că demisionează, ci 
pune la dispoziția viitorului președinte după alegeri poziția domniei sale, ceea ce mi se pare foarte fair 
play și îmi reconfirmă că avem de-a face cu un profesionist 100%", a spus Iohannis. El afirma atunci că 
Maior este un șef foarte bun al SRI, întrebat dacă și-l dorește pe acesta în continuare director al 
serviciului. George Maior a deținut funcția de director al SRI începând cu octombrie 2006. 

 

 

28 IANUARIE 
UDMR susţine reducerea numărului de parlamentari şi schimbarea modului de alegere a 

acestora  
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Uniunea susţine reducerea numărului de 

parlamentari şi schimbarea modului de alegere a Parlamentului. În ceea ce priveşte sistemul electoral, 

el a spus că încă din 2007 UDMR a susţinut că cel actual este unul greşit, care nu va aduce nicio 

îmbunătăţire Parlamentului. "Noi suntem pentru schimbarea actualului sistem privind alegerile 

parlamentare. Suntem pentru un sistem mixt, cu o singură menţiune - să păstrăm reprezentarea 

proporţională, votul dat pe un anumit partid, pe o anumită formaţiune politică să fie transferat în 

mandat, deci un sistem mixt cu distribuirea mandatelor în aşa fel încât reprezentarea proporţională să 

nu se schimbe. Noi am propus, şi aici sunt chestiunile tehnice care trebuie discutate în comisia de 

specialitate, cam 60-65% din mandate să fie în colegii uninominale şi 40-35% pe listă naţională 

pentru echilibrare, pentru a asigura reprezentarea proporţională. Am propus acest sistem mixt şi cu 

gândul reducerii numărului de parlamentari. Noi am spus că am fi de acord cu 300 de deputaţi plus 18 

pentru minorităţi şi la Senat am propus o primă variantă doi senatori pentru fiecare judeţ şi pentru 

judeţele care au peste 600.000 de locuitori încă un mandat de senator, deci trei senatori. Asta ar 

însemna, cu sectoarele Capitalei, 100 de senatori şi o reducere semnificativă a numărului", a explicat 

Kelemen Hunor.  

El a susţinut că referendumul din 2009 privind reducerea numărului de parlamentari la 300 şi 

Parlament unicameral nu poate fi pus în aplicare. În ceea ce priveşte alegerile locale, el a spus că 
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sistemul trebuie păstrat şi a adăugat că UDMR poate accepta şi varianta alegerii preşedinţilor de CJ de 

către consiliile judeţene, precizând că această idee trebuie discutată simultan cu descentralizarea. 

"Vrem să facem o descentralizare în atribuţii în plus pentru autorităţile locale, în primul rând pentru 

consiliile judeţene să avem un sistem şi mai centralizat unde reprezentativitatea şi legitimitatea 

preşedintelui CJ nu mai ridică problema votului direct. Noi am prefera o discuţie simultană a celor 

două aspecte", a afirmat Kelemen Hunor.  

 

31 IANUARIE 
Szilagyi Zsolt este noul preşedinte al PPMT  
Congresul extraordinar al Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania (PPMT), într-o şedinţă 

cu uşile închise, l-a ales pe Szilagyi Zsolt în fruntea formaţiunii, după ce ceilalţi patru nominalizaţi ai 

organizaţiilor judeţene, inclusiv fostul lider Toro T. Tibor, au decis să se retragă din cursă.  

"Mă onorează această încredere, care simt că a fost manifestată încă înainte de congres. În viaţa 

partidului trebuie să înceapă o perioadă nouă, foarte multă muncă, o muncă sârguincioasă, fiindcă 

obiectivul principal pentru noi este ca la alegerile locale din primăvara anului 2016 să avem rezultate 

mult mai bune. Dorim să continuăm, din punct de vedere programatic, acea linie, acel program pe 

care l-am prezentat cu ocazia alegerilor prezidenţiale. Vrem să relansăm dialogul şi mesajul nostru 

către românii din Transilvania, deoarece Transilvania, Ardealul, este patria noastră comună şi, chiar 

dacă suntem un partid regional şi regionalist, vecinii şi aliaţii noştri sunt naţiile băştinaşe care trăiesc 

împreună cu noi, de secole, în Transilvania: românii, saşii, şvabii şi toate naţiile care merită mai 

mult", a declarat presei Szilagyi Zsolt, imediat după alegerea sa.  

Acesta a spus că nominalizarea sa întrunit un consens destul de mare în partid şi că trebuie să onoreze 

aşteptările membrilor PPMT. Szilagyi Zsolt a precizat că PPMT luptă categoric împotriva corupţiei şi 

consideră că România poate fi relansată iar în acest sens formaţiunea sa va pregăti un program şi o 

echipă pentru alegerile locale.  

 

 

24 FEBRUARIE 
Senatorul Ioan Ghişe a lansat grupul de iniţiativă de înfiinţare a partidului pentru creşterea 

salariilor şi pensiilor  
Senatorul independent Ioan Ghişe a anunţat lansarea grupului de iniţiativă pentru înfiinţarea partidului 

pentru creşterea salariilor şi pensiilor din România.  

"Scopul partidului este creşterea, dar mai ales alinierea salariilor şi pensiilor din România la media 

Uniunii Europene într-un orizont de timp de 10-12 ani" a declarat Ghişe într-o conferinţă de presă 

susţinută la Senat. El şi-a exprimat speranţa că până la sfârşitul anului partidul va fi înregistrat, 

formaţiunea urmând să fie necantonată într-o doctrină politică, fiind "un partid - proiect".  

Potrivit lui Ghişe, statisticile arată că în primele şase luni ale anului trecut 98.000 de cetăţeni români 

au plecat să muncească în Germania, iar statisticile ştiinţifice arată că un cetăţean îşi părăseşte ţara 

atunci când poate câştiga în afara ţării de peste cinci ori mai mult decât la el acasă. "E obligaţia 

noastră, a partidelor din România, a guvernelor din România, să creăm premisele ca aici în următorii 

ani să crească salariile şi pensiile", a menţionat Ghişe.  

Senatorul a arătat că partidul va participa la alegeri singur sau într-o alianţă. "Partidul pe care dorim 

să-l înfiinţăm are un singur scop, care este pentru un orizont de timp de 10 -12 ani. În funcţie de cum 

se va dezvolta partidul, vom participa la alegeri singuri sau în alianţă. Suntem deschişi să ne aliem cu 

oricine care sprijină în România acest scop - creşterea şi alinierea pensiilor la mediile din UE", a spus 

Ghişe.  
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25 FEBRUARIE 
Deputaţii au respins moţiunea simplă adresată ministrului Muncii  
Plenul Camerei Deputaţilor a respins moţiunea simplă "PSD guvernează la negru - Totul pentru PSD, 

nimic pentru cetăţean", iniţiată de PNL, adresată ministrului Muncii, Rovana Plumb, cu 192 de voturi 

împotrivă, 111 voturi pentru şi 20 de abţineri.  

Textul moţiunii viza desfiinţarea prin OUG 86/2014 a Inspecţiei Muncii şi a Agenţiei de Plăţi şi 

Inspecţie Socială, în locul acestora urmând să fie formată, prin comasare, Agenţia Naţională pentru 

Inspecţia Muncii şi Securitate Socială.  

Ministrul Muncii, Rovana Plumb, a declarat la dezbateri că afirmaţiile semnatarilor moţiunii sunt 

nefondate, adăugând că moţiunea "nu are obiect" pentru că Inspecţia Muncii şi Agenţia de Plăţi şi 

Inspecţie Socială nu se desfiinţează. Ea a menţionat că această reorganizare înseamnă întărirea 

capacităţii de control şi conferirea unei autorităţi sporite inspectorilor care vor avea atribuţii şi 

drepturi mult mai bine conturate pentru exercitarea funcţiei. Angajaţii din instituţiile supuse 

procesului de reorganizare nu îşi pierd locurile de muncă, a punctat Rovana Plumb.  

 

 

26 FEBRUARIE 
Deputatul Daniel Fenechiu a anunţat demararea procedurii pentru înfiinţarea Partidului 

Naţional Democrat  
Deputatul Daniel Fenechiu a anunţat demararea procedurii juridice pentru înfiinţarea Partidului 

Naţional Democrat. "Până în acest moment, au fost strânse 32.000 de semnături, iar luni, la ora 10,00, 

vom depune la Tribunalul Bucureşti dosarul de înfiinţare a Partidului Naţional Democrat (PND). PND 

este un partid înfiinţat de 19 persoane - opt dintre ei sunt deputaţi, 11 sunt oameni tineri", a spus 

Fenechiu, într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului. El a precizat că noua formaţiune se va 

particulariza prin "competenţă şi integritatea membrilor", iar la baza tuturor demersurilor membrilor 

partidului va sta depolitizarea administraţiei.  

Printre fondatori, se numără deputaţii care au solicitat Biroului permanent schimbarea denumirii 

grupului PP-DD în Democrat şi Popular. Întrebat de diferenţa între numele propuse pentru grupul 

parlamentar şi noua formaţiune anunţată joi, Daniel Fenechiu a răspuns că s-au purtat discuţii cu unii 

deputaţi care vor să i se alăture acesteia şi care se consideră mai apropiaţi de doctrina populară. 

"Prima raţiune este că, la data înfiinţării grupului parlamentar, nu exista partidul, nu există nici astăzi. 

A doua este legată de faptul că suntem în discuţii cu deputaţi care se consideră a fi mai apropiaţi de 

doctrina populară decât de doctrina naţional- democrată, drept pentru care nu ne-am dorit să 

cauţionăm denumirea grupului într-o direcţie care să fie un blocaj pentru unii şi întrucât curentul 

popular este unul important, poate cel mai important în Europa, ne-am dorit să avem posibilitatea să 

fim deschişi şi către reprezentanţii acestui curent", a precizat Fenechiu.  

 

3 MARTIE 
Plenul Parlamentului l-a validat pe Eduard Hellvig în funcţia de director SRI  
Plenul Camerei Deputaţilor şi Senatului l-a validat, cu 498 de voturi "pentru" şi 15 "împotrivă" pe 

Eduard Hellvig pentru funcţia de director al SRI. Hellvig consideră prioritare, pentru următoarea 

perioadă, două direcţii de acţiune - combaterea corupţiei şi dezvoltarea capacităţii de apărare a 

siguranţei naţionale. "SRI a cunoscut, în ultimii ani, un proces amplu de modernizare şi de 

reorganizare, devenind un vector de stabilitate naţională. Responsabilitatea de asigurare a securităţii 

cibernetice a Ucrainei reflectă statutul obţinut în cadrul comunităţii de informaţii euro-atlantice. În 

viziunea mea, prioritatea SRI în perioada următoare trebuie să fie consolidarea performanţei atât în 

cadrul eforturilor interne pentru întărirea statului de drept, cât şi într-un context geostrategic tensionat. 

Drept urmare, consider esenţiale două coordonate de acţiuni - combaterea corupţiei şi dezvoltarea 

capacităţii de apărare a siguranţei naţionale", a spus acesta luni, în Parlament, după ce a fost validat în 

funcţia de director al SRI şi a depus jurământul.  
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Eduard Hellvig a explicat că fenomenul corupţiei reprezintă un factor de risc atât în ceea ce priveşte 
siguranţa naţională, dar şi pentru buna funcţionare a instituţiilor statului. "Cu toate că s-au înregistrat 
progrese majore în ultimii ani, corupţia reprezintă în continuare un factor de risc pentru siguranţa 
naţională, afectând economia şi subminând funcţionarea instituţiilor. Când istoria s-ar putea să nu mai 
aibă vreodată răbdare cu noi, dacă vrem ca România să rămână în picioare, va trebui să avem un stat 
puternic, clădit pe un parteneriat democratic cu proprii cetăţeni şi pe pilonii instituţionali solizi", a mai 
spus Hellvig. 

 

12 MARTIE 
Deputaţii au respins moţiunea simplă pe tema fondurilor europene  
Moţiunea simplă "Fondurile europene în guvernarea PSD - între Făt-Frumos şi Fata Morgana", iniţiată 

de Opoziţie şi adresată ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a fost respinsă de plenul 

Camerei Deputaţilor cu 184 voturi "împotrivă", 96 "pentru" şi 21 de abţineri.  

Moţiunea simplă a fost semnată de 109 deputaţi ai PNL, ai grupului democrat şi popular şi neafiliaţi. 

Semnatarii îşi propuneau, prin acest text, să prezinte "o imagine realistă" asupra situaţiei fondurilor 

europene şi îi solicitau ministrului de resort, Eugen Teodorovici, să răspundă în faţa Parlamentului la 

"problemele" legate de absorbţia fondurilor europene.  

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, în plenul Camerei 

Deputaţilor, că situaţia fondurilor europene se află "între Făt-Frumos şi Fata Morgana", adică între 

guvernarea PSD şi programul de guvernare PNL 2015, şi că toate propunerile pe care liberalii le-au 

făcut în moţiunea simplă pe acest domeniu le-a transpus deja în practică.  

Deputatul PSD Mircea Dobre a susţinut în cadrul dezbaterilor din plen că jumătate dintre liberalii de 

astăzi sunt vinovaţi pentru eşecul înregistrat în privinţa absorbţiei fondurilor europene în perioada 

2007-2013, adăugând că restul sunt vinovaţi pentru că şi-au asumat nişte sarcini şi proiecte pe care nu 

au fost în stare să le ducă la bun sfârşit.  

La rândul său, deputatul PNL Răzvan Mironescu i-a solicitat ministrului Teodorovici să prezinte o 

viziune clară şi angajamente măsurabile privind gestionarea fondurilor europene pentru viitoarea 

perioadă de programare. Liberalul Mihai Tararache i-a oferit lui Teodorovici un carnet de notiţe şi a 

prezentat mai multe propuneri pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene iar Alexandru 

Nazare i-a spus că "problemele de la Bruxelles" sunt cauzate de "performanţa" sau 

"contraperformanţa" lui pe diferite proiecte europene, de "absorbţia de cumetrie" a fondurilor, şi nu de 

abordarea acestei teme în plenul Camerei Deputaţilor.  

 

 

13 MARTIE 
PER şi PND au format Polul naţional democrat şi ecologist  
Partidul Ecologist Român şi Partidul Naţional Democrat au semnat un Protocol de colaborare politică, 

în baza căruia s-a format un Pol naţional democrat şi ecologist, care este gândit să funcţioneze ca o 

alianţă electorală pentru alegerile din 2016 sau chiar ca o alianţă politică.  

Potrivit preşedintelui PND, Daniel Fenechiu, această colaborare se poate definitiva în această 

primăvară, într-una din variantele anunţate. "Dacă o să decidem să formăm o alianţă politică, vom 

merge să ne înregistrăm la tribunal, dacă vom fi alianţă electorală ne vom înscrie doar la BEC în 

momentul începerii campaniei electorale pentru alegerile locale", a afirmat Fenechiu.  

Protocolul politic a fost gândit timp de două luni şi nu este o alianţă de conjunctură, au arătat 

semnatarii documentului, Dănuţ Pop - preşedintele PER şi Daniel Fenechiu - preşedintele PND, la o 

conferinţă de presă. "PER nu are parlamentari, dar dispune de un număr important de consilieri 

judeţeni şi locali şi de un primar la Botoşani. Noi dispunem de un grup de parlamentari şi la rândul 

nostru dispunem de un număr de consilieri care s-au declarat independenţi care s-au apropiat de noi şi 

sunt pe cale să se înscrie în PND. Am constatat că e foarte greu într-o lume în care se doreşte 

bipolarizarea lumii politice româneşti să facem politică aşa de capul nostru, iar pe de altă parte am 

constatat că singura variantă de a oferi o alternativă serioasă politic este unirea forţelor a celor care au 
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şi puncte de vedere comune.(..) Punctele comune cu PER, noi am fost pe baricada ecologistă în 

momentul în care s-a vorbit despre proiectul Roşia Montană şi gazele de şist", a spus Daniel Fenechiu.  

Potrivit deputatului, ecologismul nu se referă numai la mediu, ci şi la "ecologizarea" clasei politice 

din România. "Am considerat ca este binevenit acest protocol şi vom participa împreună la alegerile 

parţiale, dacă se vor organiza, sub sigla PER, dacă nu, vom participa, după înfiinţarea partidului 

nostru la tribunal, Polul naţional democrat şi ecologist, cu care ne dorim să mergem şi în 2016. (...) 

Un alt motiv al acestui protocol este că am dorit să participăm la elaborarea unui program economic 

elaborat de Mircea Coşea", a adăugat Fenechiu.  

Prezent la semnarea protocolului, Mircea Coşea, preşedintele de onoare al PER, a arătat că noua 

colaborare cu PND îşi propune să demonstreze că nu toată clasa politică este coruptă. "Noi cei de faţă 

vrem să dăm un mesaj că nu putem trata clasa politică într-o manieră unitară. Clasa politică din ziua 

de astăzi este condamnată de imoralitate, probleme penale, dar nu toată clasa politică este aceeaşi. Nu 

trebuie să amestecăm partidele politice (...) Formăm un Pol care în acest moment are iniţiativa de a 

coagula acea parte a clasei politice care nu este vinovată (...) Sunt partide şi oameni care nu au de-a 

face cu ce se întâmplă în prezent în România. (...) Este o chemare pe care noi trebuie sa o facem faţă 

de acei membri ai clasei politice nevinovaţi ce vor să dovedească în viitor că ştiu să facă politică 

adevărată", a spus Coşea.  

 

 

19 MARTIE 
Eurodeputații români Victor Negrescu și Adina Vălean, câștigători ai titlului de Europarlamentarul 
Anului 

Eurodeputații români Victor Negrescu (PSD) și Adina Vălean (PNL) s-au numărat printre câștigătorii 
premiilor acordate de publicația “The Parliament Magazine” celor mai activi europarlamentari din 
2014, în cadrul galei "MEP Awards 2015" care a avut loc la Bruxelles. 

Victor Negrescu a fost desemnat Europarlamentarul Anului la secțiunea Agenda Digitală, iar Adina 
Vălean - la secțiunea Energie. Într-o postare pe Twitter după câștigarea titlului, Adina Vălean a 
transmis că dedică premiul “colegilor mei cu care împărtășesc viziunea unei adevărate Uniuni 
Energetice”. La rândul său, într-o postare pe contul de Facebook, Victor Negrescu s-a declarat “onorat” 
de câștigarea premiului. "România poate să devină Silicon Valley al Europei pentru că are mai mulți 
Zuckerberg și mai mulți oameni creativi decât multe alte țări", a scris el. 

Alți doi eurodeputați români s-au aflat pe lista scurtă stabilită pentru “MEP Awards 2015”: Viorica 
Dăncilă (PSD), la secțiunea Agricultură, și Daciana Sârbu (PSD), la secțiunea Sănătate. Premiile “MEP 
Awards” sunt acordate anual membrilor Parlamentului European care s-au remarcat prin activitatea 
lor într-un anumit domeniu. La ediția din 2015 au existat 17 categorii. 

 

 

21 MARTIE 
Rovana Plumb a fost aleasă preşedinte al Consiliului Naţional al PSD  
Vicepreşedinte PSD Rovana Plumb a fost aleasă preşedinte al Consiliului Naţional al PSD cu 807 

voturi "pentru" şi 37 de voturi "împotrivă" din 844 de voturi valabil exprimate. Votul s-a desfăşurat în 

bază de mandat, delegaţilor fiindu-le distribuite 855 de mandate. Au fost anulate 11 voturi.  

Singurul candidat pentru şefia Consiliului Naţional al PSD, Rovana Plumb, i-a mulţumit, vineri, lui 

Adrian Năstase, ultimul ocupant al funcţiei, pentru că a făcut din structura menţionată "un mecanism 

capabil să ofere cele mai bune soluţii pentru România". "Vreau, în faţa dvs astăzi, să mulţumesc 

tuturor celor care s-au implicat în activitatea departamentelor, care au condus departamentele 

Consiliului Naţional, care între timp au devenit fie parlamentari, fie miniştri, fie ocupă poziţii politice 

importante. În mod special, vreau să-i mulţumesc celui care a făcut din structura Consiliului Naţional 
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un mecanism capabil să ofere cele mai bune soluţii pentru România şi vreau să-i mulţumesc lui 

Adrian Năstase", a afirmat Rovana Plumb, la Consiliul Naţional al PSD, în cadrul căruia a fost aleasă 

preşedinte al acestui for.  

Ea a propus transformarea departamentelor Consiliului într-un mecanism care să asigure legătura între 

partid, guvern, aleşii locali, grupurile parlamentare din Parlamentul naţional şi Parlamentul European. 

"Vă propun să transformăm departamentele Consiliului Naţional într-un mecanism dinamic şi flexibil 

care să asigure legătura între partid, structura guvernamentală, aleşii locali, grupurile parlamentare din 

Parlamentul naţional şi Parlamentul European, pe baza unui dialog constructiv cu partenerii noştri 

sociali, cu reprezentanţii societăţii civile. Prin proiectul pe care vi-l propun, mă refer la o nouă 

structură a departamentelor Consiliului Naţional, la o nouă organizare, la un cadru mai flexibil şi 

dinamic de lucru, care să asigure şi să genereze mai multe proiecte legislative bine fundamentate, cu 

şanse reale de susţinere", a adăugat Plumb.  

 

 

18 APRILIE 
Kelemen Hunor a fost reales preşedinte al UDMR  
Kelemen Hunor a fost reales, prin vot secret, la Congres, în funcţia preşedinte al Uniunii Democrate 

Maghiare din România, fiind singurul candidat pentru funcţia respectivă. Preşedintele Comisiei de 

numărare a voturilor, Biro Eniko, a declarat că au fost 575 voturi pentru realegerea lui Kelemen 

Hunor şi zece voturi împotrivă. La cel de-al XII-lea Congres al UDMR, care s-a desfăşurat la Cluj-

Napoca, au participat 778 de delegaţi.  

Adevăraţii aliaţi ai UDMR au fost întotdeauna maghiarii, iar în afara Uniunii nu există nicio 

alternativă în domeniul reprezentării etnice, a declarat Hunor, în discursul său dinaintea începerii 

votului, la Congresul de alegere a unui nou preşedinte al formaţiunii. Acesta le-a vorbit celor prezenţi 

despre importanţa schimbării Uniunii, dar şi a comunicării şi solidarităţii, atât în interiorul 

formaţiunii, cât şi în afara sa. "Nu am şi nici nu pot avea alt program decât cel al UDMR, completat 

cu documentele pe care Congresul actual le dezbate şi le adoptă. Eu vreau să fiu în fruntea unei 

Uniuni care îşi propune în continuare să reprezinte interesele comunităţii maghiare din România, să o 

fortifice, să organizeze societatea maghiară din Transilvania. Noi nu ne pregătim acum pentru 

guvernare, nu ne concentrăm asupra şanselor legate de aceasta, ci avem în vedere consolidarea 

comunităţii noastre, căci adevăraţii noştri aliaţi au fost întotdeauna maghiarii", a declarat Kelemen 

Hunor, care este unicul candidat la aceste alegeri.  

Acesta a precizat că Uniunea trebuie să ţină cont, în acelaşi timp, şi de părerea acelor membri ai 

comunităţii care nu au încredere în ea, nu doar de cei care i-au fost alături în ultimii 25 de ani. 

"Trebuie să-i ascultăm şi să-i înţelegem şi pe cei care nu au încredere în noi, sau care doar acum îşi 

caută o structură de încredere, care să-i reprezinte. Ştim şi suntem conştienţi că în afara Uniunii nu 

există nicio alternativă în domeniul reprezentării etnice. Dar schimbarea nu depinde decât de noi. 

Trebuie să fim credibili şi atractivi din punct de vedere politic, să trezim încredere. Şi noi trebuie să 

ne schimbăm, căci lumea din jurul nostru se schimbă şi ea", a spus Kelemen Hunor.  

Pe lângă realizarea dezideratelor comunităţii maghiare, cum ar fi realizarea diferitelor forme de 

autonomie sau învăţământ în limba maghiară, UDMR doreşte să contribuie şi la consolidarea statului 

democratic şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii în România.  

 

23 APRILIE 
Moţiunea simplă pe tema mineritului a fost respinsă de Camera Deputaţilor  
Moţiunea simplă "În lipsa oricărei strategii energetice, copilotul Victor Ponta conduce sectorul minier 

românesc spre faliment" iniţiată de PNL a fost respinsă de plenul Camerei Deputaţilor cu 184 voturi 

"împotrivă", 101 voturi "pentru" şi 14 abţineri.  

Prin moţiune liberalii trăgeau un semnal de alarmă referitor "la situaţia dezastruoasă" în care se 

găseşte sectorul energetic, susţinând că cele mai afectate sunt complexurile energetice Oltenia şi 

Hunedoara, care împreună asigură aproape 30% din producţia de energie a ţării. "PNL cere 

Guvernului condus de Victor Ponta şi Ministerului Economiei condus de Andrei Gerea să oprească 
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jaful de la aceste companii şi să elimine influenţele politice", se menţiona în moţiunea iniţiată de 101 

deputaţi liberali.  

Potrivit iniţiatorilor, Complexul Energetic Oltenia înregistrează în prezent pierderi de aproximativ 120 

milioane lei, în ultima perioadă nu au fost plătite taxele şi impozitele către bugetul de stat, nu sunt 

plătite creditele, nu sunt plătiţi furnizorii, deşi în 2012 s-a înregistrat un profit de 44 de milioane de 

lei. Motivul "dezastrului" de la CE Oltenia ar fi, în opinia liberalilor, numirea vicepreşedintelui PSD 

Laurenţiu Ciurel drept manager.  

Liberalii solicitau prin moţiune începerea procedurilor pentru demiterea lui Laurenţiu Ciurel, 

implementarea OUG 109/2011 privind guvernanţa corporatistă, în spiritul şi litera acesteia, elaborarea 

Strategiei Energetice Naţionale, printr-un dialog cu actorii implicaţi, care să răspundă nevoilor interne 

şi provocărilor şi cerinţelor Uniunii Europene, măsuri concrete pentru eliminarea clientelismului 

politic.  

Ministrul Energiei, Andrei Gerea, le-a reproşat parlamentarilor opoziţiei, în cadrul dezbaterilor, că în 

moţiunea simplă pe care au iniţiat-o împotriva sa nu i-au menţionat şi pe foştii miniştri PNL ai 

Economiei. Potrivit lui Gerea, politica energetică a României se axează pe trei piloni ai politicii 

energetice a UE, şi anume asigurarea securităţii energetice, competitivitatea şi durabilitatea. Ministrul 

Energiei le-a transmis iniţiatorilor că, după ce a citit moţiunea simplă, a constatat că spiritul vechiului 

PDL "n-a apus", iar "demagogia, minciuna şi prefăcătoria domină în continuare spectrul politic".  

Moţiunea a fost dezbătută în şedinţa de plen din 7 aprilie. 

 

19 MAI 
Moţiunea simplă împotriva ministrului Muncii a fost respinsă de senatori 
Plenul Senatului a respins moţiunea simplă "Avem 3,7 milioane de motive pentru a cere demisia 

ministrului Muncii: copiii României şi alocaţia lor de 42 de lei", fiind înregistrate 82 de voturi 

''împotrivă'', 56 ''pentru'' şi 6 abţineri.  

Cei 44 de senatori liberali semnatari ai moţiunii au solicitat demisia ministrului Muncii, Rovana 

Plumb, şi susţinerea proiectelor de lege referitoare la creşterea alocaţiei pentru cei 3,7 milioane copii, 

în prezent în cuantum de 42 de lei pe lună. Semnatarii moţiunii atrag atenţia că "pentru un câine 

comunitar se alocă aproximativ 140 de lei pe lună pentru a fi ţinut şi hrănit în adăposturi, iar pentru un 

deţinut nu mai puţin de 2.397 de lei" şi că studiile indică pentru România ultimul loc în Europa în 

privinţa indicatorilor de educaţie şi sănătate. Soluţiile propuse de liberali vizează elaborarea unor 

politici care să răspundă nu doar situaţiei actuale, ci şi riscurilor de viitor şi susţinerea proiectelor de 

lege referitoare la creşterea alocaţiilor.  

Senatorul UNPR Haralambie Vochiţoiu consideră că moţiunea simplă a liberalilor referitoare la 

alocaţiile copiilor este "neserioasă", acuzându-i pe iniţiatori că "utilizează politicianist problema 

copiilor". El a felicitat-o pe Mariana Câmpeanu, fost ministru al Muncii, pentru faptul că nu se 

regăseşte printre semnatarii acestui demers. Senatoarea PNL Mariana Câmpeanu a declarat că "era 

imposibil" ca ea să semneze moţiunea simplă a PNL pentru că "o bună parte" din realizările 

ministerului îi aparţin sau au fost iniţiate de ea şi continuate de actualul ministru. Liberalul Sebastian 

Grapă a subliniat, în plenul Senatului, că esenţa moţiunii este majorarea alocaţiei lunare pentru copii 

de la 42 la cel puţin 200 de lei.  

La rândul său, senatorul PSD Laurenţiu Coca a susţinut că moţiunea reprezintă un exerciţiu demagogic 
al iniţiatorilor. Ministrul Muncii, Rovana Plumb, a criticat luni textul moţiunii şi măsurile 
"dezastruoase" ale guvernării PDL, parte astăzi a PNL, apreciind ca fiind regretabil că ''pe seama 
copiilor se construiesc acum calcule de imagine''. Ea a spus că şi-ar fi dorit ca semnatarii să fi amintit 
şi măsurile luate de Guvernul Ponta "pentru a recupera dezastrul social lăsat în urmă de guvernarea 
PDL". 
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24 MAI 
Programul de guvernare al PNL a fost adoptat cu unanimitate de voturi, la Consiliul 

Naţional al partidului de la Piteşti  
Programul de guvernare al PNL a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, la Consiliul Naţional al 

partidului desfăşurat la Piteşti. Programul a fost prezentat delegaţilor de prim-vicepreşedintele PNL 

Cătălin Predoiu.  

"Acest program pune probleme esenţiale şi oferă răspunsuri la aceste probleme. Vorbim în el despre 

un stat puternic, dar care respectă cetăţenii. (...) Vorbim despre un guvern eficient (...). Oriunde veţi 

deschide acest program, veţi găsi soluţii pentru problemele de astăzi, dar şi pentru problemele de 

mâine", a spus Predoiu, în discursul ţinut în faţa delegaţilor la Consiliului Naţional al PNL.  

Prim-vicepreşedintele PNL a adăugat că obiectivul strategic al programului de guvernare este 

reconstrucţia naţională, context în care deviza liberală "Prin noi înşine" revine în actualitate.  

Programul de guvernare al PNL, intitulat "Reclădirea Naţională", are ca obiectiv punerea în operă a 

principiilor şi obiectivelor platformei "România lucrului bine făcut".  

Programul este structurat pe patru mari părţi care au în vedere "Naţiunea", "Statul", "Economia" şi 

"Societatea incluzivă", cu capitolele aferente. PNL afirmă în document, ca un lait-motiv al 

programului, că provocarea pe care şi-o asumă este "buna guvernare". În cadrul documentului este 

prezentat schematic şi obiectivul strategic al programului PNL, "Reclădirea naţională", a cărui 

implementare este desfăşurată pe perioada 2015-2020. Astfel, în 2015, PNL îşi propune realizarea 

unui parteneriat între Guvern şi Societate, în 2016, o armonizare între buna guvernare şi efortul 

naţional, elemente ce ar trebui să conducă în 2017 la un "model propriu de dezvoltare". Apoi, în 2018, 

potrivit PNL, în baza acestui model să se poate ajunge la o "economie competitivă", la o "societate 

educată, dinamică" şi la o "administraţie inteligentă", componente care ar putea sta, în 2019, la baza 

obiectivului de "reclădire naţională".  

PNL mai propune, în programul său de guvernare, realizarea unor "grupuri strategice" la nivelul 

Executivului, precum şi crearea unui mecanism de lobby internaţional pentru România. În aceeaşi 

linie, PNL îşi propune crearea unui grup de lucru şi dialog permanent cu mediul de afaceri în vederea 

culegerii direct din economie a semnalelor şi propunerilor privind îmbunătăţirea mediului de afaceri, 

cu o atenţie specială pentru încurajarea şi dezvoltarea capitalului autohton.  

Programul de guvernare propus de PNL mai propune, ca măsură în domeniul fiscal-bugetar pentru 

stimularea consumului intern, "readucerea TVA la 19% de la 1 ianuarie 2016". O altă măsură de 

stimulare a consumului intern propusă prin programul PNL se referă la "introducerea a două cote 

diferenţiate de TVA", una pentru "alimente, medicamente, energie electrică, gaze naturale, cărţi" şi o 

alta pentru "serviciile turistice, transport în comun şi alte produse, a căror oportunitate va fi 

determinată prin consultarea cu mediul de afaceri, partenerii sociali şi societatea civilă".  

Totodată, PNL îşi propune "introducerea unui nou sistem fiscal începând cu anul 2017", sistem prin 

care se are în vedere, printre altele, "generalizarea cotei unice de 16% pentru toate tipurile de taxe şi 

impozite (impozit pe profit, impozit pe venit, impozit pe dividende, TVA şi toate taxele pe muncă".  

PNL mai susţine, în programul său de guvernare, că alocarea bugetară necesară pentru dezvoltarea 

infrastructurii de transport de toate tipurile - rutier, feroviar, naval, aerian - a României este de circa 

3% din PIB.  

 

 

26 MAI 
Moţiunea simplă pe Agricultură a fost respinsă de senatori 
Senatorii au respins moţiunea simplă iniţiată de 53 de senatori PNL şi intitulată "Să oprim jaful! 

Agricultura ţării şi peste un milion de fermieri se zbat între secera lui Daniel Constantin şi ciocanul lui 

Victor Ponta!". Moţiunea a fost respinsă cu 84 de voturi împotrivă, 43 pentru şi două abţineri.  
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, le-a transmis senatorilor care au iniţiat 

moţiunea simplă că nu au avut inspiraţie când au ales data acesteia pentru că România a primit marţi 

aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

(PNDR) 2014-2020. "Vreau să vă spun stimaţi colegi din opoziţie că nu aţi ales bine această dată 

pentru că în cursul zilei de astăzi Comisia Europeană deja a notificat România pentru faptul că a 
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aprobat Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cel mai important program pe care îl 

avem la dispoziţie pe toate fondurile europene, un program după care se ghidează politica agricolă în 

următorii şase ani şi care prezintă şi soluţiile financiare pentru implementarea acestor politici", a 

afirmat Daniel Constantin.  

De asemenea, ministrul Agriculturii a arătat că o parte dintre senatorii semnatari ai moţiunii au votat 

legile pe care le atacă în moţiune, iar atunci au votat corect. "Nu vreau să intru într-o polemică cu 

dumneavoastră, dar nu pot să nu remarc inconsecvenţa deciziilor dumneavoastră uitându-mă pe textul 

moţiunii, pe numele senatorilor care au aprobat această moţiune. Aţi atacat patru aspecte importante, 

patru capitole importante, două dintre acestea se referă la două acte normative: Legea 145, respectiv 

Ordinul 619 care are ramificaţii în OUG 3, aprobată de către dumneavoastră prin lege. Practic, i-am 

văzut în rândurile celor care au semnat moţiunea şi nu înţeleg când au avut dreptate, atunci sau în 

momentul în care au aprobat aceste legi. Trebuie să vă spun că statistica oficială de pe site-ul 

Senatului arată că din cei 52 de semnatari ai moţiunii, pentru Legea 145 au votat 13 colegi din 

opoziţie, 27 au fost absenţi şi 4 s-au abţinut. Pentru Ordonanţa 3, 16 senatori din cei prezenţi au votat 

pentru, iar restul au absentat şi că să fiu mai exact a fost un vot împotrivă", a explicat Daniel 

Constantin.  

 

 

2 IUNIE 
Moţiunea simplă pe Sănătate a fost respinsă în Senat 
Senatorii au respin, moţiunea simplă iniţiată de senatorii PNL şi intitulată "SOS: Sănătatea în 

România lui Ponta respiră artificial! Românii mor cu zile". Moţiunea a fost respinsă cu 84 de voturi 

împotrivă, 56 pentru şi 0 abţinere. Votul a fost secret şi electronic.  

Ministrul Nicolae Bănicioiu a declarat că moţiunea iniţiată de liberali pe tema sănătăţii este un "copy 

paste" dintr-o moţiune mai veche şi reprezintă de fapt o "autocritică" a PNL. "Am citit cu stupoare şi 

îngrijorare textul moţiunii. Am văzut de fapt un text care este mai mult autocritică decât moţiune. 

Cred că pot spune şi sunt şi în asentimentul dumneavoastră că unii dintre colegii din PNL constataţi 

greşelile criminale făcute de guvernarea Emil Boc, guvernarea la care şi dumneavoastră aţi contribuit 

să o dăm jos spre binele nostru al tuturor. Este un copy paste dintr-o moţiune mai veche. Din păcate, 

constataţi cu toţii neseriozitatea cu care a fost tratat până şi acest demers pe care Parlamentul îl are la 

dispoziţie, superficialitatea vă este caracteristică, dar nu mă aşteptam ca şi ipocrizia să fie la o cotă 

atât de mare. Probabil că a fost foarte greu să vă aplecaţi mai cu atenţie asupra sistemului sanitar", a 

afirmat Bănicioiu, la dezbaterile din Senat pe marginea moţiunii.  

Potrivit lui Bănicioiu, semnatarii moţiunii au identificat anumite probleme ale sistemului fără însă a 

prezenta şi rezolvări pentru acestea. "Doar identificaţi anumite probleme, dar nu vorbiţi şi nu aveţi 

nicio idee despre cum s-ar putea rezolva aceste probleme. Nu veniţi cu nicio expertiză în domeniu, nu 

aveţi decât experienţa distrugerii sistemului şi văd că de fapt propuneţi o continuitate a sistemului într-

o viitoare guvernare PNL, ca şi până acum cu rezultatele pe care le-aţi văzut. Problema sistemului 

sanitar nu este numai subfinanţarea din care dumneavoastră faceţi o formă fără fond. Vreau să vă spun 

că problema de fond este modul în care se cheltuiesc banii din sistemul sanitar şi de aceea cred că vă 

deranjează atât de mult sau poate pe unii dintre dumneavoastră introducerea cardului de sănătate", a 

mai spus ministrul.  

 

 

3 IUNIE 
Moțiunea simplă pe tema Transelectrica a fost respinsă de Camera Deputaților 

Moțiunea simplă "PSD curentează banul public - bonusuri uriașe, contracte cu dedicație și 

secrete de stat la Transelectrica", inițiată de PNL, a fost respinsă de plenul Camerei 

Deputaților, fiind înregistrate 191 voturi "împotrivă", 107 "pentru" și 16 abțineri. 

Liberalii îi cereau, în moțiune, ministrului Economiei, Mihai Tudose, să ia decizii radicale 

pentru a scoate compania Transelectrica "de sub influența PSD". Potrivit semnatarilor 

moțiunii, companiile de stat, în special cele din domeniul energiei, au devenit în mandatul de 
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premier al lui Victor Ponta "anexe" ale partidului condus de acesta, prin care "sunt alimentate 

firmele și buzunarele prietenilor politici ai guvernării PSD-iste". 

Inițiatorii susțineau că, votând această moțiune, deputații vor da un semnal serios că 

Transelectrica trebuie să iasă din sfera "de influență toxică a PSD-ului" și îl vor obliga pe 

ministrul Economiei să ia decizii "responsabile" și "radicale", prin care compania să nu mai 

fie locul în care sunt satisfăcute "câștigurile clientelei PSD-iste", respectiv "orgoliile politice 

de moment", sacrificându-se astfel interese majore de politică energetică. 
Ministrul Economiei, Mihai Tudose, a declarat, la dezbaterea moțiunii, că Transelectrica este o 
companie cu adevărat importantă, cu management performant, așa cum apreciază și reprezentanții 
instituțiilor financiare internaționale. Potrivit ministrului Economiei, profitul net al Transelectrica a 
fost, în 2014, de 358 milioane de lei, față de 9,6 milioane lei în 2010 și 110 milioane lei în 2011. 
Dividendele pe care Transelectrica le-a plătit la stat în 2014 s-au cifrat la 120 milioane lei, față de 5 
milioane lei încasate în 2010 când ministrul Economiei era Ion Ariton. 

 

 

4 IUNIE 
Preşedintele Klaus Iohannis i-a solicitat demisia prim-ministrului Victor Ponta 

Președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Victor Ponta. "Astăzi, DNA a comunicat 
public că prim-ministrul Victor Ponta este învinuit de fapte penale. După părerea mea este o situație 
imposibilă pentru România ca prim-ministrul să fie învinuit de fapte penale. Pe de altă parte, pentru 
România cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla acum este o criză politică. Având în vedere toate 
acestea, solicit demisia premierului Victor Ponta", a declarat șeful statului la Palatul Cotroceni. El a 
precizat că aceste considerații și solicitarea de demisie i le-a comunicat premierului Victor Ponta într-
o discuție pe care a avut-o cu acesta. 

Direcția Națională Anticorupție a anunțat vineri că procurorii au dispus începerea urmăririi penale față 
de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, 
complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul de corupție de la 
companiile energetice Turceni și Rovinari privind încheierea unor contracte de asistență juridică. În 
aceeași cauză, procurorii au constatat că se impune continuarea urmăririi penale față de Victor Ponta 
și sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de conflict de interese, dintre care una în formă continuată, 
fapte aflate în legătură cu funcția sa de prim-ministru, se arată într-un comunicat al DNA. 

 

9 IUNIE 
Tribunalul Bucureşti a admis înscrierea PND în Registrul Partidelor Politice  
Tribunalul Bucureşti a admis cererea membrilor fondatori ai Partidului Naţional Democrat şi a dispus 

înscrierea PND în Registrul Partidelor Politice.  

''PND va reprezenta pe scena politică etalonul integrităţii, al competenţei şi al eficienţei. Mulţumim în 
mod special celor 34.000 de cetăţeni români, din toate judeţele României, care au semnat pentru 
înfiinţarea Partidului Naţional Democrat, consideraţi membri fondatori, care au girat cu încrederea lor 
PND. De asemenea, invităm toţi cetăţenii României care cred că pot da o mână de ajutor la reformarea 
clasei politice, să ni se alăture în primul proiect politic din ultimii 25 de ani serios, bazat pe integritate 
şi meritocraţie şi care poartă numele de Partidul Naţional Democrat'', se mai arată în documentul citat. 
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12 IUNIE 
Parlamentul a respins moțiunea de cenzură "Victor Ponta - demis pentru exces de 

putere prin blocarea alegerilor” 

Plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului a respins moțiunea de cenzură inițiată de 

PNL, intitulată "Victor Ponta - demis pentru exces de putere prin blocarea alegerilor. Dreptul 

la vot nu este o lozincă!", cu 194 de voturi "pentru" și 13 "împotrivă". Au fost prezenți 417 

parlamentari din 554. Și-au exprimat votul 214 parlamentari iar 7 voturi au fost anulate. 

Pentru a trece, moțiunea trebuia să întrunească 278 de voturi favorabile. 

Premierul Victor Ponta a votat în plenul Parlamentului la moțiunea de cenzură. El a fost 

primul parlamentar strigat la apelul nominal și a votat, în schimb, ceilalți membri ai 

Guvernului nu au votat. Parlamentarii PSD și UNPR au anunțat că nu votează, ei preferând să 

rămână în bănci la momentul votului.  

"Moțiunea de cenzură e un drept fundamental al Opoziției. (...) Am participat la foarte multe 

moțiuni de cenzură, dar până acum nu mi s-a întâmplat să particip la o moțiune de cenzură 

care nu are ca obiect activitatea Guvernului. Nu acuz Opoziția de faptul că nefiind în stare să 

dea jos Guvernul așteaptă ca o altă putere a statului sau un procuror să o facă în locul său. 

Vreau să vă spun un lucru și mi-e teamă că o să mă citați în viitor: dacă dumneavoastră 

credeți că este un bun precedent pentru democrația din România ca un guvern să nu se 

schimbe în Parlament sau prin alegeri, ci să se schimbe prin voința unui procuror, cred că este 

foarte grav, cred că este o mare greșeală și cred că va veni timpul când vă veți da seama de 

acest lucru", a spus premierul Victor Ponta. 

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat: "Aveți o mare problemă dvs., 

colegii deputați și senatori ai PNL. În 2012, ați candidat pe lista USL, ați luat apoi decizia să 

părăsiți USL și ați uitat cu această ocazie că cetățenii v-au acordat votul pentru că erați în 

USL. Ați trădat electoratul și nu aveți dreptul să vorbiți despre legitimitate. În 2014, v-ați 

prezentat la alegerile pentru Parlamentul European ca partid liberal. După alegeri, prin vocea 

președintelui de atunci, ați abandonat familia liberală, ați trădat votul pe care alegătorii vi l-au 

încuviințat și ați trecut în familia populară". 

Copreședintele PNL Alina Gorghiu a declarat: "Simt nevoia să cer astăzi scuze în 

Parlamentul României, locul faptei. Da, a fost o greșeală nesăbuită să avem încredere în acest 

premier și o greșeală a PNL. Nu am crezut niciodată că un om tânăr poate să meargă să 

desființeze dreptul de vot al românilor. Eu le cer scuze, dle prim-ministru, fiindcă v-am ajutat 

să deveniți ceea ce sunteți astăzi și cred că este cazul să vă cereți scuze și dvs pentru români, 

pentru cei cărora le-ați blocat dreptul de vot, din țară și din diaspora". 
 

 

15 IUNIE 
Tăriceanu, despre Comisia pentru evaluarea democraţiei: "Am solicitat liderilor de grup să 

analizeze această propunere"  
Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a prezentat Biroului permanent de luni un 

memorandum privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru evaluarea stării de democraţie şi a statului 

de drept, urmând ca liderii grupurilor să discute această propunere cu partidele pe care le reprezintă în 

Senat.  

"Am prezentat colegilor din Bp un memorandum intern care este public şi care conţine obiectivele 

acestei comisii, câteva elemente care ar trebui avute în vedere de către viitoarea comisie pentru a fi 

evaluate. (...) Am solicitat colegilor lideri de grupuri să ia spre analiză această propunere şi să o 

discute în cadrul partidelor ca apoi, eventual, această propunere să fie aprobată şi comisia să poată să 

fie constituită", a declarat Tăriceanu, luni, la finalul şedinţei Biroului permanent al Senatului.  

Călin Popescu-Tăriceanu a ţinut să sublinieze faptul că şi-ar dori ca membrii viitoarei comisii să nu 

urmărească interesul partidelor pe care le reprezintă în Senat. "Aş vrea ca această comisie să nu fie 
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gândită ca o comisie partizană, care să facă o abordare dintr-o perspectivă a propriilor partide, ci să 

încerce să se detaşeze, să se pună deasupra intereselor de partid, sigur, un lucru nu simplu având în 

vedere încleştarea politică în care ne aflăm în momentul de faţă. Acesta ar fi dezideratul meu, asta a 

fost intenţia mea şi a câtorva colegi cu care am discutat despre necesitatea şi utilitatea unei astfel de 

comisii, în aşa fel încât, la final, ea să vină cu o serie de propuneri capabile să corecteze neajunsurile 

democratice cu care ne confruntăm în momentul de faţă", a mai spus preşedintele Senatului, adăugând 

că această comisie va fi constituită din nouă membri pentru a se respecta "o anumită repartizare 

proporţională între majoritate şi opoziţie".  

Întrebat dacă membrii Comisiei speciale vor face şi audieri, Tăriceanu a declarat că nu s-a luat în 

discuţie un astfel de aspect, dar că ar fi oportune discuţii interinstituţionale. "Nu ne-am gândit la 

asemenea lucruri. (...) Când vorbiţi de audiere, pentru mine termenul are o anumită conotaţie, dar eu 

cred că o discuţie interinstituţională poate să aibă loc între Senat cu orice altă instituţie a statului. În 

fond, am organizat întâlnirea cu CSM, care a fost acceptată, am convenit ca aceste întâlniri să le 

continuăm. (...) Cred că aceste discuţii şi întâlniri nu numai că sunt necesare, dar ele fac parte din 

obligaţia noastră de colaborare instituţională", a răspuns Tăriceanu.  

 

 

21 IUNIE 
Tăriceanu şi Constantin au semnat protocolul de fuziune a PLR şi PC  
Preşedintele PLR, Călin Popescu Tăriceanu, şi preşedintele PC, Daniel Constantin, au semnat, la 

Palatul Parlamentului, protocolul de fuziune prin contopire a celor două formaţiuni politice. Noul 

partid politic rezultat din fuziunea PLR-PC va purta, până la următoarele alegeri interne la nivel 

naţional, denumirea de Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) iar sigla acestuia este "o 

pasăre în zbor încadrată de 12 pentagrame de culoare galbenă în forma unei elipse incomplete".  

Potrivit protocolului semnat, alegerile în cadrul ALDE, la nivel local şi naţional, se vor putea desfăşura, 
pe baza Statutului ALDE, începând cu data de 1 ianuarie 2017. "Membrilor PLR şi PC le este garantată 
continuitatea vechimii în cadrul Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, rezultat prin fuziune. În 
acest scop, în 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de înregistrare a 
prezentului protocol de fuziune, se vor transfera toate evidenţele partidelor fuzionate către partidul 
rezultat din fuziune pentru întocmirea evidenţei cumulate a membrilor noului partid în Registrul 
Naţional al Membrilor ALDE", se mai arată în documentul semnat. 

 

 

23 IUNIE 
Strategia Naţională de Apărare a Ţării a fost adoptată de Parlament 
Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a adoptat, în prezenţa premierului interimar Gabriel 

Oprea, Strategia Naţională de Apărare a Ţării. Decizia a fost luată cu 282 voturi "pentru", o abţinere şi 

un vot "împotrivă". Iniţial, şi-au înregistrat prezenţa la dezbateri 320 de senatori şi deputaţi.  

La dezbaterile din plenul Parlamentului, care au durat mai puţin de o oră, premierul interimar Gabriel 

Oprea a anunţat că va vota cu "toată convingerea" pentru adoptarea Strategiei de Apărare. "Personal, 

în calitate de viceprim-ministru pentru securitate naţională, am fost direct interesat ca acest document 

strategic şi împreună cu domnul prim-ministru Victor Ponta am considerat că elaborarea şi adoptarea 

Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării nu trebuie să facă obiectul unei adoptări politicianiste. E vorba 

despre interesul naţional al României. Atunci când vorbim despre siguranţa şi securitatea românilor şi 

a României, nu poate exista un interes superior personal, de grup, de partid. Într-un asemenea moment 

trebuie să ne unească buna credinţă. Astăzi, ca senator al Parlamentului, ca om care cunoaşte 

instituţiile de apărare, ordine publică, siguranţă naţională voi vota cu toată convingerea pentru 

adoptarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării", a declarat Oprea. El a adăugat că România îşi 

respectă angajamentele în domeniul securităţii şi este respectată de partenerii strategici.  

La rândul său, copreşedintele PNL Vasile Blaga a declarat că Strategia Naţională de Apărare a Ţării 

realizează o "simbioză între valorile naţionale şi cele euroatlantice", însă a subliniat că lipsa din partea 
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Guvernului a unei planificări bugetare multianuale reale pentru respectarea unor programe de 

investiţii are efecte negative şi asupra capacităţii forţelor armate. Totodată, deputatul Niculae 

Mircovici a anunţat că Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va vota Strategia iar senatorul 

Ioan Ghişe a susţinut că prin acest document se creează premisele unei supra-guvernări şi a solicitat 

retrimiterea documentului iniţiatorului.  

Preşedintele Klaus Iohannis a prezentat anterior Parlamentului Strategia Naţională de Apărare a Ţării, 
intitulată "O Românie puternică în Europa şi în lume", arătând că acest document este o "declaraţie" 
pe care România o face. "Strategia Naţională de Apărare revine în obligaţia legală a preşedintelui 
României. Acest document nu este însă şi nu trebuie să fie un act de voinţă al unei persoane, nici al 
câtorva instituţii. Strategia Naţională de Apărare e mult mai mult decât atât. Este o declaraţie pe care 
România o face. Ea îşi propune să răspundă unor nevoi şi aşteptări şi priveşte deopotrivă statul, 
societatea şi cetăţeanul. Prin obiectivele şi conţinutul său, Strategia Naţională de Apărare se referă, 
de fapt, la apărare şi securitate naţională în ansamblu, iar cele două concepte merg împreună", a spus 
Iohannis  în plenul reunit al Parlamentului. 

 

 

29 IUNIE 
Klaus Iohannis a semnat decretul privind acreditarea lui Liviu Maior ambasador în SUA  
Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind acreditarea lui George Maior în calitatea de 

ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite ale Americii, informează 

Administraţia Prezidenţială.  

Şeful statului a aprobat pe 30 aprilie propunerea ca George Maior să fie ambasador al României în 

SUA.  

Pe 19 mai, fostul director al SRI George Maior a primit aviz pozitiv pentru acest post din partea 

Comisiilor reunite de politică externă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.  

George Maior şi-a înaintat demisia pe 27 ianuarie din funcţia de director al Serviciului Român de 
Informaţii. El a deţinut această poziţie începând cu octombrie 2006. În perioada 2000-2004, el a 
îndeplinit funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica 
de Apărare în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în această calitate coordonând, din punct de 
vedere strategic şi militar, integrarea României în NATO. În noiembrie 2004 a fost ales senator PSD de 
Alba în Parlamentul României, funcţie pe care a deţinut-o până la 5 octombrie 2006, când a 
demisionat, pentru a prelua conducerea SRI. 

 

 

30 IUNIE 
Mihai-Răzvan Ungureanu a fost numit de Parlament director al SIE  
Mihai-Răzvan Ungureanu a fost numit director al SIE de plenul Parlamentului cu 278 de voturi 

''pentru'' şi şase ''împotrivă'', din total de 284 de voturi valabil exprimate.  

"Potrivit prevederilor art. 76, alin. 2 din Constituţie şi ale art 51, alin.7 din Regulamentul activităţilor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, numirea în funcţie se hotărăşte cu votul majorităţii 

deputaţilor şi senatorilor prezenţi. Având în vedere faptul că din total de 554 de parlamentari au fost 

prezenţi 289, din care care au votat 'pentru' 278, Birourile Permanente au constatat că a fost întrunită 

majoritatea necesară pentru numirea domnului Mihai-Răzvan Ungureanu în funcţia de director al 

SIE", se arată în hotărârea Parlamentului, prezentată plenului comun de către senatorul liberal Mario 

Oprea.  

După depunerea jurământului, noul şef al SIE a declarat că misiunea îl onorează şi că nu va precupeţi 

niciun efort pentru îndeplinirea ei. "Această nouă calitate nu mă face mai puţin legat de dvs sufleteşte. 

Vă mulţumesc pentru încrederea acordată prin votul dvs şi mulţumesc din nou preşedintelui Klaus 

Iohannis pentru nominalizarea făcută. Este o misiune care mă onorează şi pe care cred că am ştiinţa să 
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o fac, să o duc la bun sfârşit şi pentru îndeplinirea căreia nu voi precupeţi niciun efort", a spus 

Ungureanu.  

El le-a mulţumit parlamentarilor PNL pentru felul în care au susţinut nominalizarea sa, cât şi UNPR, 

UDMR, grupului democrat şi popular, minorităţilor şi parlamentarilor neafiliaţi. "Mulţumesc colegilor 

de la UNPR care au înţeles să facă distincţia între politica de partid şi cea naţională, între interesul 

strategic al României şi ambiţiile individuale. Doresc să le mulţumesc colegilor de la UDMR pentru 

sprijinul acordat şi seriozitate. Doresc să le mulţumesc colegilor de la grupul democrat şi popular 

pentru că s-au alăturat colegilor de la Partidul Socialist care astăzi se regăsesc alături de noi, tuturor 

deputaţilor minorităţilor naţionale, colegilor care sunt neafiliaţi şi care, prin acest vot, ca şi la 

Strategia Naţională de Apărare se găsesc alături de întreaga naţiune", a mai spus Ungureanu.  

 

 

1 IULIE 
Nicuşor Dan anunță înființarea partidului Uniunea Salvaţi Bucureştiul 
Fondatorul partidului Uniunea Salvaţi Bucureştiul (USB), Nicuşor Dan, a anunţat că noua formaţiune 

politică, pentru care a depus actele de înregistrare la Tribunalul Bucureşti, va transpune obiectivele 

Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul de la nivel civic la nivel politic.  

"Anunţăm depunerea actelor pentru înregistrarea unui partid politic, care se va numi Uniunea Salvaţi 

Bucureştiul (USB), care va continua activitatea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, care are deja 8 ani, şi 

transpune obiectivele pentru care am militat de la nivelul civic al asociaţiei la un nivel politic. USB 

este ceva în plus faţă de campania din 2012, când a fost o candidatură independentă la Primăria 

generală, sprijinită de câteva sute de persoane. Aceste sute de persoane constituie azi această 

construcţie - USB", a afirmat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă prilejuită de depunerea actelor 

de înregistrare a partidului politic pe care l-a fondat.  

El a amintit că, în campania din 2012, când a candidat ca independent la Primăria generală a 

Capitalei, au fost 67.000 de oameni care l-au votat, pe care îi aşteaptă acum să impună o nouă viziune. 

"Votul lor a fost un vot simbolic pentru o altfel de administraţie publică în Bucureşti. Aceşti oameni, 

şi ăsta este sensul cuvântului Uniune, sunt aşteptaţi acum nu doar să sprijine ceva ce deja există, să 

dea votul, ci să intre într-o construcţie şi să ducă această luptă politică pentru impunerea unei viziuni, 

unor lucruri pe care şi le doresc pentru viaţa lor socială", a adăugat Nicuşor Dan. El a afirmat că, în 

2016, USB va veni la alegerile pentru Primăria Capitalei cu o listă de 250 de oameni, că programul 

partidului este naţional, dar că, până în 2016, sunt vizate doar alegerile locale din Bucureşti.  

Fondator al USB, alături de alţi 38 de membri, Nicuşor Dan susţine că obiectivul său este "a înlocui 

oamenii corupţi din administraţie, curăţaţi de DNA, cu profesionişti". "Nu am ales întâmplător 

fundalul din spate - DNA, pentru că suntem în continuarea acestui efort pe care DNA îl face de a 

curăţa administraţia publică. Vorbim de o administraţie publică profund coruptă, incompetentă. DNA 

curăţă şi suntem obligaţi să propunem ceva şi obiectivul nostru este să aducem în loc, în administraţia 

publică, oameni competenţi, morali, buni profesionişti în meseria lor şi care sunt în stare să propună 

soluţii pentru problemele pe care le are oraşul. Ne adresăm unei categorii de oameni care sunt 

dezamăgiţi de felul în care s-a făcut politică până acum şi în special, în Bucureşti, ne adresăm acelor 

grupuri de cetăţeni care au început să lupte pentru drepturile lor", a mai spus Nicuşor Dan.  

 

 

22 IULIE 
Liviu Dragnea: "Colegii din PSD mi-au acordat un vot de încredere pentru a forma o 

echipă"  
Liviu Dragnea, ales preşedinte interimar al PSD, a declarat, după şedinţa Comitetului Executiv 

Naţional, că a primit votul de încredere al colegilor pentru a forma o echipă care să pregătească un 

plan concret de acţiuni în teritoriu şi în Parlament, un program politic pe termen lung care să ajute la 

dezvoltarea României.  

"S-a finalizat votul în CExN, colegii mei mi-au acordat un vot de încredere pentru a putea forma o 

echipă bună, o echipă unită, o echipă largă, care să pregătească, într-un termen foarte scurt, un plan 
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concret de acţiuni atât în teritoriu, cât şi în Parlament şi, de asemenea, un program politic pe termen 

lung, care să ajute la dezvoltarea României în continuare", a spus Dragnea, după şedinţa PSD.  

El a adăugat că Rovana Plumb va face parte în continuare din echipa de conducere a partidului. "Una 

din principalele concluzii ale CExN de azi este că PSD este un partid unit, care poate trece şi peste 

crize mai mici sau mai mari, este şi motivul principal pentru care sunt aici alături de Rovana. Chiar 

dacă fiecare dintre noi, având acest drept, am cerut votul de încredere al colegilor, Rovana rămâne 

preşedinta Consiliului Naţional, un om politic cu anvergură serioasă, un ministru foarte bun, un om 

politic care mai are foarte multe de spus în politică şi cu care sunt convins că pot colabora foarte 

bine", a susţinut Dragnea.  

El a subliniat că Rovana Plumb va primi sprijinul colegilor săi social-democraţi şi în conducerea 

departamentelor partidului, astfel încât să elaboreze un set de politici "care să ajute actul de 

guvernare". "Vicepreşedinţii partidului, fiecare dintre ei, după ce vor opta pentru un domeniu sau 

altul, vor începe să producă politici publice în domeniul respectiv. Rovana Plumb, dincolo de faptul 

că este preşedinta Consiliului Naţional, conduce departamentele partidului şi va fi ajutată de noi toţi 

ca această structură să devină eficientă şi să furnizeze atât Guvernului, cât şi partidului un set de 

politici care să ajute actul de guvernare", a afirmat preşedintele interimar al PSD.  

 

2 IULIE 
UNPR a fuzionat cu PPDD 
Conferinţa naţională a UNPR şi Congresul PPDD, reunite în şedinţă comună, au aprobat în 

unanimitate, duminică, fuziunea prin absorbţie cu fosta formaţiuni a lui Dan Diaconescu. "UNPR este 

un proiect politic pe care l-am demarat acum 5 ani de zile. Şi cred că am fost inspiraţi când am spus că 

este un proiect politic al interesului naţional al României. Interesul naţional, patriotismul - te naşti cu 

ele sau nu le ai niciodată. Doctrina noastră este simplă, este România", a declarat liderul UNPR 

Gabriel Oprea.  

Acesta a precizat că formaţiunea sa avea înaintea fuziunii 358.000 de membri înscrişi la Tribunal şi că 

în ultimele două luni s-au mai înscris peste 70.000 de români. Oprea a făcut o comparaţie cu cifrele 

PSD (500.000 de membri) şi ale celorlalte partide (100.000 fiecare). "Cu dumneavoastră, în momentul 

de faţă, suntem peste 500.000 de membri de partid UNPR. De la 1 septembrie vreau să avem, 

împreună cu dumneavoastră, organizaţii UNPR în fiecare localitate a României. Este un obiectiv 

strategic pe care l-am trasat şi pe care împreună trebuie să-l aplicăm", a adăugat Oprea.  

 

 

 

10 AUGUST 
Tribunalul Bucureşti a aprobat înfiinţarea Partidului M10  
Tribunalul Bucureşti a dispus, printr-o sentinţă civilă, să acorde personalitate juridică Partidului M10, 

decizia de înfiinţare fiind definitivă, se arată într-un comunicat de presă transmis de formaţiunea 

politică.  

"M10 există oficial: Veniţi cu noi! (...) Decizia de înfiinţare a Partidului M10 este definitivă. Pe 7 

august 2015 Tribunalul Bucureşti a dispus, prin sentinţa civilă nr. 29, să acorde personalitate juridică 

Partidului M10. Vă mulţumim tuturor celor care aţi făcut posibil acest pas, mii de membri şi zeci de 

mii de susţinători. V-aţi strâns în jurul ideii de dreptate, spiritului reformist, dragostei de libertate. 

Vom continua împreună în acest spirit. Momentul schimbării, momentul nostru a sosit. Haideţi în 

Partidul M10! Daţi click pe Înscrie-te pe site-ul mzece.ro! Haideţi cu noi să transformăm România şi 

viaţa noastră, oriunde trăim", se arată în comunicatul de presă.  

Potrivit sursei citate, M10 oferă o alternativă deoarece "clasa politică expirată şi coruptă a tranziţiei 
se demolează singură, este pulverizată de propria corupţie şi răspunde în faţa justiţiei". "Noi oferim 
alternativa, speranţa. Vrem o politică decentă, modestă, pentru oameni. Vrem o Românie în care să 
ne facă plăcere să trăim. Nu vrem oameni trişti, vrem oameni bucuroşi", se mai arată în comunicat. 
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1 SEPTEMBRIE 
Reexaminarea Codului fiscal a fost aprobată de Senat  
Cererea de reexaminare a proiectului Codului fiscal, transmisă Parlamentului de către şeful statului 

Klaus Iohannis, a fost adoptată de Senat în prima şedinţă de plen a celei de-a doua sesiuni ordinare din 

acest an.  

În favoarea solicitării preşedintelui s-au exprimat 130 de senatori, în timp ce 'împotrivă' au fost 

înregistrate patru voturi şi o abţinere. Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital din Senat a avizat, luni, favorabil cererea de reexaminare a Codului Fiscal, cu amendamentele 

convenite de liderii partidelor politice. Raportul Comisiei de specialitate a fost aprobat de plen cu 130 

de voturi "pentru", cinci "împotrivă" şi o abţinere.  

Amendamentele vizează reducerea TVA la 20% de la 1 ianuarie 2016 şi la 19% de la 1 ianuarie 2017. 

În plus, eliminarea taxei pe construcţiile speciale şi a supraaccizei la carburanţi se amână tot pentru 1 

ianuarie 2017. În schimb, rămâne în vigoare eliminarea taxei pe construcţiile speciale pentru 

investiţiile în agricultură începând cu 1 ianuarie 2016. În privinţa impozitului pe dividende, reducerea 

de la 16% la 5% va intra în vigoare tot de la 1 ianuarie 2017.  

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis Senatului, în luna iulie, cererea de reexaminare a Legii privind 

Codul fiscal, subliniind că "legiuitorul trebuie să promoveze o atitudine echilibrată şi raţională, de 

natură a nu genera disfuncţionalităţi care, ulterior, să necesite frecvente corectări de ordin legislativ", 

motiv pentru care "în elaborarea unui nou Cod fiscal nu ar trebui promovate politici care generează 

fiscalităţi excesive, dar nici relaxări accentuate".  

"Măsurile de austeritate ale anului 2010 trebuie să rămână istorie. Revenirea la politici fiscale riscante 

şi cu consecinţe negative pe termen lung reprezintă o experienţă pe care nu numai clasa politică nu şi-

o mai poate permite, dar, mai ales, costurile acestora nu trebuie să mai fie suportate de cetăţeni. (...) 

Bunăstarea economică unanim dorită de toate forţele politice din România în beneficiul cetăţenilor şi 

al agenţilor economici poate fi atinsă numai printr-o abordare fiscal-bugetară responsabilă, 

predictibilă pe termen lung, în concordanţă cu obiectivele de creştere economică sustenabilă", afirmă 

Iohannis în cererea de reexaminare.  

 

 

 

14 SEPTEMBRIE 
Corneliu Vadim Tudor a încetat din viață 
Corneliu Vadim Tudor, fondatorul Partidului România Mare, a decedat în urma unui infarct, au 

declarat surse medicale. Fostul senator Marius Marinescu, vicepreședinte al PRM, a declarat că 

Vadim Tudor a făcut infarct. "A avut edem pulmonar. A fost dus de către SMURD la Spitalul Militar 

Central. Acolo a făcut infarct. Din păcate, medicii nu au reușit să îl mai salveze. A decedat la ora 

18,30. Nu i-a mai rezistat inima", a relatat Marius Marinescu. 

Gheorghe Funar, fost secretar general al PRM, regretă decesul preşedintelui PRM, Corneliu Vadim 

Tudor, cu care a colaborat foarte multă vreme. "Îmi pare foarte rău că s-a prăpădit Vadim. Nici acum 

nu-mi vine să cred că nu mai e printre noi şi că ne-a părăsit la aproape 66 de ani, în 28 noiembrie ar fi 

împlinit 66 de ani, suntem din acelaşi leat", a declarat Gheorghe Funar.  

Fostul președinte Ion Iliescu apreciază că fondatorul Partidului România Mare, Corneliu 

Vadim Tudor, decedat luni, și-a găsit locul istoria postdecembristă a României prin tot ce a 

făcut. "Am aflat cu surprindere și cu tristețe vestea încetării premature din viață a celui care a 

fost poetul și omul de cultură Corneliu Vadim Tudor, președintele Partidului România Mare. 

A fost una dintre personalitățile publice care au marcat ultimii 25 de ani, cu bune și cu mai 

puțin bune. Și-a urmărit consecvent proiectul lui politic, chiar și atunci când, din dorința de a 

se face înțeles, mesajul lui naționalist era exagerat. Și-a iubit cu ardoare țara, cum puțini pot 

s-o facă", a scris Ion Iliescu pe blog. 
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15 SEPTEMBRIE 
Moțiunea simplă a PNL privind transporturile a fost respinsă 

Plenul Senatului a respins moțiunea simplă a PNL, intitulată "Transporturile sub guvernarea PSD sau 
drumurile care nu duc nicăieri". În favoarea moțiunii s-au pronunțat, prin vot secret electronic, 56 de 
senatori, 78 au votat împotrivă și 6 s-au abținut. 

"Vă solicităm elaborarea urgentă a unui program de măsuri realist şi adaptat la necesităţile imediate 
din domeniul transporturilor, prin care să fie evitată pierderea celor trei miliarde de euro din fonduri 
europene şi să fie finalizate la timp proiectele. Totodată, subliniem că toţi cei vinovaţi de situaţia în 
care se află infrastructura din România, în frunte cu ministrul, trebuie să plece! Evident, pe autostrăzile 
'construite' de Cabinetul Ponta...", se arată în textul moţiunii simple. 

Senatorul UNPR Şerban Mihăilescu a susţinut, în timpul dezbaterii moţiunii simple a PNL 
"Transporturile sub guvernarea PSD sau drumurile care nu duc nicăieri", în plenul Senatul, că textul 
acesteia nu aduce nimic nou, fiind criticat "un sistem care a pornit cu handicapul subfinanţării încă de 
acum 25 de ani". "Suntem în faţa primei moţiuni simple din această sesiune, prin care partidele din 
Opoziţie îşi arată nemulţumirea faţă de Executiv. De această dată, în colimatorul moţiunii se află 
ministrul Transporturilor, numit acum două luni. La fel ca şi în cazul moţiunii pe Sănătate, şi de această 
dată se critică un sistem care a pornit cu handicapul subfinanţării încă de acum 25 de ani şi, bineînţeles, 
încearcă să arunce întreaga responsabilitate asupra unei singure persoane. Grupul senatorilor UNPR 
nu susţine această moţiune, deoarece textul ei nu aduce nimic nou şi poate fi citit în orice sesiune 
parlamentară din ultimii 15 ani, fără ca cineva să sesizeze dacă este de actualitate sau nu", a spus 
senatorul UNPR, care activează în grupul senatorial al PSD. Acesta a adăugat că, pe fond, starea gravă 
a infrastructurii de transport este "o consecinţă a politicilor puse în aplicare în ultimii 20 de ani de 
către toţi cei care au fost la putere".  

Și liderul senatorilor UDMR, Tanczos Barna, a afirmat, în timpul dezbaterii moţiunii simple a PNL, 

intitulată "Transporturile sub guvernarea PSD sau drumurile care nu duc nicăieri", că responsabilitatea 

cu privire la actuala stare a drumurilor din România aparţine tuturor partidelor politice, fiecare dintre 

acestea având oportunitatea de a demonstra că poate aduce schimbări şi îmbunătăţiri în domeniul 

Transporturilor.  

 

 

22 SEPTEMBRIE 
Deputatul Mihai Voicu a demisionat din funcţia de preşedinte al Comisiei de Cod electoral  
Deputatul PNL Mihai Voicu a demisionat din funcţia de preşedinte al Comisiei de Cod electoral ca 

formă de protest faţă de tergiversarea de către PSD a adoptării legii votului prin corespondenţă, a 

anunţat copreşedintele liberalilor, Alina Gorghiu.  

"Mihai Voicu a fost numit printr-o hotărâre a Parlamentului preşedinte al Comisiei de Cod electoral. 

Astăzi, PNL şi vicepreşedintele Mihai Voicu au decis ca această funcţie să fie părăsită de Mihai 

Voicu. Demisia din funcţia de preşedinte vreau să fie înţeleasă foarte clar de opinia publică drept o 

formă clară de protest faţă de tergiversarea legii votului prin corespondenţă", a spus Gorghiu, într-o 

conferinţă de presă.  

Ea a susţinut că, în cazul în care PNL ar continua să conducă această comisie, ar fi "zidul în spatele 

căruia PSD va putea să dirijeze marea farsă" cu privire la votul prin corespondenţă. "De astăzi, 

întreaga responsabilitate pentru neadoptarea legii votului prin corespondenţă revine PSD. Astfel, PSD 

va trebui să dea un răspuns tranşant dacă acţionează în dauna comunităţii din Diaspora sau dacă va 

vrea să marşeze la propunerea PNL de adoptare a acestei legi", a afirmat Gorghiu.  

La rândul său, Mihai Voicu a susţinut că PNL nu mai are nimic de demonstrat în privinţa votului prin 
corespondenţă, arătând că proiectul liberalilor pe această temă există de şase luni şi a fost realizat în 
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consultare cu ambasadele şi cu românii din străinătate. "Acest film prost trebuie să înceteze. PSD 
trebuie să demonstreze că doreşte să voteze acest proiect", a arătat deputatul PNL. 

 

 

30 SEPTEMBRIE 
Moțiunea de cenzură "Alege între România și Ponta, un premier compromis. Demite-l pe Victor 
Ponta!" a fost respinsă 

Moțiunea de cenzură "Alege între România și Ponta, un premier compromis. Demite-l pe Victor 
Ponta!", inițiată de liberali, a fost respinsă în ședința de plen a Parlamentului cu 207 voturi "pentru" și 
8 "împotrivă". Pentru a fi adoptată erau necesare 275 de voturi favorabile. Votul a fost secret cu bile.  

Premierul Victor Ponta a susținut la dezbaterea moțiunii că Opoziția nu a adus niciun fel de critică la 
adresa actului de guvernare, "dincolo de o serie de jigniri, invective", iar documentul prin care se cere 
demiterea Executivului nu conține nicio soluție în cazul "improbabil" în care moțiunea ar fi trecut. Ca 
argument împotriva criticilor aduse de liberali, Ponta le-a citit acestora mesajul pe care președintele 
Klaus Iohannis l-a adresat, recent, în SUA, investitorilor americani, conform căruia "România 
beneficiază de avantaje importante, creștere economică susținută, stabilitate financiară și monetară, 
datorie publică redusă, forță de muncă bine pregătită, numeroase resurse, este un element de 
stabilitate pentru întreaga regiune". Prim-ministrul i-a acuzat pe liberali că se ascund în spatele 
procurorilor și așteaptă ca aceștia să facă opoziție în locul lor, apoi i-a ironizat cu privire la numărul 
susținătorilor chemați în Parcul Izvor în timpul dezbaterii moțiunii la un miting, arătând că "sunt mai 
mulți jandarmi și jurnaliști decât protestatari". 

În susținerea moțiunii, copreședintele PNL Alina Gorghiu a afirmat că premierul Victor Ponta "trăiește 
în cu totul și cu totul altă realitate" și "nu înțelege nimic din ce i se întâmplă". Ea a adăugat că prim-
ministrul mai are trei-patru cetățeni care îl susțin — "unul vrea să se așeze pe locul de pe care Victor 
Ponta s-a ridicat în partid, altul își dorește să rămână primul senator al țării, altul confundă puterea cu 
interesul național, iar toți confundă interesul național cu interesul personal". "Nu le pasă nici măcar 
de dvs., dragilor, care astăzi stați în sală, pentru că, dacă v-ar considera suficient de maturi, v-ar lăsa 
să vă exercitați dreptul de vot", le-a transmis Alina Gorghiu parlamentarilor care au susținut Guvernul 
și care s-au abținut de la vot. 

Copreședintele PNL Vasile Blaga a apreciat că, din cauza deciziei luate de premierul Victor Ponta de a 
nu demisiona ca urmare ca problemelor cu Justiția, acesta "dezonorează România în fiecare zi". În 
opinia sa, atunci când un înalt demnitar ajunge într-o situație personală care face rău poziției sale în 
stat, țării sale și fiecărui cetățean, atunci trebuie să renunțe imediat la demnitatea respectivă. Ponta 
i-a răspuns și lui Vasile Blaga: "Momentul trist a fost reprezentat de domnul Blaga, din păcate, care a 
zis că dânsul m-a scos din politică. Cu tot respectul, am și eu un labrador acasă care mereu se crede 
tigru. Cei care m-au scos pe mine din politică, din păcate, cred că vă vor scoate și pe dumneavoastră 
și nu e corect nici pentru mine nici pentru dumneavoastră. Să țineți minte acest lucru", a replicat 
Ponta. 

 

11 OCTOMBRIE 
Traian Băsescu s-a înscris în PMP  
Fostul preşedintele Traian Băsescu a anunţat că s-a înscris în Partidul Mişcarea Populară (PMP).  

"Primul şi cel mai important motiv al revenirii mele în viaţa politică este legat de ceea ce se întâmplă 

începând cu data de 22 decembrie 2014. O campanie furibundă de denigrare a celor două mandate pe 

care le-am avut la Cotroceni, o negare a transformărilor prin care a trecut ţara în acest interval de zece 

ani, transformări extrem de importante care au consolidat statul de drept. Şi, de asemenea, efortul 

uriaş pe care-l depun trusturi mass-media, dar spre surprinderea mea, instituţii ale statului pe care le-
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am consolidat în timpul mandatelor, pentru discreditarea mea personală. De aceea, singura soluţie pe 

care o am este să revin în viaţa politică, să-mi apăr şi cele două mandate şi să mă apăr în faţa valului 

de denigrări ", a precizat Traian Băsescu într-o declaraţie la sediul PMP.  

Fostul şef al statului a adăugat că un alt motiv al revenirii sale în politică este legat de drepturile 

omului. "Am constatat în aceste 11 luni de la terminarea mandatului că viziunii şi efortului de 

consolidare a instituţiilor statului trebuia să-i mai adaug ceva şi n-am făcut-o. O voi face acum, ca om 

politic de opoziţie, şi anume respectul pentru drepturile omului. (...) Omul şi când este vinovat are 

dreptul la o anchetă corectă şi la un proces corect. Nu un proces determinat de campanii mass-media 

după care să se ia magistraţii şi să se ia decizii împotriva vieţii, libertăţii unui om", a explicat Băsescu.  

Băsescu a menţionat că va rămâne, în noua sa postură, un politician extrem de incomod. "Am văzut o 

hăituire despre care am crezut că nu mai este posibilă în România după cei zece ani de mandat. Am 

crezut că instituţiile au înţeles că sunt limite. Dar, se pare că nu. Abia au aşteptat eliberarea locului de 

la Cotroceni pentru a reveni la vechile năravuri, să fie folosite ca instrumente de prigoană a 

politicienilor incomozi. Vă garantez că voi rămâne un politician extrem de incomod. Fără să vreau 

război, dar niciodată nimeni n-o să-mi închidă gura. Tactica asta s-a aplicat şi înainte să devin 

preşedinte. Văd că imediat ce mi-am terminat mandatul de preşedinte a fost reînviată. Ceea ce 

înseamnă că am avut dreptate atunci când am spus că nu am înfrânt sistemul, ci doar l-am 

îngenuncheat. Imediat ce am plecat s-a ridicat din nou în picioare. Sistemul trebuie să înţeleagă că 

democraţia nu este facultativă, oamenii nu pot fi hărţuiţi pentru că aşa vrea un şef de instituţie", 

susţine Traian Băsescu.  

 

 

12 OCTOMBRIE 
Liviu Dragnea a fost ales președinte al PSD 

 

Liviu Dragnea a obținut funcția de președinte al PSD la alegerile interne desfășurate duminică, 

fiind votat de 97% dintre colegii de partid care s-au prezentat la urne, a anunțat șeful Comisiei 

Electorale Centrale a PSD, Florin Iordache. 

Dragnea, a declarat că speră ca ruperea PSD de comunism să înceapă cu el. "Eu sper să înceapă 

cu mine ruperea PSD de comunism pentru că nu am fost nici membru de partid comunist. Repet, 

nu am nimic cu membrii PCR pentru că contribuit, totuşi, la dezvoltarea acestei ţări. Nu am avut 

şi nici nu voi avea în atitudine practici comuniste. Dacă eu voi fi cel care va reuşi să rupă această 

percepţie, o să fie bine", a declarat acesta, după şedinţa CExN al PSD. 

Liviu Dragnea a mai spus că, în opinia sa, pentru imaginea partidului sunt importante acţiunile 

liderilor şi membrilor PSD, adăugând că, în comparaţie cu "etichetele trecutului", "cele mai rele 

sunt etichetele prezentului". "Cred că e important ce facem în perioada următoare, atât 

preşedintele partidului, cât şi miniştrii, Guvernul, parlamentarii, comunicatorii noştri, care va fi 

programul politic pe care îl vom adopta la Congres", a mai spus acesta.  

Acesta a adăugat că, în timpul şedinţei CExN a PSD a fost evidenţiată implicarea membrilor de 
partid în alegerile interne pentru funcţia de preşedinte. "Toată lumea a spus că implicarea, 
determinarea şi încrederea membrilor de partid s-a simţit în toate judeţele şi toată lumea a fost 
mulţumită că am reuşit să avem o acţiune fără incidente, transparentă, în care toţi membrii de 
partid au transmis, dincolo de votul lor de încredere, dorinţa lor cu privire la un nou proiect politic 
şi un alt tip de acţiune al partidului", a mai declarat Dragnea. 

 

18 OCTOMBRIE 
Valeriu Zgonea a fost ales preşedinte executiv al PSD  
Valeriu Zgonea a fost ales în funcţia de preşedinte executiv al PSD, iar Negrescu, Pop şi Vulpescu se 

numără printre vicepreşedinţii votaţi la Congresul extraordinar al partidului de duminică.  

Valeriu Zgonea a obţinut 2.582 de voturi din totalul de 3.877 exprimate, iar contracandidatul său, 

Constantin Niţă, a obţinut 1.123 de voturi.  
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Cele zece posturi de vicepreşedinte alocate bărbaţilor vor fi ocupate de Andrei Dolineaschi (3.439 de 

voturi), Victor Negrescu (3.162 de voturi), Georgian Pop (3.070 de voturi), Ionuţ Vulpescu (2.994 de 

voturi), Nicolae Bănicioiu (2.983 de voturi), Mihai Tudose (2.827 de voturi), Ştefan Viorel (2.737 de 

voturi), Gheorghe Şimon (2.503 de voturi), Gabriel Vlase (2.436 de voturi), Mihai Chirică (2.339 de 

voturi). Cele patru posturi de vicepreşedinte rezervate femeilor au fost câştigate de Gabriela Firea 

(3.122 de voturi), Olguţa Vasilescu (3.044 voturi), Ecaterina Andronescu (2.914 voturi), Doina Pană 

(1.834 de voturi).  

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat mulţumit de echipa de vicepreşedinţi aleasă la 

Congresul extraordinar şi a afirmat că are încredere în fiecare dintre ei. "La bărbaţi (vicepreşedinţi - 

n.r.) sunt mulţumit că a ieşit măcar unul care e mai în vârstă ca mine, altfel rămâneam singur, izolat, 

într-un grup de tineri. Sunt foarte mulţumit de echipa de vicepreşedinţi. Am încredere în fiecare dintre 

ei. (...) Avem nişte obiective foarte importante, provocări foarte mari şi aşteptări foarte mari de la toţi 

membri de partid şi nu numai. (...) Mâine sper să fie o şedinţă mai scurtă şi (...) o să le cer ca la al 

doilea Birou Permanent Naţional fiecare să vină cu proiectul lui politic pentru PSD", a spus Dragnea, 

la finalul Congresului PSD, desfăşurat la Sala Palatului.  

 

 

23 OCTOMBRIE 
Traian Băsescu a fost ales preşedinte al formaţiunii Mişcarea Populară  
Cei peste 5.000 de delegaţi prezenţi la Congresul de înfiinţare a formaţiunii politice Mişcarea 

Populară au votat, prin procedură deschisă, alegerea ca preşedinte al partidului a lui Traian Băsescu, 

acesta candidând cu moţiunea intitulată "România Mea".  

Băsescu a mulţumit celor care l-au votat şi a adăugat că modernizarea României trebuie să continue. 

"Vă asigur că am şi energie şi dorinţă să continuăm procesele de modernizare a României. Mai am o 

sugestie, cei care în viaţa lor au fost alături de mine şi încă mai simt că mai vor să fie alături de mine 

să nu ezite de oriunde s-ar afla să vină la Mişcarea Populară", a spus noul preşedinte al formaţiunii.  

În cadrul moţiunii "România Mea", condusă de Traian Băsescu, au candidat şi au fost aleşi Eugen 

Tomac, preşedinte executiv, Cristian Diaconescu şi Siegfrid Mureşan, prim-vicepreşedinţi, Dorel 

Constantin Onaca, secretar general. Noua formaţiune va avea şi doi secretari generali adjuncţi, Rizia 

Tudorache şi Ştefan Burlacu.  

Totodată, în conducerea Mişcării Populare au fost aleşi şi 14 vicepreşedinţi: Petru Movilă, Claudiu 

Palaz, Roxana Iliescu, Adrian Gurzău, Clement Negruţ, Nicolae Daviţoiu, Cristian Petrescu, Cătălin 

Cristache, Cătălina Bozianu, Victor Tarhon, Adrian Rădulescu, Cristinel Marian, Mihaela Stoica, 

Radu Cristescu.  

 

De asemenea, în structura centrală de conducere a formaţiunii se vor regăsi şi 12 secretari executivi: 

Bulf Cătălin, Laurenţiu Dulamă, Mihaela Brate, Ionuţ Simionca, Costel Mihai, Dan Ioniţă, Sebastian 

Moise, Mihai Ţâbuleac, Mirea Marian, Gelu Vişan, Lucian Iliescu, Bogdan Gamaleţ.  

 

 

28 OCTOMBRIE 
Deputaţii au adoptat proiectul de lege privind votul prin corespondenţă  
Deputaţii au adoptat proiectul de lege privind votul prin corespondenţă, act normativ ce va fi aplicat 

doar la alegerile parlamentare. Proiectul a fost adoptat cu 257 de voturi "pentru", 12 abţineri şi 30 de 

voturi "împotrivă".  

Liderul grupului parlamentar PNL din Camera Deputaţilor, Eugen Nicolăescu, a anunţat imediat după 

vot că liberalii încetează greva parlamentară. Comisia parlamentară pentru cod electoral a adoptat 

marţi raport de admitere pentru acest act normativ şi a stabilit că votul prin corespondenţă va fi aplicat 

doar la alegerile parlamentare, nu şi la cele prezidenţiale şi europarlamentare, aşa cum era prevăzut în 

proiectul iniţial adoptat de Senat.  

Preşedintele comisiei, Gabriel Vlase, a spus că acest proiect de lege va fi unul pilot. Votul prin 

corespondenţă se va aplica deocamdată doar la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, urmând 
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ca, "în funcţie de ce se întâmplă în toamna anului viitor, când vor fi alegeri parlamentare", să se aplice 

acest vot şi pentru alte tipuri de alegeri, a explicat Vlase.  

Un alt amendament propus de PSD şi adoptat de comisie prevede că divulgarea secretului votului 

poate intra sub sancţiunea legii penale, la fel şi exercitarea votului în numele altei persoane. 

Parlamentarii din Comisia pentru cod electoral au eliminat din proiectul de lege prevederea potrivit 

căreia cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să voteze prin corespondenţă se puteau 

înscrie în Registrul electoral online.  

 

 

5 NOIEMBRIE 
Premierul Victor Ponta și-a depus mandatul 

Premierul Victor Ponta a anunțat, la Palatul Victoria, că își depune mandatul de la conducerea 
Guvernului. "Am obligația să constat supărarea legitimă care există în cazul societății și dorința, din 
nou legitimă, de a avea responsabilități mai mari decât ale patronilor de la firma respectivă (clubul 
Colectiv — n.r.). Oamenii simt nevoia de mai mult și ar fi mare greșeală din partea mea să ignor acest 
lucru. Nu vreau și nu cred că este corect să las această responsabilitate nici pe seama celor care au 
fost în teren, nici pe seama primarilor, secretarilor de stat, miniștrilor. Sunt gata să fac eu acest gest 
pe care o parte importantă din societate îl așteaptă și, evident, începând cu ziua de astăzi îmi depun 
mandatul de prim-ministru, implicit și al Guvenului", a declarat premierul. 

Ponta și-a exprimat speranța ca gestul său de a-și depune mandatul să satisfacă așteptările celor care 
au protestat în aceste zile în stradă. "Sper ca depunerea mandatului meu și al Guvernului să satisfacă 
așteptările celor care au protestat și să revenim cât mai rapid la rațiune și la soluții raționale pentru 
ceea ce e de făcut în România. Am obținut, cu greu, în ultimii ani rezultate economice, sociale 
remarcabile și, dacă avem o perioadă lungă de instabilitate, de tulburări sociale și politice, putem să 
pierdem tot și să ne întoarcem la momentul 2012", a afirmat premierul. 

El a adăugat că într-un climat de instabilitate este imposibil să promovezi proiecte pozitive. "Eu mă 
pricep doar la proiecte pozitive. Cei care cred că doar cu ură și fiind contra pot să conducă o țară, se 
va constata cum s-a constatat și în 2012 că nu e așa", a spus premierul. Ponta a susținut că, de-a lungul 
anilor, ca politician a dovedit că rezistă la orice bătălie cu adversarii. "Niciodată, însă, nu mă bat cu 
oamenii. Și cred că ar fi o mare greșeală și cred că am avea toți de suferit", a spus prim-ministrul 
demisionar. 

 

 

7 NOIEMBRIE 
Rozalia Biro a fost realeasă în funcţia de preşedinte al CRU al UDMR  
Senatoarea UDMR Rozalia Biro a fost realeasă în funcţia de preşedinte al Consiliului 

Reprezentanţilor Unionali (CRU) a UDMR. Ea a fost reconfirmată, pentru un nou mandat de patru 

ani, prin votul a 92 de reprezentanţi din cei 142 prezenţi la şedinţa de la Cluj-Napoca.  

Rozalia Biro l-a avut drept contracandidat pe Budai Richard, preşedintele organizaţiei UDMR din 
Bucureşti, care a primit 38 de voturi. După aflarea rezultatului, Rozalia Biro le-a mulţumit colegilor săi 
pentru încrederea acordată. "Mulţumesc pentru încrederea acordată, am convingerea că, în 
următoarea perioadă, vom putea să facem un CRU aşa cum îl dorim", a spus aceasta. În şedinţa de 
sâmbătă a CRU a mai fost adoptat, cu unanimitate, regulamentul privind desemnarea candidaţilor 
UDMR la alegerile locale de anul viitor. 
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10 NOIEMBRIE 
Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Dacian Cioloș 

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că îl desemnează pentru funcția de premier pe Dacian Cioloș. 

"Îl desemnez pentru funcția de prim-ministru al României pe dl Dacian Cioloș", a spus Iohannis la 
Palatul Cotroceni. El a subliniat că soluția pentru această perioadă este un guvern tehnocrat. "După 
părerea mea, în această etapă, pentru a rezolva problema guvernării și a avea garanția că vom avea o 
îmbunătățire netă a clasei politice, este nevoie de un prim-ministru independent sau tehnocrat, o 
persoană curată, care să nu fi fost implicat în niciun fel de scandal, o persoană integră, care a dovedit 
practic că știe să gestioneze sisteme și situații complicate. Este nevoie să fie promovați miniștri care 
să fie performanți, care au dovedit această performanță și asupra cărora nu planează niciun dubiu", a 
arătat Iohannis. 

Șeful statului a subliniat și că este nevoie de partide fără corupți. "Este nevoie ca partidele politice să 
facă curățenie în interior și să nu promoveze în poziții publice persoane care sunt suspectate de 
corupție sau au fost vreodată implicate în acte de corupție", a precizat Iohannis. 

El a indicat că alegerile locale și parlamentare de anul viitor trebuie să fie corecte, iar statul de drept 
să fie întărit. "Avem în continuare mare nevoie de întărirea statului de drept — asta tradus pentru 
partidele politice înseamnă, de exemplu, că atunci când procurorii cer încuviințări în Parlament să 
primească aceste încuviințări. Este nevoie de deschiderea competiției politice. Nu putem să așteptăm 
o îmbunătățire, o revigorare a clasei politice doar din interiorul partidelor. Este nevoie și de oameni 
noi. (...) Fără oameni noi este greu de presupus că vom avea o clasă politică nouă. Asta nu înseamnă 
că cei vechi trebuie să plece, cei care sunt buni e nevoie să rămână, dar trebuie să avem și intrări noi 
în sistem", a mai spus Iohannis. 

Premierul desemnat Dacian Cioloș a dat asigurări că va face tot ce îi stă în putință pentru a se ridica la 
înălțimea încrederii acordate, el spunând că intenționează să deschidă Guvernul spre societate. "Vă 
mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați și doresc să îi asigur pe cei care ne privesc de 
faptul că voi face tot ce îmi stă în putință de a mă ridica la înălțimea încrederii care mi-a fost acordată. 
Trecem printr-o perioadă cheie pentru societatea românească, perioadă în care societatea a ajuns la 
un grad de maturitate care necesită o prezență publică a Guvernului în așa fel încât să asigure puntea 
de legătură între diferite instituții ale statului", a afirmat Cioloș, la Palatul Cotroceni, după anunțul 
președintelui Iohannis privind desemnarea sa în această funcție. 

 

 

17 NOIEMBRIE 
Partidul M10 a decis să adere la Alianţa Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni  
Partidul M10 a decis să adere la Alianţa Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (AECR), 

preşedintele formaţiunii, Monica Macovei, activând deja în grupul reformist şi conservator din 

Parlamentul European.  

"Candidatura a fost susţinută de Adrian Papahagi, membru în Comitetul de Iniţiativă Naţională, la 

summitul AECR din Tunis (13 - 14 noiembrie). Precizăm că Monica Macovei, preşedintele M10, 

activează deja în grupul reformist şi conservator, al treilea ca importanţă şi primul ca dinamică a 

creşterii în Parlamentul European", se arată într-un comunicat remis presei.  

Potrivit comunicatului, AECR cuprinde, printre altele, Partidul Conservator din Marea Britanie şi 
Partidul Lege şi Dreptate, care a câştigat alegerile prezidenţiale şi parlamentare în Polonia. "Ca să 
conservi ce e valoros - tradiţia, limba, credinţa, identitatea naţională, un anume stil de viaţă - este 
nevoie de reforme. Conservatorii sunt prin definiţie reformişti. Ei se opun anchilozării, etatismului, 
excesului de taxe şi reglementări. M10 şi AECR militează împreună pentru libertate economică, 
debirocratizare, mai multă democraţie şi reformarea instituţiilor europene, pentru creşterea eficienţei 
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şi scăderea cheltuielilor. M10 şi AECR vor păstrarea tradiţiilor continentului european", argumentează 
M10 opţiunea de a adera la AECR. 

 

 

17 NOIEMBRIE 
Guvernul Cioloş a fost validat de Parlament cu o largă majoritate 
Guvernul propus de premierul desemnat Dacian Cioloş a primit votul de învestitură în Parlament. S-

au înregistrat 389 de voturi pentru, 115 împotrivă, iar 2 voturi au fost anulate. Secretarul Camerei 

Deputaţilor Ionel Palăr a declarat că au fost prezenţi la învestirea Cabinetului Cioloş 509 deputaţi şi 

senatori din totalul de 547, iar numărul total de voturi exprimate a fost 506. ''Numărul de voturi 

anulate - 2. Din cele 504 voturi valabil exprimate, voturi pentru acordarea încrederii Guvernului - 389, 

voturi contra - 115. Potrivit prevederilor Constituţiei, Parlamentul acordă încredere Guvernului cu 

votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, adică minimum 274 de voturi 'pentru'. Se constată că este 

întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituţie pentru ca Parlamentul României să acorde 

încrederea Guvernului, programului şi listei Guvernului prezentate de Dacian Cioloş, candidatul 

desemnat pentru funcţia de prim-ministru", a spus Ionel Palăr, de la tribuna Parlamentului.  

După anunţarea rezultatului, premierul desemnat Dacian Cioloş a transmis un mesaj parlamentarilor. 
"Consider prin acest vot că aţi înţeles şi aţi acceptat ceea ce ne-am propus să facem, că aţi acceptat 
deschiderea pe care am oferit-o pentru a face în aşa fel încât această legitimitate pe care Parlamentul 
ales al României a transferat-o acestui Guvern de tehnocraţi să se transforme în eficienţă şi în rezultate 
bune, care să redea încrederea cetăţenilor români că actul guvernamental este pentru români şi că 
acest lucru ne poate ajuta să recâştigăm încrederea în noi şi să mergem mai departe", a afirmat Cioloş.  

Votul acordat în Parlament ne dă legitimitatea să facem ceea ce ne-am propus în programul de 
guvernare, a mai declarat Dacian Cioloş. "Este un semn al legitimităţii care este acordat acestui Guvern 
care nu este politic, un Guvern tehnocrat, dar sigur un Guvern care va aplica politici publice. Deci votul 
de astăzi cred că ne dă legitimitatea să facem ceea ce ne-am propus în programul de guvernare ", a 
declarat premierul învestit.  

 

18 NOIEMBRIE 
PRSO solicită introducerea votului electronic şi scăderea pragului electoral la 3%  
Partidul Social Românesc (PSRO) a lansat, în dezbatere publică, două propuneri legislative referitoare 

la introducerea votului electronic şi scăderea pragului electoral pentru alegerile locale şi parlamentare 

de la 5 la 3%, a anunţat miercuri preşedintele formaţiunii, senatorul Mircea Geoană.  

"Venim cu două propuneri (...) care sunt cheia esenţială ca la următoare alegeri o nouă generaţie de 

partide să poată să apară în România şi un număr cât mai mare de români să poată să fie implicaţi în 

procesul electoral. Sunt singura cale reală autentică de diluare a influenţei exagerate a partidelor 

tradiţionale în viaţa politică din România", a afirmat Mircea Geoană.  

El a precizat că în Estonia funcţionează de ani de zile votul electronic, iar Bulgaria a decis, recent, 

prin referendum naţional introducerea votului electronic. "Prin coexistenţa votului tradiţional şi a 

votului prin corespondenţă pentru diaspora românească, confirmat de CCR, şi a acestui vot electronic 

vom putea să avem o participare la vot la alegerile de la anul undeva către 60-70% (...) Dacă vrem să 

avem o generaţie nouă de partide trebuie să încurajăm câţi mai mulţi români să vină la vot. Participare 

reducă înseamnă reproducerea actualului sistem politic din România, participare mare - o şansă 

corectă de reconfigurare şi de regenerare a spaţiului politic din România", a arătat Geoană.  

Potrivit acestuia, o altă propunere a PRSO vizează coborârea pragului electoral de la 5 la 3% pentru 

alegerile locale şi parlamentare. "Dacă o nouă generaţie de partide nu va putea acces la locale pentru a 

putea să existe conform legii şi la parlamentare şansele de a avea o generaţie nouă de partide sunt 

foarte reduse, dacă nu cumva infime", a explicat Geoană.  
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21 NOIEMBRIE 
Partidul condus de Tăriceanu şi Constantin a devenit membru cu drepturi depline al ALDE 

Party 
ALDE România a devenit membru cu drepturi depline al Partidului Alianţei Liberalilor şi 

Democraţilor din Europa. O delegaţie ALDE România, condusă de copreşedinţii Călin Popescu-

Tăriceanu şi Daniel Constantin, a participat, în perioada 19 - 21 noiembrie, la Congresul Partidului 

Alianţa Liberalilor şi Democraţilor din Europa (ALDE Party), care a avut loc la Budapesta. Potrivit 

comunicatului, Călin Popescu-Tăriceanu, alături de europarlamentarul Norica Nicolai, a prezentat în 

faţa membrilor Consiliului ALDE Party argumentele în favoarea acordării statutului de membru cu 

drepturi depline formaţiunii ALDE România.  

Tăriceanu a subliniat că ALDE este singurul partid liberal din România, iar partidul său este singura 

voce care apără necondiţionat statul de drept, susţinând drepturile şi libertăţile individului, echilibrul 

puterilor în stat şi constituţionalismul. "Prin calitatea obţinută, ţara noastră este din nou reprezentată în 

familia liberalilor europeni. Suntem bucuroşi şi extrem de onoraţi pentru că am devenit oficial membri 

ai ALDE Party. În cadrul acestei reuniuni a ALDE Party a fost conturată agenda liberală europeană. 

De asemenea, la acest congres, le-am prezentat colegilor noştri liberali din Europa proiectul pe care ni 

l-am asumat în faţa românilor, proiect intitulat 'România a 7-a putere economică a Europei', proiect pe 

care toţi cei prezenţi la Budapesta au fost încântaţi să îl audă", a precizat copreşedintele ALDE Daniel 

Constantin.  

 

 

9 DECEMBRIE 
Codul de etică al PSD conţine zece criterii în baza cărora candidaţilor la funcţii publice li se 

retrage sprijinul politic  

 
Social-democraţii au aprobat Codul de etică şi conduită al membrilor PSD, document care stabileşte 

situaţiile în care candidaţilor la ocuparea unor funcţii politice sau administrative alese sau numite li se 

poate retrage susţinerea politică. În şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, Codul de etică a 

întrunit unanimitate de voturi, însă în ceea ce priveşte capitolul referitor la criteriile de conduită şi 

integritate au fost înregistrate două abţineri.  

Codul de etică şi conduită al membrilor PSD stabileşte 10 situaţii în care candidaţilor la ocuparea unor 

funcţii politice sau administrative alese sau numite li se poate retrage susţinerea politică. Astfel, 

potrivit Codului de etică şi conduită al social-democraţilor, nu vor avea susţinerea PSD persoanele 

împotriva cărora s-a început urmărirea penală, au fost trimise în judecată sau s-a pronunţat împotriva 

lor o hotărâre judecătorească de condamnare pentru fapte de corupţie, evaziune fiscală sau fapte 

comise cu violenţă.  

O altă situaţie de retragere a sprijinului politic se referă la persoanele care se află în stare de arest 

preventiv, arest la domiciliu, control judiciar pentru orice tip de infracţiune. Acelaşi tratament se 

aplică şi celor care: au deţinut funcţii în organele de conducere la nivel central şi judeţean ale P.C.R., 

U.T.C. sau U.A.S.C.R.; au manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat faţă de 

cetăţeni; au avut atitudini şi declaraţii extremiste sau discriminatorii, de gen, religie sau naţionalitate; 

au fost membri sau colaboratori ai fostei Securităţi, ca poliţie politică sau au fost dovediţi ofiţeri 

acoperiţi.  

Nici cei care înregistrează datorii, ca persoană fizică, la bugetul local al comunităţii în care candidează 

sau au relaţii comerciale cu instituţia pentru care candidează sau cu instituţiile din subordinea acesteia 

nu vor mai beneficia de sprijinul politic al partidului. O altă situaţie în care PSD nu va asigura sprijin 

politic unui posibil candidat la o funcţie publică aleasă sau numită se referă la persoanele care "au 

obţinut lucrări, diplome sau alte titluri ştiinţifice prin plagiat sau furt intelectual dovedit prin hotărâre 

judecătorească".  

Totodată, celor care "se află sub incidenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive privind 

incompatibilităţi sau conflict de interese" sau "au completat în fals sau cu omisiuni declaraţiile de 

avere sau de interese, în cazul în care aceste nereguli au fost constatate printr-o decizie definitivă a 

instanţei", li se va retrage sprijinul politic al PSD.  
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Codul de etică şi conduită se aplică tuturor persoanelor ce au calitatea de membri ai PSD, indiferent 

dacă ocupă sau nu funcţii politice, de reprezentare sau de conducere în diversele structuri politico-

administrative, centrale sau locale, se arată în document. "Respectarea normelor cuprinse în Codul de 

etică şi conduită al PSD constituie un criteriu pentru evaluarea integrităţii şi calităţii de membru al 

partidului", se mai arată în document.  

Între candidaţii PSD pentru funcţiile alese la alegerile locale şi parlamentare din anul 2016 şi cetăţenii 

din comunităţile în care candidează se va încheia "un Contract social". Contractul, se spune în 

document, va avea două părţi componente: "angajamentul de integritate al candidatului prin care 

acesta se angajează că pe toată durata mandatului va respecta şi se va supune exigenţelor din prezentul 

Cod de etică şi conduită" şi "programul politic care va conţine politicile publice şi de dezvoltare ale 

comunităţii pe care îşi propune să le realizeze în cursul mandatului".  

Contractul social se semnează public de fiecare candidat şi va fi afişat pe toată durata mandatului la 

sediul de partid din localitate, la sediul autorităţii publice locale unde a fost ales sau la cabinetul 

parlamentar, iar organizaţia de partid din care face parte are obligaţia de a posta contractul social 

semnat şi asumat pe site-ul propriu. "Încălcarea cu intenţie în timpul mandatului a oricăror criterii de 

conduită şi integritate atrage după sine retragerea sprijinului politic pentru persoana în cauză şi 

demisia de onoare a acesteia din funcţia pe care o deţine", se specifică în Cod.  

Neîndeplinirea, îndeplinirea cu rea-credinţă sau nerespectarea prevederilor ori obligaţiilor prevăzute 

în Cod pot atrage, potrivit Statutului PSD, o serie de sancţiuni care sunt stabilite în funcţie de 

gravitatea situaţiei: retragerea sprijinului politic; suspendarea din funcţia politică; suspendarea din 

calitatea de membru de partid; excluderea din partid. "Încălcările prevederilor Codului de Etică şi 

Conduită de către membrii de partid care fac parte din Biroul Permanent Naţional sunt analizate de 

către Comisia Naţională de Etică, Integritate şi Arbitraj (CNEIA). Sancţiunea este stabilită de către 

Comitetul Executiv Naţional", se precizează în document.  

 

 

11 DECEMBRIE 
Ilie Bolojan a fost numit secretar general al PNL 
Consiliul Naţional al PNL a decis unificarea funcţiilor de secretari generali ai liberalilor sub 

conducerea lui Ilie Bolojan. Funcţiile de secretari generali ai PNL erau deţinute de Marian Petrache şi 

Gheorghe Flutur. De asemenea, Consiliul Naţional a decis unificarea conducerii PNL Bucureşti. Prim-

vicepreşedintele Cătălin Predoiu va conduce această filială cu mandatul de a prezenta un plan de 

reforme şi de a accelera fuziunea partidului în Capitală. Consiliul Naţional al PNL a validat şi 

decizia ca toţi candidaţii PNL la alegerile locale să preia conducerea interimară unică în 

organizaţia în care candidează, mai puţin la organizaţiile judeţene. În cadrul reuniunii, 

europarlamentarul Cristian Buşoi a fost prezentat candidatul PNL la Primăria Capitalei. 
 

 

11 DECEMBRIE 
Consiliul Naţional al PNL a adoptat criteriile de integritate pentru candidaţii la alegeri  
Consiliul Naţional al PNL a adoptat criteriile de integritate pe care trebuie să le îndeplinească cei care 

vor candida în alegerile de anul viitor, printre care se numără faptul că aceştia nu trebuie să fi fost 

condamnaţi definitiv sau urmăriţi penal, să nu fi fost traseişti politic şi să nu fi plagiat.  

Candidaţii PNL nu trebuie să fi fost membri sau colaboratori ai securităţii, trebuie să nu fi fost 

dovediţi ofiţeri acoperiţi şi să nu fi deţinut funcţii retribuite în aparatul de conducere al Partidului 

Comunist Român, la orice nivel. Alte criterii prevăd că aceştia nu trebuie să îşi fi schimbat 

apartenenţa politică astfel încât să fie candidaţi pentru al treilea partid politic, altfel decât prin fuziuni, 

să nu fi angajat în funcţii, în cadrul instituţiilor publice pe care le-au condus sau le conduc, soţul/ 

soţia, rude sau afini de gradul I, să nu fie parte în afaceri sau contracte cu instituţia pentru care 

candidează sau în instituţii din subordinea acesteia, să nu aibă nereguli sau falsuri constatate prin 

hotărâri definitive în declaraţia de avere sau de interese.  
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De asemenea, candidaţii nu trebuie să se afle sub efectul unei hotărâri definitive de incompatibilitate 

sau conflict de interese, trebuie să nu fi avut declaraţii sau atitudini rasiste, şovine, xenofobe sau 

discriminatorii constatate prin hotărâri definitive, să nu înregistreze datorii la bugetul local mai vechi 

de un an, în calitate de persoane fizice, să nu fi fost dovediţi prin hotărâri judecătoreşti definitive că au 

obţinut diplome sau alte titluri prin plagiat.  

Candidaţii nu trebuie să fi fost condamnaţi definitiv pentru infracţiuni de corupţie, pentru infracţiuni 

comise cu violenţă sau pentru alte infracţiuni cu intenţie, să nu fi început împotriva lor urmărirea 

penală pentru luare de mită sau dare de mită, să nu fi fost trimişi în judecată pentru alte infracţiuni 

comise cu intenţie şi să nu se afle într-o măsură preventivă - arest, arest la domiciliu sau control 

judiciar pentru orice infracţiune cu intenţie.  

 

12 DECEMBRIE 
Gabriel Petrea este noul președinte al Tineretului Social Democrat 

Gabriel Petrea este noul președinte al Tineretului Social Democrat, fiind ales în cadrul congresului 
organizației de tineret a PSD. Pentru funcția de președinte TSD a mai candidat Gabriela Podașcă. 
Gabriel Petrea, care până la congresul de sâmbătă a deținut funcția de secretar general al TSD, a 
obținut 801 voturi, iar Gabriela Podașcă 189 de voturi.  

Andrei Tinu a anunţat, în cadrul congresului Tineretului Social Democrat, că renunţă la candidatura 

pentru funcţia de preşedinte TSD şi că îl susţine pe Gabriel Petrea. După ce şi-a prezentat proiectul de 

candidat, Andrei Tinu a anunţat că se retrage din competiţie şi i-a rugat pe cei care îl susţineau să dea 

voturile lor unui alt candidat - Gabriel Petrea. "Cred că TSD nu are acum nevoie de un preşedinte 

orator, ci de unul organizator, pentru că vine un an electoral. Renunţ la candidatură. Voi renunţa la 

candidatura mea şi rog organizaţiile care erau de partea mea să-şi dea voturile acelui candidat care a 

crescut în rândurile Tineretului Social Democrat, acelui candidat care are cea mai mare vechime în 

partid, acelui candidat care a pornit de jos şi care ne poate duce către victorie - către Gabi Petrea", a 

spus Tinu, la finalul discursului său.  
 

La rândul său, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, înainte de scrutin, că îl susţine pe Gabriel 
Petrea la funcţia de preşedinte al Tineretului Social Democrat 

 

 

12 DECEMBRIE 
Daniel Fenechiu a fost ales preşedinte PND, la primul congres al formaţiunii  
Deputatul Daniel Fenechiu a fost votat preşedintele Partidului Naţional Democrat, la primul congres 

al formaţiunii, desfăşurat la Palatul Parlamentului. Congresul a reunit 1.000 de delegaţi şi a adoptat o 

rezoluţie intitulată "O Românie pentru români". "Vom cere Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nu 

doar să includă, ci să impună în capul listei pericolelor la adresa siguranţei naţionale sărăcia, ca mijloc 

de exterminare a poporului român", se arată în rezoluţia votată de membrii PND.  

Fenechiu s-a declarat onorat şi privilegiat să fi fost ales în fruntea acestui partid. "PND şi-a propus să 

fie nu doar un alt partid politic sau un altfel de partid politic, ci partidul politic care să fie în serviciul 

românilor, care să construiască o Românie pentru români. Primul nostru congres demonstrează că 

suntem pe drumul cel bun", a spus acesta.  

Totodată, la Congresul de sâmbătă, în funcţia de prim-vicepreşedinte al PND a fost aleasă deputata 

Gabriela Anghel şi ca secretar general al partidului - deputatul Mihai Deaconu. Congresul PND a mai 

ales cei opt vicepreşedinţi regionali, preşedintele şi membrii Comisiei pentru Statut, Arbitraj şi Litigii, 

dar şi preşedintele Comisiei de Etică şi Integritate, Comisiei de Control Financiar şi al Comisiei de 

Evaluare profesională.  
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15 DECEMBRIE 
Parlamentul a adoptat pe articole legea bugetului pe 2016, fiind admise 22 de amendamente  
Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a adoptat marţi pe articole şi cu anexele aferente 

proiectul legii bugetului de stat pe 2016, numărul amendamentelor admise fiind de 22, iar cele 

respinse - 309.  

"Proiectul legii bugetului de stat s-a adoptat pe articole cu tot cu anexe, practic în forma în care a fost 

prezentat plenului reunit de către comisiile de specialitate şi, de asemenea, proiectul legii bugetului 

asigurărilor de stat, cu anexe. Raportul comisiilor a propus adoptarea în plen a 22 de amendamente şi 

respingerea a 309. (...) Prin votul plenului reunit 22 de amendamente au fost adoptate şi 309 respinse. 

Am plecat în dezbateri la comisiile de specialitate cu 273 de amendamente, numărul a crescut la 331 

per total datorită unei prevederi regulamentare care permite fiecărui membru al comisiei unde se 

dezbate un proiect de lege să poată adăuga amendamente, să ceară dezbaterea pe amendamente 

formulate în cursul dezbaterilor", a declarat preşedintele Comisiei de buget-finanţe din Camera 

Deputaţilor, Viorel Ştefan.  

El a apreciat fluenţa dezbaterilor ce au avut loc în plenul reunit al celor două Camere, deşi timpul 

alocat a fost scurt. "A rămas ca mâine (miercuri - n.r.), după discursul preşedintelui în faţa Camerelor 

reunite, plenul reunit să dea votul final pe cele două proiecte de lege", a spus Viorel Ştefan.  

La rândul său, deputatul UDMR Erdely Istvan, membru în Comisia pentru buget-finanţe, a declarat că 

bugetul de stat pe anul 2016 a fost construit la limita maximă, "fără rezerve". "Asta s-a şi văzut la 

acele amendamente care solicitau bani în plus faţă de anvelopele existente pentru diferiţii ordonatori 

principali de credite. La un deficit bugetar de 2,95% este riscant să mai umbli la bani. Este evident că 

nici nu s-au aprobat astfel de amendamente sau au fost aprobate amendamente la nivelul de 1.000.000 

sau 500.000 de lei. Chiar la Agerpres un milion de lei, în loc de 1,6 milioane. Deci, vă daţi seama că şi 

la 1,6 milioane am cerut şi s-a adoptat un milion", a arătat deputatul UDMR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAŢIE 
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10 FEBRUARIE 
Comisia de cod electoral a decis că Parlamentul va avea un număr fix de parlamentari, mai 

mic decât cel actual  
Comisia parlamentară pentru modificarea legilor electorale a stabilit o parte din principiile pentru 

legea alegerilor parlamentare, printre acestea aflându-se alegerea unui număr fix de senatori şi 

deputaţi, mai mic faţă de cel actual. Printre principiile stabilite se mai numără o campanie electorală 

de 30 zile, prag electoral de 5% plus cei 18 reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, iar sistemul 

electoral va fi acelaşi la ambele camere. Urmează să se stabilească în şedinţele viitoare sistemul de 

vot, numărul de parlamentari şi norma de reprezentare pentru populaţie.  

 

 

24 FEBRUARIE 
Comisia pentru cod electoral a votat pentru revenirea la votul pe liste la alegerile 

parlamentare  
Comisia parlamentară pentru modificarea legii electorale a votat în unanimitate revenirea la votul pe 

liste la alegerile parlamentare. Preşedintele Comisiei, Valeriu Zgonea, a afirmat că are mandat de la 

PSD pentru revenirea acestui tip de vot. "Eu am mandat de la PSD să susţin votul pe listă", a spus 

Zgonea. Votul pe listă a fost susţinut şi de PNL, prin vocea vicepreşedintelui Comisiei, Mihai Voicu, 

cu corecturile tehnice necesare care urmează să fie discutate şi cu amendamentul de a păstra 

cirscumscripţia electorală 43 pentru românii din străinătate - patru deputaţi şi doi senatori, care nu 

exista în sistemul de vot din 2004, va fi păstrată. Propunerea a fost acceptată. Senatorul liberal Puiu 

Haşotti a precizat că votul pe listă a fost convenit unanim de membrii subcomisiei de resort, sub 

forma unui proiect care să sufere nişte amendamente.  

Deputatul UDMR Marton Arpad a pledat pentru o listă naţională în care să fie înşiruite toate 
candidaturile depuse în judeţe în ordinea propusă de partid. "Să fie o listă judeţeană şi o listă naţională 
care conţine toate numerele de pe lisa naţională care se depune la BEC, pentru că se va vota lista 
respectivă cu toate numele", a fost propunerea de principiu a deputatului UDMR. 

 

24 FEBRUARIE 
Comisia de cod electoral a votat pentru înfiinţarea unui partid cu trei membri  
Un partid politic va putea fi constituit doar din trei membri, a decis Comisia pentru cod electoral. 

Pentru această variantă au votat zece parlamentari, patru au fost împotrivă şi unul s-a abţinut.  

Parlamentarii au eliminat astfel criteriul teritorial existent în prezent în legea partidelor politice, 

optând pentru posibilitatea ca un partid să poată fi înfiinţat doar de trei persoane. Preşedintele 

comisiei, Valeriu Zgonea, a precizat că are mandat de la PSD pentru a susţine înfiinţarea unui partid 

politic din trei membri.  

"Avem mandat de la conducerea PNL de a susţine eliminarea criteriului teritorial", a arătat şi 

vicepreşedintele comisiei, Mihai Voicu. Pentru eliminarea criteriului teritorial s-a exprimat şi UDMR, 

prin vocea deputatului Marton Arpad.  

Valeriu Zgonea a precizat, la finalul şedinţei, că dispar o serie de condiţii existente până în prezent 
pentru înfiinţarea unui partid. "Dispare obligativitatea depunerii unei liste de câteva zeci de mii de 
susţinători în 18 judeţe. Poţi să-ţi faci un partid cu trei oameni. Dispar condiţiile, dacă am intrat pe 
listă deja la parlamentare, este clar că nu mai avem obligativitatea de a depune o sumă de bani pentru 
a putea candida în circumscripţia electorală. Toţi suntem egali în faţa legii, indiferent de candidatură 
trebuie să avem susţinere în timpul campaniei electorale, 100 de oameni într-o comună, 500 de 
oameni minim într-un oraş şi 1.000 de locuitori într-un municipiu. Dispare obligativitatea de a semna 
doar pentru un singur candidat, deci putem să semnăm pentru mai mulţi candidaţi. Şi, automat, Biroul 
electoral de circumscripţie va verifica această listă", a explicat Zgonea. 
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19 MARTIE 
Proiectul privind finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale a fost adoptat de Camera 

Deputaţilor  
Proiectul de lege privind finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale a fost adoptat de plenul 

Camerei Deputaţilor cu 262 de voturi "pentru", 8 "împotrivă" şi 20 de abţineri. Iniţiatorul proiectului, 

deputatul PSD Mircea Drăghici, a declarat la dezbaterile din plenul Camerei Deputaţilor că proiectul 

de act normativ prevede în primul rând că toate campaniile electorale vor fi finanţate exclusiv din 

fonduri de la stat. "În acest proiect am preluat observaţiile Grupului de ţări pentru lupta împotriva 

corupţiei şi ale Ministerului Justiţiei şi Autorităţii Electorale Permanente. Iniţiativa prevede finanţarea 

exclusiv de la stat a viitoarelor campanii electorale, reducându-se astfel cheltuielile în exces în 

campaniile electorale şi descurajându-se corupţia. Persoanele care candidează îşi vor achita 

cheltuielile de campanie, urmând ca statul să ramburseze banii. Sigur că această rambursare va ţine 

cont de anumite aspecte, plafon pentru cheltuielile de campanie şi depăşirea de către candidat a unui 

scor electoral pentru a încasa aceşti bani. Banii primiţi de candidaţi vor merge doar către anumite 

tipuri de cheltuieli - publicitate electorală la televiziune, radio, presă scrisă, mediu online, sondaje, 

pliante şi broşuri. Va fi interzisă distribuţia de bunuri cu însemne electorale ca de exemplu pixuri, 

brichete, tricouri, fulare, găleţi", a spus Drăghici.  

El a adăugat că accentul se va pune pe informarea populaţiei cu privire la candidaţi şi programele 

politice ale acestora. "Această propunere legiferează modul în care partidele politice pot obţine 

împrumuturi şi cum se publică acestea în Monitorul Oficial. Se fixează şi termene rezonabile de 

rambursare. Pentru a creşte transparenţa s-a introdus obligativitatea încasării donaţiilor prin coturi 

bancare. Propunerea mai prevede deschiderea unui cont exclusiv pentru încasarea subvenţiei de la stat 

pentru creşterea controlului modului de cheltuire a veniturilor de la bugetul de stat. Cuantumul 

sancţiunilor este drastic crescut valoric şi este aliniat la standardele europene, descurajând acţiunile 

care pot fi urmate de sancţiuni", a explicat iniţiatorul proiectului.  

La rândul său, deputatul PNL Mihai Voicu a menţionat că în acest proiect de lege concepţia generală 

este una de schimbare fundamentală a abordării în ceea ce priveşte finanţarea partidelor şi a 

campaniilor. "Principalul obiectiv al acestei legi este să rupem definitiv legăturile de finanţare dintre 

candidaţi şi partide cu persoane care sprijină financiar campania electorală condiţionând eventual 

sprijinul lor de obţinerea unor avantaje ulterioare. Eliberarea de presiunea financiară a partidelor şi a 

candidaţilor va duce în opinia noastră la un Parlament mai bun, mai eficient, pentru că partidele îşi vor 

putea permite să propună drept candidaţi şi oameni care eventual nu şi-ar fi putut susţine campania 

electorală din punct de vedere financiar, dar pot reprezenta un câştig real pentru Parlament ca 

ansamblu şi pentru anumite comisii de specialitate în mod particular. Faptul că transpunem într-o lege 

adoptată în România toate recomandările, fără nicio excepţie, ale Grupului de ţări pentru lupta 

împotriva corupţiei reprezintă în opinia noastră, de asemenea, un mare pas înainte. PNL susţine 

raportul de adoptare şi va vota întreaga lege", a spus Voicu.  

 

 

 

20 APRILIE 
Legea alegerilor locale a fost adoptată de Senat  
Legea alegerilor locale a fost adoptată de plenul Senatului, actul normativ stabilind că este ales primar 

candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. Propunerea legislativă 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali a întrunit în Senat, prima cameră sesizată cu acest proiect, 114 voturi pentru, 4 

abţineri şi 3 împotrivă.  

Amendamentul PNL, susţinut de senatorul Sebastian Grapă, referitor la alegerea primarilor în două 

tururi de scrutin a fost respins. Textul votat de plenul Senatului a fost cel propus de Comisia comună a 
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Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, 

privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale.  

Potrivit proiectului, este ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil 

exprimate. În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la 

care vor participa doar candidaţii care se află în această situaţie.  

Actul normativ mai prevede că primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului 

Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti se aleg prin vot uninominal. Consiliile locale 

şi judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului 

reprezentării proporţionale. Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii 

se aleg prin vot indirect de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale. Un alt amendament 

respins de plenul Senatului a fost cel al UDMR, care propunea un prag electoral de 3%, şi nu de 5%, 

cum a fost adoptat de senatori.  

Articolul care a întrunit votul majorităţii senatorilor prevede că, "pentru repartizarea mandatelor de 

consilier, biroul electoral de circumscripţie stabileşte pragul electoral al circumscripţiei, reprezentând 

5% din numărul total al voturilor valabil exprimate. În cazul alianţelor politice, la pragul de 5% se 

adaugă pentru al doilea membru al alianţei 2% şi pentru alianţele cu cel puţin trei membri, pragul 

electoral este de 8%".  

Textul noii legi a alegerilor locale mai prevede că, pentru fiecare candidat la funcţia de primar şi listă 

de candidaţi pentru consiliul local şi pentru consiliul judeţean, partidele politice, alianţele electorale şi 

organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să prezinte o listă de susţinători care 

trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în 

listele electorale complementare.  

La alegerile locale îşi pot exercita dreptul de vot cetăţenii români care au împlinit 18 ani şi numai în 
comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul 
îşi are domiciliul sau reşedinţa. "Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de 
primar împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări până cel târziu 
cu 45 de zile înaintea votării. Cetăţenii UE cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa în 
circumscripţia electorală în care au loc alegeri şi nu se află în evidenţele Inspectoratului General pentru 
Imigrări sunt înscrişi, la cerere, de către primar în lista electorală complementară, pe baza unui 
document care le atestă identitatea şi a unui document care atestă adresa la care locuiesc", se mai 
arată în textul actului normativ, care va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, cu rol decizional în 
acest caz. 

 

 

23 APRILIE 
Senatorii au dat undă verde înfiinţării partidelor politice din cel puţin trei membri  
Senatorii au aprobat, cu 100 de voturi pentru, o abţinere şi 9 voturi împotrivă, propunerea legislativă 

privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr.14/2003, care permite între altele ca 

actul de constituire a unui partid politic să fie semnat de cel puţin trei membri fondatori.  

Propunerea, iniţiată de membrii Comisiei parlamentare de cod electoral, a fost susţinută în plen de 

reprezentantul Guvernului, secretarul de stat Valentin Iliescu. "Guvernul îşi exprimă susţinerea pentru 

soluţia propusă de Comisia de cod electoral ca o soluţie de îmbunătăţire a calităţii competiţiei 

electorale şi instituirea unei reprezentări cât mai fidele a intereselor cetăţenilor, evident, cu dorinţa 

sinceră de evitare a repetării unor situaţii juridice semnalate în trecut. Sunt mai mult lucruri 

importante în legea care se află în discuţia Senatului, primul şi cel mai important fiind acea modificare 

de substanţă prin care se valorifică principiul constituţional al pluralismului politic, ca urmare a 

dorinţei de consolidare a statului de drept democratic şi social", a argumentat Iliescu.  

Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru legislaţia electorală a decis marţi, în 

unanimitate, să întocmească un raport de admitere cu includerea amendamentelor Consiliului 

Legislativ, a subliniat la rândul său preşedintele comisiei, senatorul PNL Mihai Voicu. Conform 

actului normativ, partidele politice se pot organiza şi funcţiona la nivel naţional, la nivel local sau atât 



ANUARUL POLITIC  MACHIAVELLI.RO 2015 

la nivel naţional, cât şi local, conform statutului propriu. Actul de constituire poate fi semnat de cel 

puţin trei membri fondatori.  

O altă modificare, prin care iniţiatorii doresc valorificarea principiului constituţional al pluralismului 

politic, vizează lista semnăturilor de susţinere. Conform legislaţiei în vigoare, această listă trebuie să 

cuprindă cel puţin 25.000 de membri fondatori, domiciliaţi în cel puţin 18 din judeţele ţării şi 

municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi 

municipiul Bucureşti. Prin propunerea legislativă aprobată miercuri de senatori condiţia este ca lista 

să cuprindă cel puţin trei membri fondatori.  

Lista semnăturilor membrilor fondatori trebuie să conţină numele şi prenumele, data naşterii, adresa, 

felul actului de identitate şi numărul acestuia, precum şi semnătura. Până în prezent, pe o astfel de 

listă trebuia să fie trecut şi codul numeric personal. Lista va fi însoţită de o declaraţie pe propria 

răspundere a persoanei care a întocmit-o care să ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancţiunea 

prevăzută de art. 326 din Codul penal, conform căruia falsul în declaraţii se pedepseşte cu închisoare 

de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  

De asemenea, prin consens politic s-au eliminat prevederile care leagă organizarea internă a partidelor 

de organizarea administrativ-teritorială a ţării. "Eliminarea criteriului administrativ-teritorial aduce 

beneficiul posibilităţii de a înfiinţa partide locale, independent de diviziunea administrativ-teritorială 

existentă, ceea ce va avea un rol esenţial în dinamizarea vieţii politice la nivel local. Se vor putea 

organiza astfel structuri de partid, care să răspundă activ problemelor cotidiene ale cetăţenilor", se 

arată în expunerea de motive.  

Actul normativ instituie, pe de altă parte, menţiunea expresă că structurile interne ale partidelor pot 

reprezenta partidul faţă de terţi la nivel corespunzător, pot deschide coturi la bancă şi vor răspunde de 

gestionarea acestora. Proiectul de lege modifică, totodată, unul dintre criteriile privind constatarea 

inactivităţii unui partid politic. Astfel, desemnarea de candidaţi de către un partid politic, singur sau în 

alianţă, nu se mai raportează la două campanii electorale parlamentare succesive, ci la două campanii 

electorale succesive, cu excepţia celei prezidenţiale, dar cerinţele sunt diferite în funcţie de natura 

alegerilor - locale, parlamentare sau europarlamentare.  

În noua lege se abrogă art. 48 în vigoare, conform căruia un partid politic se dizolvă dacă nu obţine, la 

două alegeri generale succesive, un număr de cel puţin 50.000 de voturi la nivel naţional pentru 

candidaturile depuse în oricare dintre scrutinurile următoare: consilii judeţene, consilii locale, Camera 

Deputaţilor, Senat.  

 

 

6 MAI 
Modificările aduse Legii partidelor politice au fost adoptate de Camera Deputaţilor  
Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii partidelor 

politice, care prevede ca actul de constituire a unui partid politic poate fi semnat de cel puţin trei 

membri fondatori.  

Deputaţii au adoptat proiectul de lege cu 290 voturi "pentru", cinci voturi "împotrivă" şi 20 abţineri.  

În dezbaterile din plenul Camerei Deputaţilor, deputatul Marton Arpad a explicat de ce UDMR 

susţine acest proiect de lege. "UDMR este de acord cu ideile de bază ale legii. Problema, însă, se 

regăseşte în celelalte legi pe care le adoptăm. Degeaba fac eu să fie înregistrat un partid cu trei 

semnături. Acest partid la primele alegeri generale, locale şi parlamentare va fi radiat pentru că nu va 

reuşi să candideze în atâtea locuri cât prevede legea. În legile electorale este o solicitare de 1% de 

semnături de susţinere. A menţinut pragul de 5% care permite mai uşor să intre un candidat 

independent decât candidaţii unui partid mic. Vom vota acest proiect de lege, dar legea aşa cum este 

ea coroborată cu celelalte acte normative de la finanţare până la legile electorale va face ca degeaba se 

înregistrează aceste partide mici. Nu vor avea niciun cuvânt important de spus pe eşicherul politic din 

România", a arătat Marton Arpad.  

Deputatul liberal Ionuţ Stroe a afirmat că PNL susţine propunerea de îmbunătăţire a Legii partidelor 

politice pentru că reflectă noile realităţi politico-sociale, iar deputatul social-democrat Gabriela 

Podaşcă a menţionat că este unul dintre cele mai curajoase proiecte de reformare a clasei politice, 
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noutăţile majore ale proiectului referindu-se la eliminarea criteriului teritorial şi la posibilitatea de a 

înfiinţa un partid cu numai trei membri fondatori.  

Conform actului normativ modificat, actul de constituire a unui partid politic poate fi semnat de cel 

puţin trei membri fondatori. În ceea ce priveşte cererea de înregistrare, aceasta va fi semnată de doi 

membri fondatori, cel de-al treilea fiind deja conducătorul organului executiv al partidului politic.  

S-a eliminat lista semnăturilor de susţinere (25.000 membri fondatori) din legea în vigoare. Se reduce 

numărul de semnături necesare pentru înscrierea unui partid în alegeri, pentru toate tipurile de alegeri. 

Se instituie menţiunea expresă că structurile interne ale partidelor pot reprezenta partidul faţă de terţi 

la nivel corespunzător, pot deschide conturi în bancă şi vor răspunde de gestionara acestora.  

Desemnarea de candidaţi, de către un partid politic, singur sau în alianţă, nu se mai raportează la două 

campanii electorale parlamentare succesive, ci la două campanii electorale succesive, cu excepţia 

celei prezidenţiale. Un partid politic nu mai poate fi dizolvat, pe cale judecătorească, dacă nu obţine, 

la două alegeri generale succesive un număr de cel puţin 50.000 de voturi la nivel naţional, potrivit 

proiectului de lege.  

 

 

 

19 MAI 
Președintele Klaus Iohannis a promulgat pachetul de legi electorale  
Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a promulgat pachetul de legi privind finanţarea activităţii 

partidelor şi campaniilor electorale, legea partidelor politice şi cea pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, însă a afirmat că acestea nu sunt perfecte, dar că reprezintă un câştig.  

"Aceste trei legi au fost promulgate. Nu sunt legi perfecte. Ştiu foarte bine că au existat discuţii în 

spaţiul public legate de modul cum ar trebui să sune în final legea. Una peste alta, fiecare în parte 

reprezintă, după părerea mea, un progres într-o direcţie bună. Toate trei legile au fost promulgate, 

fiindcă le consider un câştig în această etapă. Pentru mine este foarte important ca modificările 

legislative în domeniul partidelor, a campaniilor şi alegerilor să ducă la o îmbunatăţire a situaţiei, 

îmbunătăţire vizând creşterea performanţei partidelor politice, creşterea transparenţei în gestionarea 

banilor, şi publici şi privaţi, în timpul campaniilor şi de către partidele politice, în ansamblu creşterea 

performanţei clasei politice româneşti", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.  

Şeful statului a precizat că a retrimis iniţial Parlamentului legea privind finanţarea activităţii partidelor 

şi campaniilor pentru că forma actului normativ nu era satisfăcătoare, legislativul însuşindu-şi în mare 

măsură acele solicitări. De asemenea, el a subliniat că legea privind partidele politice conţine câteva 

modificări, cea mai importantă fiind cea care se referă la posibilitatea ca trei persoane să poată fonda 

un partid. "Se introduce prima dată în legislaţia românească, noţiunea de partid local, lucru pe care îl 

găsesc bun. Şi acest document a fost mult discutat în spaţiul public. Consider că modificările sunt de 

substanţă, sunt benefice şi din acest motiv am promulgat legea", a mai spus Iohannis.  

El a arătat că eronat s-a sesizat de către societatea civilă că sunt limitative sau restrictive prevederile la 

declararea unui partid ca inactiv. "Eronat s-a înţeles că dacă este îndeplinită una din aceste condiţii 

partidul este automat desfiinţat sau radiat, ceea ce nu este adevărat, condiţiile sunt condiţii care pot fi 

găsite bune, iar un partid nu poate fi radiat administrativ, nici în această lege nu se prevede aşa ceva, 

ci numai prin hotărâre judecătorească. Această lege a fost promulgată", a explicat Iohannis.  

 

 

 

20 MAI 
Camera Deputaţilor a adoptat proiectul privind insolvenţa persoanelor fizice  
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, cu 309 voturi pentru, proiectul de lege privind insolvenţa 

persoanelor fizice.  

"Proiectul de lege oferă un ajutor real românilor de bună-credinţă sufocaţi de datorii. Eu mi-aş fi dorit 

ca întreaga procedură să fie sub controlul instanţei, dar, având în vedere comentariile CSM care au 
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spus că este posibilă o îngreunare a instanţelor şi în consecinţă termene foarte lungi, am decis ca în 

faţa dumneavoastră astăzi să vin cu această propunere legislativă care cuprinde două tipuri de 

proceduri: una administrativă, în faţa unei comisii de insolvenţă, prin care se dă o reeşalonare a 

datoriilor în baza unui plan de rambursare pe un termen de 5 ani şi numai procedura de lichidare se 

află în faţa instanţelor de judecată", a spus la dezbatere iniţiatoarea proiectului, deputata PSD Ana 

Birchall.  

Ea a adăugat că printre principalele avantaje ale acestui proiect se numără faptul că în momentul 
deschiderii procedurii de insolvenţă se suspendă orice procedură de executare silită şi nicio altă 
procedură de executare silită nu mai poate fi începută, se acordă preferinţă planului de rambursare, 
şi nu lichidării bunurilor, se suspendă de drept acumularea dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de 
întârziere după momentul iniţierii procedurii de insolvenţă şi debitorul poate propune un plan de 
rambursare a datoriilor care se întinde pe 5 ani cu posibilitatea prelungirii cu încă un an. 

 

 

24 IUNIE 
Camera Deputaţilor a adoptat proiectul legii alegerilor parlamentare  
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, cu 273 de voturi "pentru", 8 abţineri şi 10 voturi "împotrivă", 

proiectul de lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.  

Deputaţii PSD, cei ai PNL, UDMR şi grupului minorităţilor au anunţat că susţin şi votează pentru 

proiectul de lege. Deputatul independent Remus Cernea şi deputatul PMP Eugen Tomac au spus că 

votează împotrivă.  

Propunerea legislativă prevede că senatorii şi deputaţii se aleg prin scrutin de listă, potrivit 

principiului repartizării proporţionale, norma de reprezentare pentru alegerea Senatului fiind de un 

senator la 168.000 de locuitori, iar în cazul Camerei Deputaţilor, de un deputat la 73.000 de locuitori.  

De asemenea, iniţiativa legislativă prevede că pragul electoral reprezintă numărul minim necesar de 

voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentară care este calculat după cum urmează: a) 

5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional sau 20% din voturile valabil exprimate în 

cel puţin patru circumscripţii electorale pentru toţi competitorii electorali, şi b) în cazul alianţelor 

politice şi alianţelor electorale, la pragul de 5% se adaugă, pentru al doilea membru al alianţei 3% din 

voturile valabil exprimate pe întreaga ţară şi, pentru fiecare membru al alianţei, începând cu al treilea, 

câte un singur procent din voturile valabil exprimate în toate circumscripţiile electorale, fără a se 

putea depăşi 10% din aceste voturi.  

"Organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, legal constituite, care nu au obţinut în 

alegeri cel puţin un mandat de senator sau deputat au dreptul, potrivit art. 62 din Constituţie, la un 

mandat de deputat, dacă au obţinut, pe întreaga ţară, un număr de voturi egal cu cel puţin 5% din 

numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat", se mai arată în textul 

iniţiativei legislative.  

În lege se defineşte şi termenul de "fraudă electorală" în sensul că aceasta este reprezentată de "orice 
faptă care are loc înaintea, în timpul sau după încheierea votării ori în timpul numărării voturilor şi 
încheierii proceselor-verbale şi care are ca rezultat denaturarea voinţei alegătorilor şi crearea de 
avantaje concretizate prin mandate în plus pentru un competitor electoral". Legea a fost adoptată de 
Senat iar Camera Deputaţilor este for decizional. 

 

 

24 IUNIE 
Proiectul de Cod Fiscal a fost aprobat de plenul Camerei Deputaţilor, cu reducerea TVA la 

19% de la 1 ianuarie 2016  
Proiectul de Cod Fiscal a fost aprobat, în plenul Camerei Deputaţilor, cameră decizională, cu 306 

voturi pentru, 2 împotrivă şi o abţinere. Actul normativ prevede reducerea cotei standard de TVA de 
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la 24% la 19% începând din data de 1 ianuarie 2016. Iniţial, Guvernul a propus scăderea TVA la 20% 

începând de anul viitor şi la 18% din 2018.  

De asemenea, potrivit noului Cod Fiscal, impozitul pe construcţii speciale va fi eliminat din 2016, iar 

cota unică de impozitare este prevăzut să scadă de la 16% la 14% de la 1 ianuarie 2019. Alte 

modificări vor fi aplicate în sectorul microîntreprinderilor, unde cota de impozitare pentru 

microîntreprinderile fără salariaţi va fi de 3% din venituri plus 1.530 de lei pentru fiecare trimestru 

pentru care se datorează impozit. Cotele de impozitare vor fi de 1% pentru microîntreprinderile care 

au peste doi salariaţi, inclusiv, de 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat şi de 3% pentru 

microîntreprinderile care se află în anumite situaţii înscrise în registrul comerţului - dizolvare urmată 

de lichidare, inactivitate temporară, declarare pe proprie răspundere a nedesfăşurării de activităţi la 

sediul social/sediile secundare.  

Contribuţiile de asigurări sociale la angajat urmează să se reducă de la 10,5% la 7,5%, de la 1 ianuarie 

2018, iar cele datorate de angajator de la 15,8% la 13,5%. Impozitul pe dividende ar fi trebuit 

eliminat, începând din 2016, potrivit variantei Guvernului de modificare a Codului Fiscal, însă în 

Senat s-a acceptat un amendament care prevede impozitarea veniturilor din dividende cu 5%.  

 

 

17 NOIEMBRIE 
CCR a declarat constituțională Legea privind votul prin corespondență 

Curtea Constituțională a României a decis, în unanimitate, că este constituțională legea privind votul 
prin corespondență. CCR a respins obiecțiile de neconstituționalitate formulate față de Legea privind 
votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii 208/2015 privind alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților, dar și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente. Decizia CCR este definitivă și general obligatorie. 

Proiectul votului prin corespondență a fost adoptat de Camera Deputaților la sfârșitul lunii octombrie. 
Actul normativ va fi aplicat doar la alegerile parlamentare, nu și la cele prezidențiale și 
europarlamentare. În 3 noiembrie, ALDE a anunțat că grupul parlamentar al formațiunii de la Senat, 
alături de cel al UDMR, senatori de la UNPR și PSD, precum și un senator independent au depus la 
Curtea Constituțională o contestație la legea privind adoptarea votului prin corespondență de către 
Parlament. "ALDE consideră că prin această modificare a legislației electorale sunt încălcate principii 
prevăzute în Constituția României. În primul rând, caracterul direct al votului. Textul Constituției 
atribuie în mod imperativ votului un caracter direct, ceea ce înseamnă, în intenția constituantului, 
prezența efectivă a cetățeanului în fața urnelor în vederea exercitării dreptului la vot fără intermediul 
unui procedeu indirect sau al unei persoane interpuse", susțineau reprezentanții ALDE. 

Potrivit autorilor sesizărilor, votul prin corespondență, așa cum este prevăzut de către inițiatori pentru 
cetățenii români domiciliați în afara teritoriului național, instituie în drept și în fapt un privilegiu pentru 
o categorie anume de cetățeni, ceea ce este explicit interzis de art. 16 (1) din Constituție, care prevede 
că "cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări". "ALDE 
a atras atenția în repetate rânduri asupra faptului că formula votului prin corespondență este 
birocratică, greoaie și în loc să înlesnească votul românilor din străinătate are efectul contrar. În plus, 
ridică mari probleme privind posibila fraudare. Acestea sunt argumente care se adaugă considerațiilor 
de ordin constituțional ridicate prin această contestație", mai susțineau reprezentanții ALDE. 
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24 NOIEMBRIE 
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care salariile bugetarilor se majorează 

cu 10%  
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care salariile celor care lucrează în sistemul 

sanitar se majorează cu 25%, iar ale celorlalţi bugetari cu 10%.  

Actul normativ prevede că, începând cu data de 1 octombrie 2015, prin excepţie de la prevederile alin. 

(1), cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de 

bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, precum şi 

personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de 

Muncă şi al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de 

pensii se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015. De asemenea, 

salariile bugetarilor se măresc de la 1 decembrie cu 10%.  
Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe a fost aprobată pe 11 noiembrie de plenul Camerei Deputaţilor. 

 

 

15 DECEMBRIE 
Proiectul privind interzicerea fumatului în spaţii închise a fost adoptat de Camera 

Deputaţilor  
Proiectul de lege care prevede interzicerea fumatului în spaţiile publice închise, spaţiile închise de la 

locul de muncă, la locurile de joacă pentru copii, în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi cele 

destinate protecţiei şi asistenţei copilului a fost adoptat marţi de plenul Camerei Deputaţilor. Actul 

normativ a fost aprobat cu 164 de voturi pentru, 20 împotrivă şi 26 de abţineri.  

Proiectul prevede interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise 

de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, inscripţionarea pachetelor cu produse din 

tutun, desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, informarea consumatorilor cu 

privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziţioneze, indicarea în produsele finale a 

conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon.  

Totodată, legea conţine unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, 

având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale 

fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al 

calităţii vieţii populaţiei.  

Potrivit proiectului de lege, fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona 

de tranzit a aeroporturilor internaţionale, cu respectarea următoarelor condiţii: să nu fie spaţiu de 

trecere sau de acces în spaţii publice închise; să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să 

asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă; să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi 

amenajate în conformitate cu prevederile legale.  

Nerespectarea prevederilor legii impune sancţiuni cuprinse între 100 şi 15.000 de lei. La prima 

abatere sancţiunea constă în amendă plus suspendarea activităţii unităţii respective, iar la a doua 

abatere - amendă şi închiderea unităţii.  

Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui proiect. Proiectul a fost adoptat de Senat în 
anul 2011. 
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16 DECEMBRIE 
Parlamentul a adoptat proiectul legii asigurărilor sociale de stat 

Plenul reunit al Parlamentului a adoptat proiectul legii asigurărilor sociale de stat pe 2016 cu 290 de 
voturi "pentru", 3 abțineri și 15 voturi împotrivă". Președintele PSD Liviu Dragnea și președintele 
Senatului Călin Popescu Tăriceanu au avut, miercuri, în plenul Parlamentului, un schimb de replici 
foarte acid plecând de la nemulțumirea social-democraților că partenerii de la ALDE au votat împotriva 
bugetului asigurărilor sociale. 

"Noi am votat acest buget în primul rând pentru că ceea ce ne-a interesat pe noi, ca pensiile să crească 
cu 5%, să se întâmple și se întâmplă prin acest vot. De asemenea, nu pot să nu constat că partenerii 
noștri de coaliție au votat împotriva măririi pensiilor cu 5%, cei de la ALDE. Nu înțeleg de ce, nu înțeleg 
nici ce înseamnă 'buget varză cu carne', nu înțeleg, dacă Guvernul nostru ar fi rămas pe acest proiect 
de buget tot varză cu carne era? Sunt profund dezamăgit de faptul că partenerii noștri de coaliție au 
votat împotriva măririi pensiilor", a spus Dragnea după votul pe proiectul legii asigurărilor sociale în 
plenul Parlamentului. 

În replică, președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a spus că bugetul în ansamblu este prost 
dar celor de la ALDE le pare bine că pensiile pot fi majorate. "Am constatat cu neplăcută surprindere 
suprinderea colegului meu ante-vorbitor. Să știți că votul pe bugetul asigurărilor sociale nu poate fi 
disociat de votul pe bugetul în ansamblu. Bugetul în ansamblu este prost. Ne pare bine că putem 
majora pensiile cu 5%, ne pare bine că putem să promovăm o serie de alte măsuri cu carcater social, 
dar nu putem să spunem că bugetul în ansamblu e prost și un buget din cadrul lui este bun. Aceasta 
este semnificația votului și v-aș ruga să nu faceți extensii de interpretare nepotrivite și care nu 
concordă cu intenția noastră", a spus Tăriceanu. 

 

 

17 DECEMBRIE 
PNL iniţiază două proiecte de lege pentru reprezentarea de gen în rândul candidaţilor la 

alegerile locale şi parlamentare  
Liberalii vor depune în Parlament două proiecte de lege pentru modificarea legislaţiei referitoare 

alegerile locale şi parlamentare prin introducerea reprezentării de gen la cele două scrutine, a anunţat 

copreşedintele PNL Alina Gorghiu.  

Cele două proiecte prevăd o reprezentare a ambelor sexe la alegerile locale şi parlamentare în 

proporţie de cel puţin 30% din candidaturile înscrise pe fiecare listă. "Noi o să-l depunem astăzi (...). 

Îmbunătăţiri oricum trebuie să mai existe. Nu aş vrea să pierdem timpul să îl depunem în februarie, 

pentru că între timp poate obţinem nişte avize. (...) În februarie am promisiunea că vor începe 

discuţiile pe proiecte în Comisia de cod electoral", a declarat copreşedintele PNL Alina Gorghiu, la 

dezbaterea organizată la Parlament privind reprezentarea de gen la alegeri.  

Ea a mai arătat că este posibil ca la începutul săptămânii viitoare să fie iniţiată o petiţie pentru 

susţinerea acestor proiecte. "Am decis să propun colegelor să iniţiem o petiţie. (...) Păcat că un număr 

mare de semnături nu obligă Guvernul sau Parlamentul să iniţieze un proiect, dar un număr atât de 

mare nu poate fi ignorat. Probabil că la începutul săptămânii viitoare vom genera această petiţie", a 

spus Gorghiu.  

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

prevede că listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene trebuie 

întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe în proporţie de cel puţin 30% din 

candidaturile înscrise pe fiecare listă în parte pentru fiecare dintre acestea, cu excepţia acelora care 

conţin un singur candidat.  

De asemenea, proiectul referitor la modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
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Permanente stipulează că listele de candidaţi pentru alegerea senatorilor şi deputaţilor trebuie 

întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe în proporţie de cel puţin 30% din 

candidaturile înscrise, cu excepţia acelora care conţin un singur candidat, precum şi pentru 

candidaturile organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care depun candidaturi şi 

care vor asigura reprezentarea a cel puţin unui reprezentant al ambelor sexe.  

Cele două iniţiative prevăd că în cazul în care listele de candidaţi întocmite nu respectă aceste condiţii 
se resping de către biroul electoral de circumscripţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANUARUL POLITIC  MACHIAVELLI.RO 2015 

LEGISLAŢIE – ADMINISTRAŢIE 

 
 

24 FEBRUARIE 
Comisia juridică a Camerei Deputaților a decis că aleşii locali nu-şi pierd mandatul ca efect al OUG 
55 

Membrii Comisiilor juridică şi de administraţie din Camera Deputaţilor, reuniţi în şedinţă comună, au 
votat un amendament conform căruia nu-şi pierd mandatul cei care au beneficiat de măsurile OUG 
55/2014 cu privire la migraţia aleşilor locali. 

"În urma discuţiilor şi a negocierilor între PNL şi PSD, pe de o parte, şi celelalte grupuri parlamentare, 
s-a decis totuşi că este bine să ştim ce se întâmplă cu cei care au trecut la alte partide. Şi atunci noi, 
astăzi, am luat în discuţie acest amendament, prin care am stabilit că toate efectele juridice, politice 
sau de altă natură, datorită trecerii la alte partide, ca efect al OUG 55, rămân aplicabile pentru că nu-
şi pierd mandatul, pentru că nu are rost să creăm o majoritate juridică pentru că vor unii sau alţii", a 
declarat vicepreşedintele Comisiei juridice, deputatul Ciprian Nica. 

Amendamentul propus de grupul parlamentar PSD este: "Toate efectele juridice produse ca urmare a 
exprimării opţiunii aplicării ordonanţei se păstrează în integralitate" şi a trecut cu 24 de voturi pentru, 
14 împotrivă şi două abţineri. 

Legea în cauză a fost reanalizată de comisiile parlamentare de specialitate după ce acest act normativ 
a fost declarat neconstituţional. "Săptămâna trecută am avut un punct de vedere şi am spus că nu e 
nevoie, deoarece decizia CCR decide numai pentru viitor, şi nu retroactivează. De asemenea, acei aleşi 
locali care au efectuat acestei treceri se aflau sub imperiul unui act normativ publicat în Monitorul 
Oficial, prin urmare el îşi producea efectele juridice şi le-a produs la vremea respectivă. Şi încă odată, 
decizia CCR vine pe un act normativ, în speţă Ordonanţa 55, care nu mai era în vigoare, că prin însăşi 
voinţa emitentului a decis că are o anumită aplicabilitate un timp", a precizat Nica. 

La dezbaterile din comisii, deputaţii PNL au cerut, din nou, ca aleşii locali care au plecat la alt partid 
să-şi piardă mandatul. Legea privind OUG 55 a fost respinsă de comisiile de specialitate, dar a fost 
adoptat un amendament care prevede păstrarea în integralitate a efectelor juridice. Proiectul de lege 
va fi supus miercuri votului Camerei Deputaţilor. 

 

20 APRILIE 
A fost promulgată legea prin care primăriile pot face lucrări de reabilitare la locuinţele private cu 
risc seismic 

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea legii referitoare la modificarea 
Ordonanţei Guvernului 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente, care prevede că autorităţile administraţiei publice pot face lucrări de reabilitare în cazul 
locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice. Potrivit acestui act normativ, "autorităţile 
administraţiei publice locale pot hotărî, în condiţiile legii, finanţarea de la bugetele locale, în limita 
fondurilor alocate anual cu această destinaţie, pentru expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia 
lucrărilor de intervenţie în cazul locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice". 
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6 MAI 
Deputaţii au adoptat proiectul legii alegerilor locale  
Camera Deputaţilor a adoptat proiectul legii alegerile locale, care prevede, printre altele, alegerea 

primarilor dintr-un singur tur de scrutin, alegerea preşedintelui consiliului judeţean de către consilierii 

judeţeni şi menţinerea pragului electoral de 5% pentru partidele politice. Proiectul a fost adoptat cu 

278 de voturi pentru, 22 împotrivă şi 14 abţineri.  

În cadrul dezbaterilor, deputaţii liberali şi cei de la UDMR au propus, fără succes, schimbarea 

modului în care sunt aleşi primarii, preşedinţii consiliilor judeţene, sau scăderea pragului electoral de 

la 5% la 3%.  

"PNL a apreciat că alegerea primarilor din două tururi de scrutin şi a preşedintelui în acelaşi mod 

trebuie să constituie o realitate care s-a impus de-a lungul timpului şi să corectăm o greşeală care s-a 

făcut în urmă cu câţiva ani", a declarat deputatul liberal Ioan Oltean.  

La rândul său, liderul Grupului parlamentar liberal, deputatul Ludovic Orban, a afirmat că alegerea 

primarului prin majoritate relativă, aşa cum propune Codul electoral, "nu face altceva decât să ofere 

prima şansă primarilor în funcţie". "Propunerea noastră este să fie declarat primar candidatul care a 

întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Este inadmisibil ca acest Parlament să nu înţeleagă ca 

un primar să beneficieze de legitimitatea conferită de majoritatea voturilor exprimate de cetăţeni", a 

spus acesta.  

De asemenea, deputatul UDMR Zsolt Molnar a propus scăderea pragului electoral la alegerile locale 

la 3%. "Dăm posibilitatea să se înfiinţeze partide cu o mai mare uşurinţă, dăm posibilitatea 

candidaţilor independenţi şi nu le dăm posibilitatea partidelor mici să intre în consiliile locale şi 

judeţene", a spus acesta.  

Proiectul, adoptat de Senat, mai prevede că un cetăţean al Uniunii Europene poate candida, la 

viitoarele alegeri locale, şi pentru funcţia de primar, până acum având acces doar la poziţiile de 

consilier local şi judeţean. Proiectul nu a suferit modificări majore după şedinţa de marţi a Comisiei 

de Cod electoral.  

 

6 MAI 
Deputații au decis că primarii sunt reprezentanţi ai oraşelor în adunările generale ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege prin care primarilor şi preşedinţilor consiliilor 
judeţene li se acordă calitatea de reprezentanţi ai comunelor, ai oraşelor, municipiilor şi judeţelor în 
adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, având ca obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice. 

Deputaţii au adoptat proiectul de lege pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006 şi au respins cererea fostului preşedinte Traian Băsescu de reexaminare a acestui 
proiect, cu 227 de voturi pentru, 3 împotrivă şi 88 de abţineri. 

Potrivit raportului Comisiei pentru industrii, prin această lege, primarilor şi preşedinţilor consiliilor 
judeţene li se acordă calitatea de reprezentanţi ai comunelor, ai oraşelor, municipiilor şi judeţelor în 
adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, având ca obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice. 

Totodată, potrivit noii legi, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene îşi pot delega, prin dispoziţie, 
calitatea de reprezentant în adunarea generală a asociaţiei. În cererea de reexaminare, Traian Băsescu 
sublinia că potrivit legislaţiei în vigoare (art.37 şi 92 din Legea administraţiei) se consideră că adoptarea 
acestui act normativ nu este oportună, deoarece participarea primarilor şi a preşedinţilor consiliilor 
judeţene în organele de conducere ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară amintite nu se 
justifică în mod obiectiv, întrucât soluţia legislativă propusă ar avea un impact negativ deoarece ar 
conduce la eludarea regimului incompatibilităţilor. 

"Ca efect al noului text de lege, Agenţia Naţională de Integritate nu ar mai putea constata 
incompatibilitatea primarilor sau a preşedinţilor consiliilor judeţene care vor face parte din organele 
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de conducere ale acestor asociaţii. Se consideră că o asemenea opţiune a legiuitorului diminuează 
activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate şi vine în contradicţie cu recomandările cuprinse în 
Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European privind progresele înregistrate de România 
în cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare, din anii 2013 şi 2014, prin care se are în vedere 
consolidarea măsurilor anticorupţie şi de asigurare a integrităţii", se arată în cererea de reexaminare. 

 

21 SEPTEMBRIE 
Senatorii au stabilit că prefectul poate verifica şi măsurile luate de preşedintele CJ 

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă a lui Andrei Volosevici, potrivit căreia prefectul poate verifica 
măsurile luate de preşedintele Consiliului Judeţean, precum şi pe cele întreprinse în baza delegării 
atribuţiilor de către şeful CJ sau primar. 

Propunerea legislativă completează Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 
(art.19, alin.1, litera e), în sensul că prefectul "verifică legalitatea actelor administrative ale Consiliului 
Judeţean, Consiliului Local, ale preşedintelui CJ sau ale primarului". 

"Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele Consiliului Judeţean în 
calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială, precum şi măsurile 
întreprinse în baza delegării respectivelor atribuţii ale acestora şi poate sesiza organele competente 
în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condiţiile legii", se mai arată în textul propunerii legislative 
care modifică, astfel, şi art. 20, alin.1, litera e) al Legii nr. 340/2004. 

Propunerea senatorului independent viza şi modificarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, însă Comisiile sesizate pe fond - Comisia juridică şi cea pentru administraţie din Senat - 
au respins, printr-un amendament, propunerea de introducere a unui nou alineat (4') articolului 115, 
care ar fi prevăzut că "dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean se comunică în mod obligatoriu 
prefectului judeţului în cel mult cinci zile lucrătoare de la semnarea lor". 

Tot printr-un amendament, Comisiile de specialitate au completat alineatul 7 al art. 115 din Legea nr. 
215/2001, în sensul că "dispoziţiile primarului, dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean, 
hotărârile Consiliului Local şi hotărârile Consiliului Judeţean sunt supuse controlului de legalitate al 
prefectului în condiţiile legii care îi reglementează activitatea". Plenul Senatului a adoptat atât raportul 
Comisiilor cu amendamentele formulate, cât şi propunerea de lege. 

 

22 SEPTEMBRIE 
Termenul de prelungire a valabilităţii unui Plan Urbanistic General, extins de la cinci la zece ani 

Termenul de prelungire a valabilităţii unui Plan Urbanistic General (PUG) aferent unei unităţi 
administrativ teritoriale s-a extins de la cinci la zece ani prin adoptarea de către plenul Senatului a unei 
propuneri legislative de modificare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 
În propunerea legislativă semnată de 34 de senatori, preponderent din PSD, se stipulează că PUG are 
caracter director, strategic şi de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare 
operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. 

"Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum zece ani PUG în funcţie 
de evoluţia factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale. Termenul de 
valabilitate al PUG se prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/CGMB, până 
la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăşi zece ani de la data depăşirii 
termenului de valabilitate", se arată în propunerea legislativă. În legea iniţială termenul care nu putea 
fi depăşit era de cinci ani. 

Propunerea adoptată de Senat prevede că "iniţierea demersurilor de actualizare a PUG sau de 
prelungire a valabilităţii documentaţiei în vigoare se aprobă prin hotărâre a Consiliului local/CGMB, la 
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propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti pe baza referatului de specialitate 
al arhitectului şef". 

 

6 DECEMBRIE 
Preşedintele Iohannis a promulgat modificarea legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea actului normativ pentru 
modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, potrivit unui comunicat al 
Administraţiei Prezidenţiale. Şeful statului a contestat la CCR acest proiect de lege care se referea, 
printre altele, şi la incompatibilităţi, Curtea admiţând sesizarea depusă de şeful statului. 

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, motivele sesizării lui Iohannis vizau aspecte de 
neconstituţionalitate constând, pe de o parte, în încălcarea normelor constituţionale referitoare la 
domeniul rezervat legii organice, iar, pe de altă parte, a celor referitoare la competenţa legislativă a 
Camerelor Parlamentului în procedura de legiferare, prin nerespectarea dispoziţiilor prevederilor 
Constituţiei. 

În sesizare se preciza că actul normativ a fost respins de Senat şi adoptat de Camera Deputaţilor, care 
a modificat forma iniţiatorului prin amendarea dispoziţiilor art. 10 alin. (8) şi instituirea acestora ca 
norme derogatorii de la prevederile art. 37 şi art. 92 ale Legii administraţiei publice locale 215/ 2001. 
Totodată, se mai arăta că, ulterior adoptării legii de către Camera Deputaţilor, pe 14 iulie 2014, fostul 
preşedinte Traian Băsescu a solicitat Parlamentului reexaminarea legii pe motiv că prevederile 
articolului unic pct. 2 vin în contradicţie cu dispoziţiile privind respectarea regimului 
incompatibilităţilor şi conflictelor de interese reglementat în Legea 161/ 2003, fiind adoptată în 
aceeaşi formă. Preşedintele Iohannis spunea că, potrivit Constituţiei, organizarea administraţiei 
publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general al autonomiei locale se reglementează prin 
lege organică. Legea a fost întoarsă la Parlament pentru a fi pusă în acord cu decizia Curţii. 

 

15 DECEMBRIE 
Propunerea PNL privind alegerea primarilor în două tururi a primit raport suplimentar de 

respingere în comisiile de specialitate ale Senatului 
Comisia juridică şi cea pentru administraţie din Senat au întocmit un raport suplimentar de respingere 

a propunerii legislative a PNL privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Iniţiativa 

legislativă a primit, în cele două comisii reunite, 11 voturi "împotrivă" şi nouă "pentru".  

Propunerea de lege prevede modificarea articolului 101 din Legea 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali.  

"Pentru funcţia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripţie. Este 

declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. Dacă niciunul dintre 

candidaţi nu a obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemnează în procesul-

verbal încheiat de biroul electoral de circumscripţie, se organizează un al doilea tur de scrutin", 

stipulează articolul 101 modificat (alin. 1-3).  

Articolul 101 prevede, totodată, că şi în caz de balotaj între mai mulţi candidaţi la funcţia de primar se 

organizează un al doilea tur de scrutin. Cel de-al doilea tur de scrutin are loc la două săptămâni de la 

primul tur. "La al doilea tur de scrutin participă numai candidaţii clasaţi pe primele două locuri, 

respectiv candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj. (...) În al doilea tur de scrutin este declarat primar 

candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate", se mai arată în propunerea 

de lege a PNL.  

În expunerea de motive, iniţiatorii susţin faptul că alegerea primarului într-un singur tur de scrutin, cu 

votul majorităţii celor care se prezintă la vot, este "o soluţie legislativă total greşită". "În această 

situaţie, persoana aleasă nu va avea legitimitate. Pot exista situaţii, mai ales în condiţiile unei 
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participări scăzute la vot, ca primarul unei localităţi să fie ales cu un număr extrem de mic de voturi. 

(...) Considerăm că este absolut necesară revenirea la sistemul alegerii primarului în două tururi de 

scrutin, soluţie legislativă şi tehnică ce asigură un grad mai ridicat de legitimitate pentru persoana 

aleasă, dar şi o corectitudine mai mare în desemnarea gospodarului comunităţii", se arată în 

documentul citat.  
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LEGISLAŢIE – EDUCAŢIE 

 

11 MARTIE 

Deputaţii au adoptat ordonanţa prin care se alocă subvenţie personalului 
didactic pentru dezvoltare profesională 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte 

normative, care prevede acordarea unei subvenţii personalului didactic pentru dezvoltare profesională. 

"Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul şcolar/ universitar 2014 

- 2015 se poate acorda o subvenţie sub formă de sumă forfetară personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar de stat şi universitar de stat, încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată sau determinată pentru dezvoltare profesională", se arată în proiect. 

Prin această ordonanţă se aprobă, de asemenea, alocarea sumei de 105 milioane de lei Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru dotarea unităţilor administrativ-teritoriale în 

vederea transportului elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comune, inclusiv din 

satele aparţinătoare oraşelor şi municipiilor, precum şi al elevilor din învăţământul special, cu 

autovehicule şcolare. 

Proiectul a fost aprobat cu 292 de voturi "pentru" şi o abţinere. Camera Deputaţilor este for decizional 

pentru acest proiect. 

 

 

30 MARTIE 

A fost promulgată Legea privind aprobarea OUG prin care se alocă subvenţie 
personalului didactic pentru dezvoltare profesională 

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii pentru aprobarea OUG nr. 58/2014 

privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative, care prevede 

acordarea unei subvenţii personalului didactic pentru dezvoltare profesională. 

"Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul şcolar/ universitar 2014 

- 2015 se poate acorda o subvenţie sub formă de sumă forfetară personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar de stat şi universitar de stat, încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată sau determinată pentru dezvoltare profesională", se arată în proiect. 

Prin această ordonanţă se aprobă, de asemenea, alocarea sumei de 105 milioane de lei Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru dotarea unităţilor administrativ-teritoriale în 

vederea transportului elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comune, inclusiv din 

satele aparţinătoare oraşelor şi municipiilor, precum şi al elevilor din învăţământul special, cu 

autovehicule şcolare. 

 

 

4 MAI 
Senatul a respins două propuneri legislative de modificare a Legii educaţiei naţionale  
Senatul a respins în şedinţa plenului propunerea legislativă care modifica Legea educaţiei naţionale în 

sensul reintroducerii în sistemul de învăţământ a manualelor unice pentru fiecare profil în parte.  
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Deputatul PP-DD Daniel Oajdea, iniţiatorul legii, a propus modificarea articolului 69 din Legea nr. 

1/2011 în sensul că Ministerul Educaţiei "reglementează elaborarea de manuale şcolare unice 

specifice fiecărui profil". "Manualele şcolare se elaborează şi se evaluează pe baza programelor 

şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului", se mai arată în textul 

propunerii legislative.  

De asemenea, textul prevedea şi modificarea articolului 23 în sensul reglementării numărului maxim 

de ore pe săptămână pentru fiecare an de studiu în învăţământul secundar, gimnazial şi liceal. 

"Învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Numărul maxim de ore pe săptămână 

pentru fiecare an de studiu nu trebuie să depăşească 20 de ore pe săptămână, respectiv patru ore pe zi. 

(...) Învăţământul secundar inferior sau gimnazial cuprinde clasele V-IX iar numărul maxim de ore pe 

săptămână pentru fiecare an de studiu nu trebuie să depăşească 25 de ore pe săptămână, respectiv 

cinci ore pe zi", se arată în textul de lege.  

În ce priveşte învăţământul liceal, iniţiatorul propunea ca numărul maxim de ore pe săptămână pentru 

fiecare an de studiu să nu depăşească 30 şi, respectiv, şase ore pe zi. Această lege are caracter organic 

şi a fost respinsă de Senat, în calitate de Cameră decizională, adoptându-se raportul de respingere 

înaintat de Comisia de specialitate plenului cu 92 de voturi pentru, trei împotrivă şi două abţineri.  

Senatorii au mai respins o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale care se referea la tarifele aplicate pentru elevii care domiciliază în altă localitate decât în cea 

în care sunt şcolarizaţi. Pentru aceşti elevi actul normativ prevedea ca operatorii de transport sau 

transportatorii autorizaţi să efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse 

regulate şi să practice aceleaşi tarife stabilite pe ruta respectivă, dar nu mai mari decât tariful mediu 

naţional pe kilometru, calculat periodic de Ministerul Transporturilor.  

Senatul a respins această propunere legislativă prin neîntrunirea numărului necesar de voturi pentru 
adoptarea legilor organice, fiind înregistrate în 33 de voturi favorabile, o abţinere şi 64 de voturi 
împotrivă. Şi în acest caz Senatul este Cameră decizională. AGERPRES 

 

 

18 MAI 
PNL cere înfiinţarea unei comisii de anchetă privind organizarea concursurilor pentru 

inspectorii şcolari generali  
Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor a depus la Biroul Permanent o cerere de înfiinţare 

a unei comisii de anchetă pentru organizarea concursurilor în managementul şcolar. Potrivit 

vicepreşedintelui liberal Raluca Turcan, cererea a fost semnată de 77 de deputaţi.  

"Ca urmare a plângerilor şi contestaţiilor venite din toată ţara privind organizarea ilegală şi 

dezastruoasă a concursurilor pentru inspectori şcolari generali, inspectori şcolari generali adjuncţi şi 

directori de CCD-uri, PNL solicită crearea unei comisii de anchetă în Parlament. Concursurile pentru 

posturile de inspectori generali, inspectori şcolari generali adjuncţi şi directori de CCD-uri au fost de 

paradă, profund marcate de încălcarea legii şi a deontologiei profesionale. Învăţământul românesc 

trebuie profesionalizat, nu politizat", se arată într-un comunicat remis de Raluca Turcan.  

Ea a adăugat că PNL îşi doreşte rezultate mai bune obţinute de şcolile româneşti, "o şcoală mai 

prietenoasă" şi care să ofere o sumă de competenţe, informaţii şi modele de urmat pentru elevi, însă 

prin politizarea sistemului la vârf nu vom avea parte decât de frica de şcoală/ director, locuri codaşe în 

toate clasamentele naţionale şi internaţionale, cadre didactice, părinţi şi elevi într-un continuu conflict 

cu managementul şcolar. "Inspectorii şi directorii impuşi politic nu vor avea nicio legitimitate în faţa 

beneficiarilor, iar nevoile acestora vor fi, în continuare, ignorate. Guvernul actual a decis să 

organizeze concursuri pentru inspectorate şi CCD-uri după 7 ani de aşteptare în sistem. Din păcate, 

concursurile au avut foarte multe probleme de legalitate, metodologie şi derulare", mai spune Turcan.  

Potrivit sursei citate, obiectivul comisiei de anchetă va fi acela de a analiza următoarele probleme: s-
au cheltuit resurse materiale şi financiare în mod inutil, prin prisma profesionalizării managementului 
şcolar, cu folos doar pentru o clientelă care a urmărit impunerea unor oameni politici la 
managementul inspectoratelor şcolare, au existat 21 de admişi din 69 înscrişi pentru postul de 
inspector şcolar general, iar candidaţii respinşi la proba dosarului sau la testul scris figurează ca retraşi 
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şi nu respinşi, în cazul inspectorilor care au picat la primele probe, dar care apar pe liste ca retraşi şi 
nu ca respinşi. 

 

 

20 MAI 
A fost promulgată legea prin care elevii olimpici beneficiază de condiţii speciale la admiterea în 
învăţământul universitar 

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 151 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care prevede că elevii olimpici beneficiază de condiţii 
speciale şi facilităţi la admiterea în învăţământul universitar. 

Astfel, articolul 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 stipulează că, în cadrul metodologiei 
proprii, instituţiile de învăţământ superior stabilesc facilităţi sau condiţii speciale referitoare la 
admiterea candidaţilor la programe de studii universitare de licenţă care au obţinut în perioada 
studiilor liceale distincţii la olimpiade şcolare şi concursuri naţionale sau internaţionale. 

"Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii 
(premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării Ştiinţifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, 
pe locuri finanţate de la buget, pentru un program de licenţă, masterat sau doctorat", se arată în lege. 
O altă modificare adusă Legii educaţiei naţionale prevede că bursa "Meritul Olimpic" se acordă pe 
toată durata studiilor liceale şi universitare "dacă se menţine performanţa". Această bursă este 
acordată din bugetul Ministerului Educaţiei. 

"Cei care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri 
naţionale sau internaţionale beneficiază de aceste facilităţi de admitere, însă legea lasă acest fapt la 
aprecierea fiecărei instituţii de învăţământ. (...) Această iniţiativă de implementare a unui program 
naţional de acordare de facilităţi şi condiţii speciale acestor tineri în toate instituţiile de învăţământ 
superior, respectiv dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate 
de la buget, este considerată necesară", se arată în documentul citat. 

 

 

16 IUNIE 
Senatorii au stabilit că, din 2015-2016, statul asigură fără discriminare finanţarea de bază în 
învăţământul preuniversitar 

Plenul Senatului a adoptat o propunere legislativă care prevede că, începând cu anul şcolar 2015 - 
2016, statul asigură fără discriminare din punct de vedere al formei de organizare a învăţământului - 
de stat, particular sau confesional - finanţarea de bază în învăţământul preuniversitar. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 36 din OUG 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice a fost adoptată de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, cu 62 de voturi 
pentru şi o abţinere. 

În expunerea de motive a propunerii legislative iniţiate de senatorii PSD Titus Corlăţean şi Ovidiu 
Donţu se arată că "este normal ca şi pentru elevii care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ prin 
frecventarea cursurilor la şcoli sau licee particulare acreditate, statul să suporte o parte din cheltuielile 
de şcolarizare a acestora, cheltuieli care s-ar fi făcut oricum dacă aceştia ar fi fost prezenţi în sistemul 
de învăţământ de stat". 
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"Obligaţia de şcolarizare a tinerilor pentru cei 11 ani de şcoală aparţine statului, iar faptul că aceştia, 
prin părinţii sau reprezentanţii lor legali, optează pentru un sistem privat de învăţământ nu este 
suficient pentru a decade din calitatea de calitatea de titulari ai dreptului la învăţătură", menţionează 
iniţiatorii. Proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, cu rol decizional în acest caz. 

 

 

30 IUNIE 
Finanţarea de bază pentru învăţământul general, profesional şi liceal particular acreditat, adoptată 
de deputaţi 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, cu 293 de voturi "pentru" şi două abţineri, un proiect de lege 
care prevede suportarea de către stat a unei părţi din cheltuielile de şcolarizare şi pentru învăţământul 
general obligatoriu particular şi confesional, precum şi pentru învăţământul profesional şi liceal 
acreditat particular şi confesional. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor termene de prorogare a dispoziţiilor 
din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
finanţarea de bază pentru învăţământul general obligatoriu de stat, particular şi confesional acreditat, 
precum şi pentru învăţământul profesional şi liceal acreditat, de stat, particular şi confesional. 

Iniţiatorii proiectului de lege - social-democraţii Ovidiu Donţu şi Titus Corlăţean - susţin că în momentul 
de faţă, prin introducerea clasei pregătitoare, învăţământul obligatoriu este de 11 ani. "Este normal 
ca şi pentru elevii care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ prin frecventarea cursurilor la şcoli sau 
licee particulare acreditate, statul să suporte o parte din cheltuielile de şcolarizare a acestora, 
cheltuieli care s-ar fi făcut oricum dacă aceştia ar fi fost repartizaţi în sistemul de învăţământ de stat", 
spun iniţiatorii. 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice a fost adoptat de Senat pe 16 iunie. Camera Deputaţilor este 
for decizional. 

 

 

30 SEPTEMBRIE 
Victor Ponta: "Amânăm cu un an aplicarea legii prin care cadrele universitare fără doctorat sunt 
date afară" 

Guvernul va amâna cu un an aplicarea legii prin care 3.000 de cadre universitare care nu şi-au finalizat 
doctoratul trebuie să iasă din sistem, a anunţat premierul Victor Ponta. "Amânăm cu un an acea 
prevedere, altfel bine intenţionată, dar nerealistă, prin care de mâine dăm afară 3.000 de cadre 
didactice din învăţământul superior. Haideţi să nu dăm afară oameni din învăţământul superior! 
Haideţi să îi pregătim mai bine! Legea din 2011, din păcate, n-a fost realistă", a spus Ponta, la începutul 
şedinţei Executivului. 

Senatele universitare pot aproba, la propunerea consiliului de administraţie, în anul universitar 2015-
2016, continuarea raporturilor juridice de muncă pentru cadrele didactice cu grad de asistent sau 
lector care nu şi-au obţinut titlul de doctor până la această dată. Decizia a fost luată de Executiv 
miercuri, prin aprobarea unei unei ordonanţe de urgenţă. 

"În lipsa unei astfel de prevederi, dat fiind numărul semnificativ de cadre didactice fără studiile 
doctorale finalizate, instituţiile de învăţământ superior ar fi fost în imposibilitatea de a asigura 
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condiţiile optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ", informează un comunicat al 
Guvernului. 

 

 

28 OCTOMBRIE 
Camera Deputaţilor a adoptat tacit proiectul privind acordarea tichetelor pentru plata “after school” 

Plenul Camerei Deputaților a adoptat tacit propunerea legislativă pentru modificarea Legii Educației 
Naționale care prevede acordarea unor tichete în valoare de 200 de lei pentru plata serviciilor de tipul 
"Școală după școală" pentru elevii de până în clasa a IV-a inclusiv. 

În dezbaterile din plenul Camerei Deputaților, deputatul liberal Raluca Turcan a făcut un apel către 
toate partidele parlamentare să urmărească proiectul la Senat și să-l voteze, astfel încât Guvernul să 
poată să aloce bani în legea bugetului de stat pe anul viitor. 

"Programul 'Școală după școală' poate ajuta un milion de copii prin alocarea din partea statului a unui 
tichet valoric în vederea formării educației și supravegherii copiilor din învățământul primar. Acest 
proiect poate să sprijine sute de mii de familii care nu au cu cine să își lase copiii după finalizarea orelor 
de curs", a spus Turcan. 

Valoarea tichetului este stabilită în funcție de indicatorul social de referință și se indexează anual cu 
indicele de inflație. El reprezintă un ajutor pentru fiecare elev și cuantumul acestuia va acoperi, 
integral sau parțial, costurile școlii sau ale organizațiilor non-guvernamentale care se vor ocupa de 
copii după finalizarea lecțiilor, se arată în expunerea de motive. 

Tichetul se acordă pe baza unei cereri din partea părintelui sau reprezentantului legal al copilului și se 
realizează pentru fiecare în parte, la sfârșitul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii la școală. 
Programul "Școală după școală" este asigurat din finanțarea de bază, se mai arată în documentul citat. 
Școlile sunt cele care decontează serviciul. 

Proiectul ar urma să intre în vigoare începând cu anul școlar 2016 - 2017. Proiectul a fost inițiat de 
deputații PNL Raluca Turcan și Claudia Boghicevici. Camera Deputaților este primul for legislativ 
sesizat, decizia finală aparținând Senatului. Termenul pentru dezbatere și vot final - 19 octombrie - 
fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 
alin.(2) din Constituție și ale art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților. 

 

 

3 NOIEMBRIE 
Comisia pentru învăţământ a aprobat ca abonamentele de transport ale elevilor să fie decontate 
integral 

Comisia pentru învăţământ din Camera Deputaţilor a dat raport de adoptare pentru un proiect de lege 
prin care elevii vor beneficia de decontarea întregii sume pentru abonamentele de transport şcolar, a 
declarat deputatul PNL Raluca Turcan. 

"PNL a iniţiat şi susţinut această măsură a eliminării plafonării abonamentelor elevilor navetişti pentru 
că varianta actuală, impusă de Guvernul Ponta pentru a face economii, este o măsură profund 
discriminatorie. Conform Legii Educaţiei Naţionale, dar şi prevederilor Constituţiei naţionale, fiecare 
cetăţean are drepturi egale la învăţătură, iar statul este obligat să le asigure accesul nediscriminatoriu 
la educaţie. Nicăieri în Constituţie sau LEN 1/ 2011 nu scrie că abonamentul necesar pentru a ajunge 
la şcoală se poate deconta parţial", precizează Turcan. 
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Potrivit sursei citate, în prezent, părăsirea timpurie a şcolii este de 17,5%, iar 20% dintre elevi nu-şi 
continuă studiile liceale din motive financiare. Ea susţine că Guvernul trebuie să ţină cont de faptul că 
din 2020 liceul va fi obligatoriu prin lege, iar unul din cinci elevi nu-şi permite să plătească nici măcar 
costurile de transport. 

 

4 NOIEMBRIE 
Guvernul a stabilit că salariile personalului din educaţie vor fi mai mari cu 15% de la 1 decembrie 

Salariile personalului din sistemul public de învăţământ vor fi majorate cu 15% începând cu 1 
decembrie, se prevede într-o ordonanţă de urgenţă adoptată miercuri de Executiv. 

Potrivit unui comunicat al Guvernului, "începând cu 1 decembrie 2015 se majorează cu 15%, faţă de 
nivelul acordat pentru luna noiembrie a acestui an, cuantumul brut al salariilor de bază de care 
beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, personalul nedidactic din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar de stat, 
instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare". 

De această majorare vor beneficia, de asemenea, angajaţii din Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, inspectoratele şcolare 
judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi personalul nedidactic din celelalte unităţi aflate în 
subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, se mai arată în comunicat. 
De asemenea, sporurile şi indemnizaţiile care nu fac parte din salariul de bază al personalului din 
învăţământ se majorează cu 15%, "în măsura în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii". Potrivit sursei citate, impactul impact financiar estimat pentru anul 2016 al acestei măsuri 
este de 1,666 miliarde de lei. 

De creşterea salariilor vor beneficia 359.810 cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal 
nedidactic, respectiv: 290.000 de persoane din învăţământul preuniversitar de stat, 7.850 de persoane 
din unităţile finanţate integral de la bugetul de stat, 57.500 de persoane din învăţământul universitar 
şi 4.460 de persoane din unităţile finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de 
stat. 

Angajaţii din învăţământul preuniversitar şi universitar au mai beneficiat în anul 2015 de alte două 
majorări salariale: cu 5% începând cu luna martie şi cu încă 5% începând cu luna septembrie. O altă 
prevedere inclusă în actul normativ "stipulează că documentaţiile tehnico-economice aferente 
obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din fonduri 
externe nerambursabile prin POS CCE, aferente perioadei de programare 2007 - 2013, se aprobă de 
către ordonatorii principali de credite, indiferent de valoarea acestora". 

 

 

7 DECEMBRIE 
Departamentele înfiinţate de facultăţi pot organiza programe de studii de licenţă, masterat sau 
doctorat 

Senatul a adoptat o propunere legislativă prin care departamentele înfiinţate de facultăţi pot organiza 
programe de studii de licenţă, masterat sau doctorat în condiţiile de acreditare prevăzute de legislaţia 
în vigoare. 

Potrivit propunerii iniţiate de senatorii Ecaterina Andronescu, Cristiana Anghel, Marin Burlea, Mihnea 
Costoiu, Cătălin Croitoru, Sorin Dumitrescu, Marko Bela, Cristian-Dănuţ Mihai, Ilie Năstase, Dumitru 
Oprea şi Corneliu Popescu, departamentele înfiinţate de facultăţi funcţionează ca entităţi distincte, cu 
sau fără buget de venituri şi cheltuieli, cu statut şi regulament propriu, aprobate prin hotărâre a 
Senatului universitar. 
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Propunerea de lege modifică articolul 133, alin. (1), (3) şi (4), astfel că "departamentul este unitatea 
academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau 
mai multe domenii de specialitate prin programe de studii şi cercetare" (alin. 1). 

Potrivit alin. (3), departamentul se înfiinţează, se organizează, funcţionează, se divizează, se 
comasează sau se desfiinţează prin hotărâre a Senatului universitar, departamentul funcţionând "ca 
entitate distinctă cu sau fără buget de venituri şi cheltuieli, cu statut şi regulament propriu, aprobate 
prin hotărâre a Senatului universitar". "În cadrul departamentului se pot organiza şi gestiona 
programe de studii de licenţă, master sau doctorat în condiţiile de acreditare prevăzute de lege", 
stipulează alin. (4) al aceluiaşi articol. Legea are un caracter organic şi a fost adoptată de Senat, în 
calitate de Cameră legislativă decizională, cu 98 de voturi "pentru" şi patru abţineri. 

 

 

 

8 DECEMBRIE 
Mișcarea Populară cere Guvernului revenirea Legii Educaţiei la forma în care a fost 

promovată în mandatul lui Funeriu  
Mişcarea Populară solicită Guvernului anularea actelor normative care au condus la "deteriorarea" 

calităţii Legii Educaţiei şi revenirea actului normativ la forma în care a fost promovat în mandatul 

ministrului Daniel Funeriu, a anunţat preşedintele MP, Traian Băsescu.  

"Legat de Legea Educaţiei şi doctorate abordarea noastră este mai simplă. Mişcarea Populară cere 

noului Guvern să anuleze actele normative care au deteriorat calitatea Legii Educaţiei aşa cum ea a 

fost concepută de comisia prezidenţială condusă de profesorul Miclea şi promovată de ministrul 

Educaţiei, domnul Funeriu. Este o ordonanţă de urgenţă care introduce vreo 90 şi ceva de modificări, 

plus alte acte normative care au afectat în mod deosebit calitatea învăţământului universitar, precum şi 

calitatea doctoratelor. (...) Deci, la Educaţie, revenirea la forma iniţială a Legii Educaţiei şi problema 

doctoratelor", a declarat Traian Băsescu, la finalul Comitetului Executiv Naţional al MP.  

El a adăugat totodată că, în cazul în care premierul Dacian Cioloş vrea să arate că are exigenţe şi 
Guvernul lui este "unul corect, cinstit, fără pată", ar trebui "să-l expedieze pe ministrul de Interne, 
Tobă, direct înapoi de unde a venit, la Poliţie, şi nu în Guvern". "Tobă a făcut un plagiat mult mai urât, 
mai grosolan decât cel al lui Victor Ponta. Sigur, o abordare interesantă ar fi dacă cineva s-ar apleca 
asupra doctoratelor conduse de doctorul Gabriel Oprea. Am văzut şi eu lista de generali, politicieni 
care au săvârşit lucrările de doctorat sub îndrumarea intelectualului de renume mondial Gabriel Oprea 
şi cred că ar trebui dată o atenţie deosebită acestor doctorate. Am observat că instituţiile de forţă, cu 
predilecţie, şi-au selectat doctorii dintre cei aduşi pe culmile ştiinţei de Gabriel Oprea", a susţinut 
Traian Băsescu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDII DE CAZ MICROSOFT: PROIECTE 
INOVATIVE ÎN EDUCAȚIE  
 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  

SPRIJIN PENTRU UNITĂȚILE ȘCOLARE ÎN IMPLEMENTAREA MANUALULUI DE EVALUARE 
INTERNĂ A CALITĂȚII EDUCAȚIEI  
 
Beneficiar: AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, în calitate de 
partener principal și Beneficiar al finanțării 
 
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat realizarea programului educațional de dezvoltare a capacităţii 
furnizorilor de educaţie de a elabora, implementa, evalua şi revizui sisteme şi proceduri de asigurare a calităţii 
educaţiei în învăţământul preuniversitar. 
 
Programul educațional vizat în cadrul proiectului a condus la optimizarea managementului şi asigurării calităţii la 
nivelul furnizorilor de educaţie, de care vor beneficia experţii – formatori în evaluare şi acreditare, directorii 

unităţilor de învăţământ, membrii consiliului de 
administraţie şi membrii comisiilor de evaluare 
şi asigurare a calităţii (CEAC – din care fac parte 
şi reprezentanţii elevilor, părinţilor, 
autorităţilor locale şi, după caz, ai 
angajatorilor). Mecanismele de asigurare a 
calităţii (fapt subliniat şi în POS-DRU) creează 
condiţiile de bază pentru ca sistemul 
educaţional să poată furniza cunoştinţele, 
abilităţile şi competenţele necesare pentru 
creşterea competitivităţii.  

 
Obiective specifice:  
Dezvoltarea, pilotarea şi implementarea manualului de evaluare internă a calităţii (susţinut printr-o aplicaţie 
informatică). A fost elaborat, pilotat şi implementat un program în domeniul educațional - manualul de evaluare 
internă a calităţii (cu aplicaţia informatică aferentă), ca instrument pentru managementul şi asigurarea calităţii. În 
acest fel s-a optimizat, la nivel de furnizor, ca timp de lucru şi cantitate de muncă depusă, activitatea de planificare, 
implementare, evaluare şi revizuire a activităţilor de autoevaluare şi îmbunătăţire a calităţii, în raport cu 
standardele şi cu cerinţele naţionale şi locale.  
 
Formarea persoanelor aparţinând grupurilor ţintă pentru implementarea instrumentului elaborat pentru 
managementul şi asigurarea calităţii. S-au realizat, conform cerinţelor POS-DRU (DMI 1.1), acţiuni de dezvoltare a 
personalului cheie implicat în managementul şi asigurarea calităţii la nivel de sistem (experţi - formatori în evaluare 



şi acreditare) şi de furnizor (membrii CEAC, câte unul din fiecare unitate şcolară), pentru utilizarea manualului de 
evaluare internă.  

Dezvoltarea culturii calităţii la nivelul furnizorilor de 
educaţie – prin activităţi şi materiale de sensibilizare, 
informare şi diseminare a manualului de evaluare internă a 
calităţii şi a aplicaţiei informatice asociate (inclusiv activităţi 
de sprijin de tip helpdesk). Realizarea acestui obiectiv a fost 
conforma cerinţelor POS-DRU (DMI 1.1.), asigurând, pe de o 
parte, vizibilitatea proiectului şi, pe de altă parte, 
implementarea corectă şi unitară a manualului de evaluare 
internă în funcţie de condiţiile concrete din fiecare unitate 

şcolară. 
 
În cadrul celor trei categorii de activități, partenerul 
S&T Romania SRL a dezvoltat și implementat soluţia 
informatică „Portal de evaluare şi îmbunătăţire a 
calităţii”, un sistem integrat, la nivel naţional, pentru 
evaluarea internă a furnizorilor de educaţie din 
învăţământul preuniversitar. Soluţia informatică este 
una „web-based” și se bazează pe o platformă de 
management a conţinutului documentelor dezvoltata 
pe tehnologie Sharepoint. De asemenea, soluția este 

integrată cu serviciile „cloud” de autentificare şi colaborare Office 365/Live@Edu. Toate activitățile de arhivare, 
versionare, căutare, indexare extind capabilitățile standard ale platformei de management a conținutului. Din 
punct de vedere funcțional soluţia are 2 componente/module „Evaluarea şi Îmbunătăţirea Calităţii” și „Asistenţă 
Metodologică şi Biblioteca Electronică”. 
 
Utilizatorii soluţiei sunt reprezentanţi FE (furnizori de educaţie), ARACIP, Ministerul Educației, Inspectoratelor 
Şcolare Judeţene. În cadrul contractului au fost achiziționate și instalate echipamente HW și de comunicații, 
precum și licențe SW pentru operarea sistemului. 
 
 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DIN COMUNA SCHITU DUCA 

STUDIU DE CAZ DE IMPLEMENTARE A SOLUȚIEI  HP MULTISEAT ŞI MICROSOFT MULTIPOINT 
SERVER  
 
“Pentru copiii din mediul rural este extrem de important să aibă acces la calculator la şcoală, mulţi dintre 
ei neavând această posibilitate în familie. Din cauza lipsei de resurse financiare, şcolilor le este foarte 
dificil să achiziţioneze echipamente IT şi programele necesare” – Beatrice Coca, director al Şcolii cu 
clasele I-VIII din comuna Schitu Duca, Iaşi. 
 



Schitu Duca este o comună situată la aproximativ 20 de km de municipiul Iaşi şi are 4278 de locuitori. În 
Schitu Duca funcţionează o şcoală cu 7 locaţii dispuse în cele 8 sate componente, în care învaţă în total 
687 elevi, de la clasa I până la clasa a VIII-a. 
 
Primarul comunei, Mihai Mihalache, aflat într-o continuă căutare de proiecte şi resurse de dezvoltare a 
comunei pe care o conduce, a propus companiei Microsoft demararea unui parteneriat pentru a sprijini 
scoala din comună, ale cărei dotări IT erau precare şi se rezumau la 10 calculatoare cu o vechime de 
peste 6 ani, fără suport software corect licențiat, uzate moral şi fără perspective de modernizare, din 
cauza lipsei de resurse financiare la nivel local şi la nivelul Ministerului de resort. 
 
Soluția 
Microsoft și HP au propus implementarea în şcoala de la Schitu Duca a unei soluții inovatoare, care să 
îmbunătăţească experienţa de învăţare a elevilor şi să aducă o abordare nouă în tehnicile de predare a 
profesorilor.  
 

   
 
Cristian Popescu, Local & Regional Public Sector Lead, Microsoft România: „Microsoft şi HP au propus o 
soluţie inovatoare, personalizată pentru educaţie, ce oferă experienţe unice şi aplicate în clasă pentru 
elevi și pentru profesori. Soluţia implementată prin acest parteneriat prezintă o serie de avantaje 
educaționale și economice cum sunt ușurința în instalare și în operare de către utilizatori fără pregătire 
în tehnologia informației și economiile semnificative de energie și de spațiu”. 
 
Soluția combină o platformă HP Multiseat împreună cu soluţia Microsoft Windows MultiPoint Server, ce 
au fost instalate în două locaţii selectate din școală, la Poieni şi la Schitu Duca. Soluţia a fost proiectată în 
special pentru a economisi spaţiu în clasă sau în laborator, energie şi costuri de întreţinere şi este 
accesibilă oricărui profesor din şcoală, fără a necesita o pregătire de specialitate.  
 
HP Multiseat include un calculator principal cu o unitate centrală performantă (HP Compaq Multiseat 
ms6200 Desktop) pe care rulează sistemul de operare Windows MultiPoint Server, la care au fost legate 
5 terminale (HP t150/t200 Zero Client for Multiseat), fiecare cu propriul monitor, tastatură și maus. 
Platforma permite conectarea a până la 15 terminale la unitatea centrală și, adiţional, la fiecare terminal 
se pot conecta până la 2 tastaturi. Astfel, soluția HP Multiseat:  



- permite reducerea numărului de unități centrale fizice 
- elimină complexitatea unei multitudini de cabluri care să încarce spaţiul de lucru sau care să ocupe 

sursele de alimentare cu energie electrică 
- elimină zgomotul făcut de eventuale unităţi suplimentare şi costurile şi timpul necesare întreţinerii 

lor.  
 
HP asigură echipamentul hardware, driverele software și cablurile şi, împreună cu Microsoft Windows 
MultiPoint Server, oferă școlilor soluția ideală pentru a dota cu costuri minime săli de clasă, săli de 
lectură conectate la Internet sau laboratoare informatice.  
 
Andrei Partenie, Corporate Enterprise & Public Account Manager, HP România: „Școlile din România, în 
special cele din zonele rurale, nu au acces la tehnologie iar raportul dintre numărul de calculatoare și 
numărul elevilor este foarte mic – acestea sunt provocări reale ale sistemului educaţional românesc. 
Soluţia HP Multiseat oferă un răspuns practic și eficient din punctul de vedere al costurilor, oferindu-le 
școlilor posibilitatea de a dubla, cu același buget, numărul de elevi ce au acces la tehnologie în scop 
educațional.” 
 
Impact 
În şcoala din Poieni sunt înregistraţi 140 de elevi în clase primare şi gimnaziale şi 19 cadre didactice, în 
timp ce şcoala din Schitu Duca sunt înregistraţi 60 elevi şi 3 cadre didactice în ciclul primar. Experienţa 
de învăţare este diferită de la o locaţie la alta: platforma are aplicaţii mult mai complexe pentru elevii 
din clasele mari din şcoala Poieni, fiind utilizată atât la prezentări de lecţii din domenii diverse, testări, 
cât şi la ore de informatică sau pentru lucru individual. La Schitu Duca, elevii de vârste mici folosesc 
platforma, în general, pentru prezentări la lecţiile de clasă.  
 
Beatrice Coca, Director, Școala din Schitu Duca: „Instalarea acestei platforme în şcoala noastră a fost un 
eveniment aşteptat şi fericit, întrucât nu aveam posibilităţi de modernizare a reţelei actuale de 
calculatoare, depaşite fizic şi moral. De când echipamentele au fost instalate, profesorii şcolii noastre au 
susţinut aici, zilnic, ore de clasă, din cele mai diverse domenii. Practic, mai toate orele se pot ţine aici: 
istorie, geografie, matematică, fizică, biologie.”  
 
Un alt avantaj al soluţiei este că se instalează şi se utilizează uşor şi nu necesită cunoştinţe specializate 
de tehnologia informației. „Administratorul reţelei este, desigur, profesorul de informatică, dar fiecare 
profesor care îşi ţine ora în laborator, indiferent de specialitate, administrează cu uşurinţă reţeaua în 
timpul orei, în funcţie de obiectivele sale la clasă”, mai spune Beatrice Coca.  
 
HP MultiSeat și Microsoft MultiPoint Server permit profesorului aflat în sala de clasă să vizualizeze 
miniaturi de ecran pentru fiecare terminal conectat şi să monitorizeze activitatea elevilor. Profesorul 
poate deschide o aplicaţie pentru toate terminalele, poate bloca o aplicaţie, poate bloca accesul la 
anumite site-uri Web sau poate limita accesul elevilor la o singură aplicaţie, cea care rulează pe 
calculatorul gazdă, asigurându-se că elevii se concentrează la lecţia predată. Beatrice Coca: „Elevii noştri 



au folosit până acum platforma pentru a asista la prezentări de lecţii dar au dat şi teste sau chestionare, 
pe care profesorul le poate monitoriza în timp real”. 
 
Pe fiecare terminal elevii îşi pot crea foldere individuale, unde îşi stochează fişierele create în cursul 
orelor.  Prin funcția de deconectare, elevii pot întrerupe activitatea la terminal fără a pierde informațiile 
şi, chiar dacă în absenţa lor, alţi elevi au utilizat calculatorul, nu trebuie decât să se conecteze din nou 
pentru a-şi relua activitatea. 
 
Există mai multe modalităţi de administrare a conturilor în reţea, în funcţie de necesităţile fiecărei şcoli. 
Astfel, se pot crea conturi de utilizatori individuale, accesibile printr-un nume de utilizator şi parolă unice 
pentru fiecare elev sau se pot crea conturi de utilizatori generice pentru fiecare terminal. O a treia 
opţiune este disponibilă în cazul în care se instalează sisteme multiple Windows MultiPoint Server, 
disponibile pentru reţele mai complexe. „Noi am ales a doua variantă, prin care am creat câte un cont 
de acces cu nume de utilizator şi parolă pe fiecare terminal de lucru, întrucât era mai uşor de gestionat 
din punct de vedere administrativ, presupunând mai puţin timp şi resurse pentru actualizarea anuală a 
conturilor”, declară Beatrice Coca, directorul şcolii. Aceasta înseamnă că elevii trebuie să se conecteze 
mereu la acelaşi terminal pentru că doar acolo îşi regăsesc folderele create.  
 
Soluţia HP Multiseat și Microsoft MultiPoint Server nu se adresează exclusiv mediului educațional, ci și 
altor organizații mici și mijlocii şi s-a dovedit foarte eficientă şi în instituţii din domeniului sănătății. 
Beneficiul principal al soluţiei este faptul că permite accesul clienţilor la cele mai noi tehnologii în 
schimbul unui cost redus de instalare și exploatare. Deoarece nu sunt necesare cunoștințe IT pentru 
administrare, soluția poate ajuta orice profesor să țină cursuri aplicate și interactive, oferindu-le elevilor 
informații în timp real. În plus, soluţia reduce consumul de energie cu până la 80% față de utilizarea 
calculatoarelor individuale, ajutând astfel şcolile să realizeze economii importante.  
 
Mihai Mihalache, Primar, Comun Schitu Duca: „Parteneriatul cu Microsoft şi HP a adus un mare beneficiu 
copiilor din comuna noastră, prin facilitarea accesului la calculator şi, astfel, oferirea unui avantaj 
educaţional major. Este extrem de important să le poţi oferi copiilor din mediul rural echipamente şi 
resurse în pas cu dezvoltarea tehnologică, pentru ca ei să poată concura în deplină egalitate de 
cunoştinţe şi deprinderi cu alţi copii, indiferent de statut şi posibilităţi financiare, pentru a deveni adulţi 
educaţi și pregătiţi pentru viaţă. Apreciez efortul Microsoft şi HP de a sprijini instituţiile educaţionale din 
mediul rural şi de a contribui la o educaţie mai bună pentru copiii noştri”. 
 
Pe scurt 
 
Organizaţia 
Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Schitu Duca, judeţul Iaşi, are 687 elevi, din care 140 învaţă în unitatea 
centrală din satul Poieni, iar restul în celelalte 6 locaţii din cele 8 sate componente ale comunei. 
 
Situaţia 



Situaţia economică la nivel local şi naţional nu permitea şcolii să achiziţioneze calculatoare noi, 
moderne, cu toate programele software necesare, să le instaleze şi să le întreţină la parametri optimi. 
Scoala dispunea de 10 calculatoare vechi, fără licențe software, achiziţionate în urmă cu 6 ani. Mulţi 
dintre elevii şcolii nu au posibilităţi în familie pentru a cumpăra un calculator, astfel că este necesar să 
deprindă lucrul pe calculator în cadrul şcolii. 
 
Soluţia 
HP MultiSeat, o platformă formată dintr-o unitate centrală şi 5 terminale de lucru dotate cu monitoare, 
tastatură şi maus, împreună cu Microsoft MultiPoint Server. Acestea au fost instalate în 2 locaţii din cele 
7 ale şcolii. 
 
Beneficii 
- experienţă nouă de învăţare şi de predare 
- profesorul poate deschide o aplicaţie pentru toate terminalele sau poate închide aplicaţii de pe 

terminale 
- soluţia poate fi utilizată pentru prezentări, testări și lucru individual 
- ușurință în instalare şi utilizare, fără pregătire IT avansată 
- soluţie ergonomică, reduce numărul de cabluri și de unităţi fizice, îmbunătățește confortul fonic 
- soluţie economică, reduce consumul de energie 
- acces controlat prin nume de utilizator şi parolă 
- spațiu de lucru individualizat pentru fiecare elev 
 
 
Software 
Microsoft Windows MultiPoint Server 
 
Parteneri 
HP România  
 

COLEGIUL NAȚIONAL ”GRIGORE MOISIL” BUCUREȘTI – POVESTEA UNUI PORTAL 
EDUCAȚIONAL UNIC ÎN EUROPA 
53 DE PROFESORI ŞI 754 ELEVI DE LA LICEUL „GRIGORE MOISIL“ DIN BUCUREŞTI 
UTILIZEAZĂ LEARNING GATEWAY, O PLATFORMĂ  SPECIAL CONCEPUTĂ DE  MICROSOFT 
SĂ AJUTE PROCESUL DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  
 
În anul 2007, profesorii de la Liceul Grigore Moisil din Bucureşti, au avut curajul de a fi prima şcoală 
din sud estul Europei cu un portal educaţional „Learning Gateway” implementat de Microsoft. Soluţia 
construită pe baza tehnologiei Microsoft oferă un site dedicat, un spaţiu virtual pentru fiecare proiect, 
în cadrul unui portal dezvoltat pe intranet-ul propriu al liceului, „Moisil live”.  
 
„Learning Gateway” nu este un produs, un pachet pe care îl poţi cumpăra ca atare, ci este un cadru 
conceput să sprijine procesul de învăţământ, perfect adaptat şi modulat în funcţie de nevoile celui care îl 
va utiliza şi care integrează instrumente deja cunoscute. 



 
În anul 2007, profesorii de la Liceul „Grigore Moisil” din Bucureşti au făcut ca această școală să fie prima 
din sud-estul Europei care implementează un portal educațional cu ajutorul conceptului Learning 
Gateway, creat de Microsoft pentru educație. Prin Learning Gateway, liceul beneficiază de un cadru prin 
care tehnologia informației sprijină actul educațional. Conceptul este perfect adaptat și modulat în 
funcție de cerințele utilizatorilor și integrează instrumente software Microsoft deja cunoscute. 
 
Ioana Neacşu, Director al Liceului „Grigore Moisil”, despre impactul Learning Gateway:  
„Pentru noi acest portal a devenit o parte a şcolii, o componentă zilnică a activităţii noastre. În cei patru 
ani de când am reuşit să-l punem în funcţiune s-a transformat în instrumentul de lucru indispensabil, iar 
tot ceea ce înseamnă informaţie relevantă în cadrul Liceului „Grigore Moisil“ este stocat, transmis şi 
recepţionat prin intermediului portalului”. 
 
Implementare  
Implementarea proiectului a început în anul 2007, fiind prima școală din S-E Europei care a avut curajul să 
implementeze un astfel de proiect. Înainte de 2007 mai existau doar în Marea Britanie astfel de sisteme 
funcționale. 
Profitând de o foarte bună colaborare pe care am avut-o anterior cu Microsoft România dar și de granturile de 
dezvoltare școlară, care aduceau cu sine și o cotă de finanțare a proiectelor aprobate, acordate de Ministerul 
Educației și Cercetării, Colegiul Național ”Grigore Moisil” a aplicat și a câștigat implementarea proiectului. Parte din 
finanțarea acestui proiect s-a realizat prin fonduri guvernamentale implicând și o co-finanțare din partea 
partenerilor din proiect.  
Parteneri:  

 Microsoft pentru platforma Learning Gateway 
 SIVECO 
 Primăria Sectorului 6  

După implemantare portalul a devenit ca o parte a școlii, ca o componentă zilnică a activității elevilor și 
profesorilor de aici.  
”Când te obișnuiești cu un lucru nu mai conștientizezi valoarea lui pentru că îl ai permanent la îndemână și ți se 
pare normal să fie așa. Însă la începutul verii anului 2013 am avut probleme tehnice și pentru circa 2 luni am rămas 
fără portal. Abia atunci am realizat cât de indispensabil a devenit pentru noi toți, în sensul că tot ce înseamnă 
informație relevantă în cadrul organizației noastre, era purtat, transmis și recepționat prin intermediul portalului. 
Acesta are două aspecte extrem de importante: în afară de componenta educațională este un mediu virtual de 
învățare, în sensul că aici sunt postate portofoliile copiilor, proiectele noastre, rezultatele procesului de învățare.” 
Declară Ioana Neacșu, Directorul Colegiului.  
În momentul implementării proiectul a existat și o dozp de scepticism, în primul rând pentru că la momentul acela, 
o mică parte dintre profesori știau să utilizeze mijloace IT și pentru comunicare și în procesul didactic. Proiectul de 
realizare a platformei a inclus și o componentă de formare  a cadrelor didactice, care au parcurs un modul de 
formare pentru a ști să utilizeze portalul.  
 
Beneficiile colaborării cu Microsoft 
În primul rând platforma este Microsoft. Pe de o parte este portalul, pe de altă parte este “Partners in learning”. 
Faptul ca Liceul Grigore Moisil a avut portalul și l-a dezvoltat le-a permis să devină parteneri în rețeaua mondială 
pentru educație “Partners in learning”.  
 
Beneficii generale:  

1. Creștere dovedită a performanței școlare 



2. Auto-învățare în locul memorării  
3. Acces ușor și în timp util la informații  
4. Oportunităţi sporite de păstrare şi arhivare a istoricului oferite atât profesorilor cât şi elevilor 
5. Un excelent mijloc de comunicare între toate părțile 
6. Simplitate și ușurință de utilizare 

 
Evoluție 
Proiectul este într-o continuă evoluție și noi componente se adaugă pe măsură ce apar noi cerințe 
cărora Portalul portalul trebuie să le răspundă.  
(aici ar trebui să completăm cu lista noilor funcțiuni și beneficiile aduse de acestea) 
 
Funcționalități 
Comunicare și colaborare: Portalul este un mediu prin care se comunică nu doar cu elevii, ci şi cu părinţii acestora. 
În plus, profesorul uită că este magistru şi nu mai stă cu spatele la elevi şi faţa la tablă, ci devine parte din echipă, 
parte din cercul reunit în jurul calculatorului. 
Arhivare: activitățile desfășurate în cadrul liceului sunt înregistrate pe foi electronice și arhivate. Liceul 
„Grigore Moisil” păstrează istoricul datelor circulate în interiorul portalului în ultimii 4 ani de activitate. 
Stocare: portalul este un mediu virtual de învăţare unde sunt postate portofoliile copiilor, proiectele profesorilor, 
rezultatele procesului de învăţare. 
 

COLEGIUL NAȚIONAL DE  INFORMATICĂ PIATRA NEAMȚ - MICROSOFT WORLD TOUR 
SCHOOL 
 
Colegiul Național de informatică Piatra Neamț este singura școală din România selectată să ia parte la programul 
Microsoft Showcase School Programe. După 5 ani de munca grea în parteneriat cu Microsoft au reușit sa intre in 
elita educației la nivel global, iar în noiembrie 2014 a intrat pe lista celor 150 de școli de elită din 75 de țări 
participante în program.  
Microsoft recunoaște astfel tot efortul depus de profesorii și elevii Colegiului Național de Informatică, nu doar pe 
perioada selecției, dar în tot procesul educațional, pentru a crește nivelul de personalizare și implicare în procesul 
de învățare, atât pentru profesori cât și pentru elevi.  
Istoric 
Înființat cu mai bine de patru decenii în urmă, CNI este singura unitate de profil din județul Neamț cu toate clasele 
de profil real. Strategia școlii urmărește responsabilizarea elevilor față de propriul lor traseu profesional dar și 
implicarea în rezolvarea problemelor comunității locale.  În ceea ce privește componenta inovatoare a activității 
educative, CNI reșește să dezvolte proiecte naționale și internaționale abordând o viziune transdisciplinară prin 
abordarea de cursuri opționale transcurriculare.   
Ajutati de tehnologie profesorii și elevii colegiului dezvoltă un nou tip de educatie, în care  elevul nu este doar 
obiectul procesului educațional, ci mai ales subiectul acestuia. Manualele digitale, lecțiile video și aplicațiile diverse 
care aduc realitatea mai aproape de teorie au transformat CNI într-o școală tot mai pregătită de era digitală și mai 
aproape de mediul de afaceri și oportunitățile reale de dezvoltare și angajare ale elevilor săi.   
 
Colegiul în cifre  
920 elevi  
64 profesori  
3 Microsoft Expert Educator  
 



Tehnologie  
Laboratoarele dispun de software educațional și general și permit desfășurarea lecțiilor cu ajutorul Microsoft 
Office; AeL versiunea 6.0; Video proiectie; Audiții diverse. 
Laboratoarele integrează echipamente video și audio, proiectoare, smartboard-uri, sisteme audio, computere și 
laptopuri care permit elevilor și profesorilor să lucreze într-un mediu stimulant De fapt, fiecare elev  poate accesa 
cursul și testele de pe propriul său calculator, permițându-le acestora să învețe într-un mod interactiv.   
 
Elevii utilizează tablete Microsoft Surface RT  și Kinect / Xbox ceea ce îi ajută să se adapteze cu rapiditate la noile 
tehnologii. Recent introduse în curriculum  educațional, tabletele  sunt folosite începând cu clasa a cincea și până 
la clasa a X-a, permițând utilizarea unor practici de predare inovative care să conducă către incluziunea digitală a 
elevilor. Elevi și profesori utilizează Office 365 pentru a colabora pe proiecte diferite, atât în cadrul școlii cât și în 
afara acesteia.  
 
Parteneriatul cu Microsoft oferă CNI, prin selectarea acestei instituții în programul World Tour School posibilitatea 
de a-și demonstra competitivitatea pe piața educațională națională și internațională, după ce în urmă cu patru ani 
a fost admis în rândul școlilor Pathfinder, iar din 2011 a devenit școală mentor în programul ”Parteners in 
learning”.  
 
Academia Microsoft, care funcționează în cadrul CNI și Centrul de testare Certiport, prin intermediul căruia 
profesorii și elevii au posibilitatea de a se perfecționa în domeniul IT, sunt alte două importante realizări care au 
contribuit la selectarea CNI pentru a face parte din World Tour School.  
 
Despre Microsoft World Tour School  
 
Microsoft World Tour School este un program global, care include 3700 MIE Experts, 400 Showcase schools, 800 
MIE Experts in 400 showcase schools, 250 Student Ambassadors in 85 Showcase schools.  
 

COLEGIUL EMANUIL GOJDU DIN ORADEA: A ZECEA ACADEMIE MICROSOFT DIN ROMÂNIA   

 

Colegiul Emanuil Gojdu din Oradea este cea de-a treia școală din România care a reușit să intre pe lista celor mai 
performante școli Microsoft Showcase School în anul 2012. Această nouă reușită este urmarea unor performanțe 
mai vechi, precum reușita organizării Academiei Microsoft în cadrul școlii sau certificarea ca Centru de Testare 
CERTIPORT.  
În anul 2013 – 2014, din rețeaua școlară din România doar trei dintre școli au reușit să intre pe lista Microsoft 
Showcase School. Este vorba despre Colegiul Național ”Grigore Moisil”din București, Colegiul Național de 
Informatică din Piatra Neamț și Colegiul ”Emanuil Gojdu” din Oradea.  
Microsoft Showcase School sunt o rețea de școli performante, unde conducerea școlii împărtășește o puternică 
dorință de schimbare și evoluție. Aceștia au reușit să creeze în școlile lor medii inovative de învătare, unde elevii 
contribuie pozitiv la propriul lor proces de creștere și la schimbarea procesului de învățare.  
Datorită rezultatelor obținute în decursul anilor de către cadre didactice din catedra de informatică, 
precum și a rezultatelor obținute de elevi la competițiile de profil, începând cu noiembrie 2012, Colegiul 
Național „Emanuil Gojdu” din Oradea a devenit una din cele 10 Academii Microsoft din România. 



Datorită performanțelor lor deosebite, la finele anului 2011, Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din 
Oradea a devenit Academie CISCO. Apoi, în anul școlar 2011-2012, Colegiul Național „Emanuil Gojdu” a 
devenit una din cele 10 academii Microsoft din România.  
 
Colegiul Emanuil Gojdu din Oradea este una dintre cele mai mari școli din țară cu rezultate excelente în 
ultimii ani și cu un management performant care a reușit să schimbe fundamental procesul de învățare 
din școală.  
 

COLEGIUL GERMAN GOETHE BUCUREȘTI – APLICAȚIA ADSERVIO  
 
Istoric 
Colegiul German Goethe este școala care continuă tradiția învățământului pentru minoritatea germană din 
București, fiind înființată cu peste 250 de ani în urmă Școala se află în subordinea Ministerului Educației și 
Cercetării Științifice și se înscrie într-o rețea de unități de învățământ cu predare în limba germană. Cunoașterea 
limbii germane este o condiție pentru înscrierea  la aceasta școala. 
 
Soluție  
Conducerea Colegiului Goethe a acceptat provocarea Adservio de a implementa un sistem inovativ de 
management școlar. Adservio este singurul sistem interactiv de management şcolar care îmbunătăţeşte vizibil 
activitatea în instituţiile de învăţământ. Modulele Adservio sunt interconectate şi se adresează tuturor celor 
implicaţi în activitatea de educare a tinerilor. Adservio oferă soluţii dedicate pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Secretariat, Directori, Inspectorat, Profesori, Părinţi, Elevi. 
 
Beneficii pentru unitatea de învățământ, Directori și Secretari 
Adservio oferă instant toate informaţiile necesare, fără a mai fi nevoie de a căuta prin rapoarte, cataloage și 
dosare. Printr-o simplă accesare, Adservio pune la dispoziţie rapoartele de activitate ale cadrelor didactice, 
permite vizualizarea cataloagelor în format electronic, generarea rapoartelor către Inspectorat și Ministerul 
Educației și Cercetării Științifice şi oferă informații actualizate despre orice activitate din școală. Altfel spus, 
directorii au acces la orice informaţie, de absolut oriunde. 
În cadrul școlilor care au ales Adservio, rata absenteismului a scăzut cu 60%, iar in unele cazuri media pe clasă a 
crescut cu 1 punct. 
 
Beneficii elevi 
Elevii au la dispoziție o mulțime de instrumente toate la un click distanță. Ţin legătura cu prietenii de la şcoală şi 
creează grupul lor de discuţii, lucrează împreună la teme şi proiecte, încarcă pozele favorite şi le arată prietenilor. 
Cu Adservio pot oricând să verifice situația școlară, de la plusuri și minusuri primite pentru activitatea la ore, până 
la note, absențe și chiar probabilitatea de ascultare la o anumită materie. 
Alte beneficii: 

o Descoperă mai multe despre personalitatea lor, despre facultatea şi chiar despre cariera care li se 
potriveşte cel mai bine. 

o Pot trimite profesorilor temele şi proiectele direct, fără a mai fi nevoie de cd-uri, memory stick-uri sau alte 
medii de stocare. 

o Află notele primite de la profesori chiar şi când notarea se realizează seara de acasă și nu trebuie să mai 
aștepte până la ora următoare. 

o Au acces la cărţi gratuite şi la o librărie cu peste 10 000 de titluri. 
 
Beneficii Părinți 
Părinții au acces de oriunde și oricând la situația școlară a copilului. Văd unde se situează copilul faţă de media pe 
clasă şi pe şcoală. Află rapid evoluţia sa de la o zi la alta şi sunt informați instant, prin mesagerie, de către profesori, 
diriginte, secretariat sau chiar de conducerea școlii. 



 
Învăţători, profesori şi diriginţi 
Adservio preia o parte din munca învăţătorilor, profesorilor şi diriginţilor şi generează cu un singur click rapoartele 
către conducerea unității. Cu Adservio pot introduce rapid note şi absenţe, au acces oricând şi oriunde la orarul 
personal şi nu numai. Aplicația generează statistici legate de performanţa clasei şi elimină timpii acordaţi 
raportărilor semestriale şi anuale. Cu ajutorul Adservio profesorii sau diriginții nu mai trebuie să calculeze medii şi 
să numere note sau absenţe. Au oricând posibilitatea să comunice cu părinţii şi elevii şi să le transmită materiale şi 
informaţii educative utile. 
 
Beneficii ISJ și Minister 
Ministerul are la îndemână datele școlare actualizate la minut. 
RAPOARTE - Posibilitate de preluare directă a rapoartelor necesare Ministerului, din bazele de date ale 
Inspectoratelor și școlilor   
STATISTICI - Acces facil la rapoarte și date statistice globale, specifice, individualizate generate automat   
INFOMAȚII ACTUALIZATE - Acces la informații actualizate (bursieri, zone de proveniență, cazuri sociale, 
apartenență la religie, vârstă)   
COMUNICARE RAPIDĂ - Comunicare directă cu inspectori, directori, secretariat, cadre didactice prin intermediul 
mesageriei 
 
Pe scurt, Adservio înseamnă educație la standarde europene: 

o Acces la informația școlară oricând și de oriunde: note, absențe, scutiri 
o Internet în fiecare sală de clasă 
o Elevii pot afla probabilitatea de ascultare 
o Acces la clasamentul clasei 
o Comunicare mai ușoara cu profesorii și colegii 
o Test psihologic de autocunoaștere 
o Librărie online cu manuale școlare 
o Dotare cu echipamente IT a întregii școli 

 
 

MEDIUL UNIVERSITAR  

CENTRUL DE VIZUALIZARE AVANSATĂ  
 
Proiectul iniţiat de fostul rector al USAMV Iaşi, în prezent preşedinte al Senatului, prof. Gerard Jităreanu, 

a costat 4,5 milioane de dolari, 3 milioane de dolari fiind 
contribuţia companiei americane NavTech din dorinţa de a-şi 
promova proiectul în sud-estul Europei, iar restul sumei 
provenind de la Ministerul Educaţiei.  
Laboratoarele constituie un principal centru de atracție 
pentru diferiți vizitatori ai universității. În el lucreaza în 
principal studenții din anul I și al II-lea de la un număr de 43 
de discipline. Laboratoarele sunt certificate de către Asociaţia 
Internaţională a Centrelor de Vizualizare Avansată pentru a 

folosi expertiza Universităţii în folosul educaţiei globale şi al instruirii în sectorul alimentar al 
infrastructurii critice. 
 



Tehnologia de ultimă generaţie, folosită şi de armata 
americană în războiul din Irak, permite studenţilor şi 
profesorilor simulări în tridimensional a activităţilor care se 
derulează în cadrul procesului instructiv-educativ. Cele cinci 
laboratoare din care este format Centrul de Vizualizare 
Avansată oferă capabilităţi 3D şi de teleprezenţă sunt: 
laboratorul pentru experienţe şi descoperiri, laboratorul de 
instruire imersivă, laboratorul de instruire vizuală, 
laboratorul de teleprezenţă şi laboratorul de dezvoltare.  
 

Laboratorul de Tele-Prezenţă oferă un mediu inovativ pentru instruirea avansată la distanţă şi interacţiune umană, 
ce implică contact cognitiv si vizual direct, permiţând o colaborare mai eficientă între idei, educaţie şi descoperiri. 
Permite universităţii realizarea de cursuri la distanţă fără restricţii geografice sau de timp. 

 
Laboratorul de Educaţie Imersivă oferă un mediu CAVE (Cave Automatic Virtual Enviroment), de 
imersie/implicare virtuală într-un proces sau fenomen, pentru a creea o experienţă reală a învăţării 
prin practică. Laboratorul oferă vizualizarea pe un display de la 2 la 8 pereţi (laboratorul din Iaşi 
dispune de 4 pereţi). Cu alte cuvinte, cu ajutorul ochelarilor speciali, cei care folosesc CAVE pot 
vedea obiecte plutind în aer şi se pot plimba în jurul lor, putând astfel să le observe caracteristicile. 
 
Laboratorul de Experienţă şi Cercetare oferă o metodă incitantă şi inovativă pentru transferul de 
cunoştinţe, astfel încât audienţa să poată descoperi noi idei şi concepte prin "edutainment" 
(Educaţie şi diverstiment). În Aula „Haralamb Vasiliu“ de la USAMV în care se află acest laborator a 

fost amplasat cel mai mare ecran 3D din Europa.  

LABORATORUL DE INSTRUIRE VIZUALĂ OFERĂ UN MEDIU DE 
INSTRUIRE STIMULANT ŞI INCITANT, PRIN CARE STUDENŢII ŞI 
PROFESORII ÎŞI POT COMUNICA, VIRTUAL ŞI VIZUAL, IDEILE ŞI 
DESCOPERIRILE. LABORATORUL DE INSTRUIRE VIZUALĂ OFERĂ UN 
MEDIU CREATIV ŞI STIMULANT, ASTFEL ÎNCÂT STUDENŢII ÎŞI POT 
COMUNICA VIRTUAL ŞI VIZUAL PROPRIILE IDEI ŞI DESCOPERIRI. 
OBIECTELE 3D PLUTESC ÎN MIJLOCUL CLASEI, TRANSFORMATĂ 
ÎNTR-UN SPAŢIU 3D INTERACTIV.  

Laboratorul de Dezvoltare oferă conţinutul 3D al dezvoltării ciclului de viaţă într-un proces sau fenomen, pentru a 
susţine iniţiativele educaţionale la distanţă şi cele bazate pe simulări, pentru dezvoltarea economică a forţei de 
muncă.  

Cadrele didactice ale instituției au observat o creștere a pregătirii studenților și o creștere a înțelegerii 
unor subiecte care înainte erau mai greu de explicat. Fără discuție s-a realizat și îmbunătățirea 
considerabilă a actului didactic. Tehnicile de predare sunt explicate mult mai simplu, iar universitatea a 
creat o bază de date cu privire la metodele și subiectele proiectate în 3D doar cu ajutorul colectivului 



nostru, fără a cumpăra niciun program, practic am adaptat tehnologia. Prof. Univ. Dr. Ioan Țenu, 
Prorector responsabil cu activitatea educațională 
 

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MICROSOFT ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII 
ATHENAEUM BUCUREȘTI 
Istoric 
Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti a fost fondată în anul 1990 ca instituție particulara de învatamânt 
superior, non-profit şi a devenit persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a Sistemului Naţional 
de Învăţământ, prin Legea 135/ 24 mai 2005 şi reacreditată în anul 2009 în urma evaluării instituţionale de către 
ARACIS, cu calificativul “ÎNCREDERE”. Pe toată traiectoria activităţii, marcată de cei 25 ani de existenţă, întreaga 
atenţie a conducerii Universităţii a fost axată pe conţinutul învăţamântului, pe asigurarea dimensiunii şi structurii 
cunoştinţelor mereu în concordanţă cu ecuaţia cerere-ofertă educaţională, ea însăşi în dinamică permanentă în 
spaţiul intern, european, internaţional. 
 
Universitatea dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor 
didactice şi de cercetare, dotată cu un spaţiu modern cu echipamente de ultimă generaţie. Un asemenea tip al 
învăţământului este adecvat pieţei „produsului”, respectiv calificărilor şi cu capabilitate de a se menţine în cuplul 
dinamic de feed-back al celor doi vectori: Universitate – Practică, realizând la cota maximă sinergia sistemului 
educaţional. 
 
Soluție 
În mediul universitar, cursanții și profesorii utilizează tehnologiile Microsoft  ca platformă comună de învățare și 
predare datorită ușurinței în utilizare și a performanțelor ridicate la un înalt nivel. Echipa suport IT din cadrul 
universității utilizează și administrează cu eficiență serverele bazate pe sisteme de operare în rețea, Microsoft 
Server și a stațiilor de lucru cu sistem de operare Windows. Crearea și gestionarea conturilor de utilizatori în cadrul 
grupurilor de studenți, masteranzi și profesori este deosebit de facilă și reușește să organizeze activitatea didactică 
pe ani de studii și specializări astfel încât posibilitățile de lucru în cadrul diferitelor activități practice sunt mult 
îmbunătățite. Activitățile practice desfășurate în cadrul laboratoarelor și seminariilor se desfășoară într-un mod 
plăcut, ce pune accentul pe lucru în echipă și potențează creativitatea și spontaneitatea datorată facilităților 
extrem de numeroase puse la dispoziție de platforma Microsoft.  
 
Lucrul colaborativ în cadrul universității este esențial și necesar în dezvoltarea aptitudinilor practice și reprezintă o 
metodă facilă de a pune în practică elementele teoretice expuse în cadrul cursurilor, iar tehnologiile Microsoft 
răspund cu eficiență și ușurință la astfel de cerințe. Metodele moderne de învățare presupun utilizarea aplicațiilor 
de tip e-Learning, ce au avantajul de a impune un ritm propriu de învățare, acces la materiale cu dinamică și 
conținut interactiv, transcrierea cursurilor în format digital, crearea de laboratoare virtuale, lecții practice și 
documentarea prin intermediul bibliotecilor digitale.  
 
Microsoft pune la dispoziție platforma ca bază pentru instalarea și configurarea unor sisteme de tip e-Learning și 
impune o gamă de standarde înalte pentru aplicații de ultimă generație accesibile prin intermediul Internet-ului, 
iar pentru administratorii de infrastructură și dezvoltatorii de conținut digital sunt puse la dispoziție instrumente 
necesare de creare conturi, acordare roluri, dezvoltare lecții interactive necesare unui proces modern de învățare 
on-line. În cadrul universității Athenaeum, platforma Microsoft are un rol esențial prin intermediului produselor 
software de la nivelul serverelor, a stațiilor de lucru în rețea și a aplicațiilor din suita Office, ce permit desfășurarea 
activităților didactice la un nivel înalt, centrat pe performanță și educație superioară. Alegerea platformei 
Microsoft este o alegere naturală, bazată pe sustenabilitate, fiabilitate și performanță necesară activităților de 
învățare, predare, practică în laboratoare și de studiu individual și în echipă.  
 



Pregătirea viitorilor absolvenți necesită instrumente moderne de comunicare și colaborare, 
iar utilizarea tehnologiilor Microsoft reprezintă soluția competitivă și eficientă, astfel încât 
integrarea și angajarea în companii de succes sau dezvoltarea de afaceri pe cont propriu 
reprezintă un scop ușor de realizat. În procesul managerial apreciez standardele înalte de 
calitate și performanță oferite de tehnologiile Microsoft, iar rezultatele obținute reflectă 
eforturile susținute de cadrele didactice în activitățile de predare și transmitere de 
cunoștințe, dar și nivelul de pregătire obținut de absolvenți ce reușesc să aplice 
competențele dobândite. Platforma Microsoft reprezintă suportul pentru excelență în 
educație și cercetare, fapt ce recomandă o bună colaborare între mediul universitar și 
tehnologiile IT de ultimă generație. – Prof. Univ. Dr. Emilia Vasile, Rector 
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LEGISLAŢIE – SĂNĂTATE 
 

24 MARTIE 

Senatorii au decis că facturile de achiziţii din domeniul sănătăţii vor trebui să 
fie publicate online 

Senatorii au dat vot favorabil propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, conform căreia spitalele publice, dar şi toţi achizitorii publici din reţeaua 

de sănătate, care aparţin MS, altor ministere şi instituţii, autorităţilor administraţiei locale, indiferent de 

tipul şi sursa fondurilor publice de care dispun, vor publica în mediul online, pe site-ul achizitorilor, 

toate facturile de achiziţii aferente ultimului trimestru. 

Publicarea se va face după anonimizarea datelor cu caracter personal şi în termen de cel mult 60 de zile 

de la încheierea trimestrului, cu asigurarea accesului online continuu la aceste informaţii de interes 

public timp de cinci ani. 

Neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de actul normativ constituie contravenţie şi se sancţionează de către 

CNAS astfel: cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei aplicată conducătorului achizitorului pentru 

nepublicarea online a facturilor de achiziţii publice; cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei aplicată 

conducătorului achizitorului pentru publicarea online selectivă a facturilor de achiziţii publice; cu 

amendă de la 3.000 la 6.000 de lei aplicată conducătorului achizitorului public pentru neasigurarea 

accesului continuu la facturi timp de 5 ani. 

Propunerea a fost iniţiată de senatorul independent Valeriu Todiraşcu. "Legea va salva mai multe vieţi 

omeneşti şi va obliga corupţii şi risipitorii să se gândească de două ori dacă cheltuie nechibzuit banii", 

a susţinut în plen Valeriu Todiraşcu, subliniind că şi-a însuşit toate observaţiile Consiliului Legislativ. 

Potrivit acestuia, stoparea deturnării a peste 300 milioane de euro anual din banii sănătăţii se poate 

realiza printr-o măsură preventivă, simplă şi necostisitoare. 

 

 

25 MARTIE 

Senatorii au aprobat un proiect de modificare a cadrului juridic pentru 
managementul calităţii serviciilor medicale 

Senatorii au aprobat un proiect de lege pentru adoptarea unei ordonanţe care modifică şi completează 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin care se propune ca, în cazul în care un 

spital nu este acreditat, el să nu fie desfiinţat, ci să nu mai poată oferi servicii medicale în sistemul 

public de asigurări de sănătate, conform cerinţelor internaţionale privind managementul calităţii 

serviciilor medicale. 

Actul normativ creează cadrul juridic pentru extinderea procesului de implementare a managementului 

calităţii serviciilor medicale şi la celelalte unităţi sanitare, pentru a putea fi monitorizat întregul sistem 

sanitar românesc sub aspectul respectării şi al îmbunătăţirii calităţii actului medical, în prezent procesul 

de asigurare a calităţii serviciilor medicale derulându-se numai la nivelul spitalelor. 

Totodată, se reglementează ca, prin hotărâre a Guvernului, să se aprobe componenţa, atribuţiile, modul 

de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, înfiinţată 

prin reorganizarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, precum şi condiţiile de evaluare, 

reevaluare, acreditare şi monitorizare, modul de colaborare cu unităţile sanitare care solicită acreditarea. 

Se reglementează posibilitatea ca distribuţia cardurilor de sănătate să se realizeze şi prin alte modalităţi, 

cum ar fi casele de asigurări de sănătate sau, după caz, prin medicii de familie, având în vedere că un 

număr mare de carduri de sănătate n-au fost distribuite prin servicii poştale. 
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ANMCS preia de la CONAS execuţia bugetară până la data preluării posturilor şi personalului aferent 

structurilor de personal precum şi întregul patrimoniu al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalului. 

Personalul îşi păstrează drepturile salariale avute la data preluării. Prin această reorganizare nu se 

modifică numărul maxim de posturi. În acest context, această reglementare nu are implicaţii financiare. 

 

26 MARTIE 

Guvernul a stabilit noi reglementări privind accesul la servicii medicale 

Guvernul a aprobat pachetele de servicii şi Contractul-cadru privind reglementarea condiţiilor acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015. Potrivit 

unui comunicat de presă, actul normativ "aduce o serie de noutăţi în scopul creşterii accesului la 

serviciile medicale atât pentru persoanele care pot dovedi calitatea de asigurat, cât şi pentru cei care nu 

pot dovedi această calitate". 

Astfel, în ceea ce priveşte asistenţa medicală primară, au fost introduse serviciile de prevenţie - respectiv 

"consultaţie preventivă". De asemenea, în ceea ce priveşte consultaţiile pentru supravegherea evoluţiei 

sarcinii şi lehuziei, s-a decis să se acorde o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie 

în primul trimestru de la naştere. 

Actul normativ introduce între criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de 

spitalizare de zi şi criteriul epidemiologic pentru bolnavii care au nevoie de tratament în afecţiuni care 

nu impun izolare, în prezent existând doar criteriul de urgenţă medico-chirurgicală. "În pachetul de bază 

au fost introduse serviciile de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, 

intravenos sau perfuzabil, după caz, acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în 

timpul programului de lucru în cabinet. S-a dublat numărul maxim de consultaţii la domiciliu ce pot fi 

acordate lunar de către medicii de familie, respectiv de la 21 la 42. De asemenea, s-a extins categoria 

pacienţilor pentru care se acordă aceste consultaţii. Astfel, consultaţiile la domiciliu se acordă 

asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor 

cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-1 an, copiilor cu 

vârsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase şi lehuzelor", mai informează sursa citată. 

Potrivit noilor reglementări, creşte numărul consultaţiilor medicale de specialitate care pot fi acordate 

pentru afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi 

specialităţi: se acordă trimestrial patru consultaţii fiecărui asigurat, dar nu mai mult de două consultaţii 

pe lună. 

Totodată, a fost modificată şi Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical prin introducerea de 

servicii noi, eliminarea sau înlocuirea unor servicii: la specialitatea neurologie şi neurologie pediatrică 

s-a introdus serviciul de psihoterapie pentru copii şi adulţi, iar la specialitatea psihiatrie pediatrică au 

fost introduse servicii furnizate de kinetoterapeut pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul 

autist. În domeniul medicinei dentare sunt, de asemenea, "o serie de modificări în sensul facilitării 

accesului la servicii medicale pentru toţi asiguraţii", fiind extinse o serie dintre acestea, care se acordă 

în prezent numai copiilor cu vârsta de până la 18 ani. Pentru asistenţa medicală spitalicească a fost 

prevăzut un nou criteriu, respectiv internarea bolnavilor care necesită asistenţă medicală de lungă 

durată, iar în privinţa îngrijirii medicale la domiciliu a fost revizuit pachetul de servicii de bază prin 

introducerea serviciului de kinetoterapie individuală. Actul normativ aprobat de Guvern conţine 

modificări care vizează şi îmbunătăţirea mecanismului privind schimbarea medicului de familie. 

 

9 IUNIE 
Senatul a legiferat serviciile medicale la cererea pacientului, contra cost, în spitalele publice 

Senatul a adoptat propunerea legislativă cu privire la prestarea de servicii şi acte medicale la cererea 
pacientului în spitalele publice. Iniţiată de 104 deputaţi şi senatori, preponderent PSD, propunerea a 
fost adoptată de plenul Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată, cu 54 de voturi pentru, 24 
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împotrivă şi 6 abţineri. Printre iniţiatori se numără şi ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu. Potrivit 
iniţiatorilor, prin proiectul de lege se creează premisele necesare de creştere a nivelului de asistenţă, 
îngrijire şi tratament în spitalele publice şi de creştere a veniturilor medicilor şi personalului medical 
din aceste unităţi. Actul normativ prevede asigurarea de servicii medicale la cererea pacientului, în 
regim privat, în unităţile medicale publice, în afara programului de lucru. 

Potrivit amendamentelor adoptate de Comisia de sănătate a Senatului, însuşite de plen, furnizarea 
serviciilor cu plată se va face prin intermediul personalului medical propriu sau la cererea expresă a 
pacientului prin personal medical nominalizat. Personalul medical desemnat poate fi din unitatea 
medicală respectivă sau nu. 

Metodologia de calcul a costurilor aferente serviciilor medicale furnizate, a investigaţiilor, 
tratamentelor, serviciilor de cazare şi alimentaţie din unităţile medicale publice se va aproba prin 
hotărâre de guvern. 

Senatorii liberali au criticat propunerea legislativă considerând-o "o concurenţă neloială" pentru 
sistemul privat de sănătate. 

 

 

26 AUGUST 
Guvernul a aprobat majorarea cu 25% a salariilor din sistemul sanitar 

Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă care instituie majorarea cu 25% a salariului brut şi a soldei 
lunare brute, după caz, pentru personalul din sistemul public sanitar, informează un comunicat al 
Executivului. Potrivit sursei citate, măsura a fost luată în scopul creşterii motivării personalului din 
sistemul public sanitar şi, implicit, a stopării migraţiei cadrelor medicale către locuri de muncă din 
străinătate. 

"Totodată, prin actul normativ se majorează cu acelaşi procent - 25% - cuantumul sporurilor pentru 
condiţii de muncă, al sporului de ture, al sporului de noapte, al tarifului orar pentru orele de gardă şi 
al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda 
lunară brută/salariul brut lunar, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii", precizează sursa citată. 

Creşterile salariale vizează personalul din unităţile sanitare publice cu şi fără paturi, centrele de 
diagnostic şi tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate 
multifuncţionale, unităţile specializate de urgenţă şi transport sanitar publice, inclusiv unităţile 
sanitare aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, personalul din 
cabinetele medicale organizate la nivelul unităţilor penitenciare, personalul din reţeaua de medicină 
şcolară, asistenţă medicală comunitară, precum şi alte unităţi sanitare şi medico-sociale publice aflate 
în subordinea Ministerului Sănătăţii. De asemenea, de aceste majorări salariale beneficiază şi 
personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă 
şi a serviciilor de expertiză medicale aflate în subordinea Caselor teritoriale de Pensii. 

"Se majorează cu acelaşi procent, respectiv de la 3.100 de lei la 3.875 de lei, plafonul stabilit pentru 
salariul lunar brut/solda lunară brută lunară în funcţie de care se acordă bursa de rezidenţiat. Această 
modificare va conserva dreptul medicilor rezidenţi de a beneficia şi după majorarea salarială decisă 
astăzi de bursa de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 de lei", precizează Biroul de Presă al Guvernului. 

Actul normativ mai prevede includerea medicilor rezidenţi în categoria tinerilor specialişti din sănătate 
care pot beneficia de închirierea unei locuinţe ANL. 

"Alături de tinerii specialişti din învăţământ, şi cei din Sănătate, inclusiv medicii rezidenţi care au până 
la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe ANL, pot primi repartiţii în cel 
mult trei ani de la împlinirea acestei vârste. Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele 
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construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, sunt 
proprietate privată a statului. Aceste locuinţe sunt administrate de autorităţile administraţiei publice 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în care acestea 
sunt amplasate", se mai arată în comunicatul citat. 

 

10 NOIEMBRIE 
Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de majorare a salariilor din sănătate, dar și ale tuturor 
bugetarilor 

Plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de lege privind Ordonanța 35/2015 prin care salariile 
personalului din sistemul de sănătate sunt majorate cu 25%, iar ale tuturor bugetarilor - cu 10%. 
Proiectul a fost votat de 319 deputați, fiind înregistrate 7 abțineri și un vot "împotrivă". 

Comisiile pentru muncă și pentru sănătate din Camera Deputaților au adoptat marți, în ședință 
comună, un amendament la această ordonanță, care se referea numai la personalul din sistemul public 
sanitar, amendament potrivit căruia salariile bugetarilor se măresc de la 1 decembrie cu 10%. 
Deputații liberali au solicitat în plen retrimiterea la comisiile de specialitate a proiectului pentru a se 
discuta în această perioadă cu Ministerul Finanțelor, care trebuie să spună dacă această majorare este 
sustenabilă. 

Ordonanța 35/2015 prevede că, începând cu data de 1 octombrie 2015, prin excepție de la prevederile 
alin. (1), cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de 
bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, precum 
și personalul din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de 
Muncă și al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii 
se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015. Camera Deputaților este 
for decizional pentru acest proiect. 

 

25 NOIEMBRIE 
PNL propune un proiect de lege privind prevenţia în sănătate 

Liderul deputaţilor PNL, Eugen Nicolăescu, a declarat că a transmis grupurilor parlamentare din 
Camera Deputaţilor şi Senat o scrisoare prin care le solicită să fie co-partenere la un proiect de lege 
privind prevenţia în sănătate care ar trebui să fie adoptat până la sfârşitul lunii iunie 2016. 

"Am trimis o scrisoare tuturor grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor şi din Senat, prin care 
invităm toate celelalte grupuri să devină co-partenerele noastre în adoptarea acestui proiect de lege 
şi am rugat liderii grupurilor parlamentare ca până la 9 decembrie să ne transmită un punct de vedere, 
cu menţiunea foarte clară şi precisă că suntem deschişi oricărui tip de colaborare pentru 
îmbunătăţirea acestui proiect şi realizarea unor modificări care să aibă ca scop realizarea prevenţiei în 
viaţa noastră de zi cu zi. Vrem ca legea să fie adoptată de Parlament până la mijlocul anului viitor. 
Credem noi că până la 30 iunie 2016 trebuie adoptată legea, tocmai ca să avem baza legală pentru 
construcţia bugetului pentru anul 2017, dar, în acelaşi timp, să existe şi răgazul necesar ca să se 
producă toate acele organizări necesare punerii în funcţiune a unei asemenea legi", a spus Nicolăescu, 
într-o conferinţă susţinută la Parlament. El a subliniat că indicatorii sanitari sunt ''dezastruoşi'', motiv 
pentru care este nevoie de o lege care să oblige pe toată lumea la prevenţie în sănătate. 

La rândul său, deputatul liberal Horia Cristian a explicat că proiectul ar trebui să prevadă înfiinţarea 
unei Agenţii pentru prevenţie în sănătate prin reorganizarea direcţiilor de sănătate publică şi a 
Institutului Naţional de Sănătate Publică. El a spus că ar trebui stabilit un buget alocat prevenţiei, care 
să se regăsească atât la Ministerul Sănătăţii, dar şi la Ministerul Tineretului şi Sportului şi la Ministerul 
Educaţiei şi în Fondul asigurărilor sociale de sănătate şi în bugetele locale. 
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7. BLOGURI POLITICE 

 

 

2015 - Avancronica unui an scurt 

Mircea Geoană, 5 ianuarie 

 
Se obişnuieşte ca, la început de nou an, să se facă estimări pentru ceea ce va să vină. Indrăznesc să mă 

aventurez într-o avancronică politică, economică şi strategică a unui an comprimat şi decisiv pentru 

România, pentru Europa şi pentru noua ordine economică şi politică globală.  

O Românie unită şi coerentă poate profita, ca şi în alte situaţii din istoria naţională, de un astfel de 

moment de reaşezare în care relevanţa noastră strategică este fără precedent.  

Începem un nou ciclu politic cu Klaus Iohannis în rolul principal. Deja-vu sau o adevărată nouă eră? 

Va confirma sau va dezamăgi? Timpul nu este aliatul noului preşedinte. Îşi începe mandatul cu un 

guvern a cărui credibilitate este la cote de avarie şi cu partidele politice consumate de frământări 

interne şi cu ochii deja la următorul şi importantul moment electoral al alegerilor locale şi 

parlamentare din 2016. Perioada de graţie oferită noului preşedinte de o opinie publică aşteptând 

lucruri mari va dura mai puţin decât oricând.  

De modul în care vom acţiona în 2015 va depinde soarta României pentru cel puţin un deceniu. De 

calitatea, onestitatea şi curajul decidenţilor va depinde viitorul nostru, dacă vom şti să folosim acest an 

scurt pentru a pune naţiunea pe drumul adevăratei integrări în Europa ca performanţă economică şi 

nivel de prosperitate, ca nivel de securitate şi influenţă pentru România, în scurt timp centenară. Sau, 

dimpotrivă, vom continua să ne complacem în deja tradiţionalul „stop and go" şi să aşteptăm ca alţii, 

din afară, să ne influenţeze propriul destin.  

Cum va arăta, în opinia mea, anul de graţie 2015?  

În politică, vom avea un nou Guvern cel târziu până de Paşte. Preşedintele are nevoie de un partener 

puternic şi de încredere pentru noul proiect naţional pe care vrea să îl lanseze. Un nou Guvern cu o 

majoritate care cuprinde PSD şi PNL sau partea sănătoasă din PSD şi PNL într-o mare coaliţie de tip 

german, deoarece numai o mare coaliţie poate pune în practică fundaţia Noului Proiect Naţional 

pentru următorul deceniu.  

Cine va fi atunci Opoziţia? PNŢ/PMP şi nemultumiţii din PDL de fuziunea cu PNL, cu Traian 

Băsescu la timonă, partidul lui Ghiţă cu Ponta şi acoliţii lor suiţi pe barcuţa de salvare, posibil 

UDMR, în funcţie de evoluţiile posibil delicate din Ungaria vecină. La PSD, se anunţă un Congres 

complicat şi cu potenţial de centrifugare si ruptura importante. Noi partide şi mişcări civice, gen 

Nicuşor Dan, vor încerca să umple spaţiul de activism civic şi de dorinţă de primenire a clasei 

politice.  

Vor fi alegeri parţiale pe scară largă pentru locurile vacantate în Parlament, în consiliile judeţene şi 

primării. Partidele se vor îndrepta către zonele profesionale pentru selecţia de candidaţi şi pentru 

împrospătarea resursei umane afectate de suita de acuzaţii de corupţie.  

Modernizarea Constituţiei, reforma sistemului electoral, a dimensiunii şi rolului Parlamentului, 

finanţarea partidelor vor fi readuse în prim plan. Va fi reluată şi tema Pactului pentru Educaţie şi 

Cercetare. Pe scurt, se va configura o nouă regulă a jocului politic şi de funcţionare a statului.  

În economie, dificultăţile de finanţare ale economiei reale vor continua să blocheze potenţialul de 

creştere la limita lui 3%. Blocajul în administraţie se va accentua înainte de a se îmbunătăţi calitatea 

guvernanţei la nivel central şi local. Numai un nou guvern bazat pe criterii de integritate şi 

profesionalism şi cu susţinere puternică va putea impune aceleaşi criterii şi la nivelul administraţiei 

publice.  

Subiectul gazelor de şist va fi înlocuit în dezbaterea publică de tema redevenţelor. Statul va încerca să 

capitalizeze CEC şi Eximbank şi să lanseze un Fond de Investiţii de tip private equity. Scăderea 

preţului la petrol va face şi mai anevoioasă negocierea legată de datoria Rompetrol. Energia va 

continua să fie „regina" economică şi geopolitică în contextul amânării proiectului South Stream.  

Lupta împotriva corupţiei va continua energic în toate direcţiile, inclusiv în zone apropiate fostului 

preşedinte. Va fi anul marilor procese: votul în diaspora, Microsoft, EADS, accelerând prăbuşirea 

actualului establishment politic. Va continua demantelarea mafiei retrocedărilor, ajungându-se până la 
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vârful politicului, administraţiei şi justiţiei. Vom asista la un accent nou bazat pe prevenirea cauzelor 

corupţiei, a transparenţei şi a bunei guvernări.  

În planul relaţiei cu finanţatorii internaţionali, vor fi reluate negocierile cu CE, FMI şi Banca 

Mondială de către noul Guvern pentru un buget modificat, în paralel cu intrarea într-o nouă generaţie 

de Acord preventiv de genul celui încheiat de Polonia cu FMI. Un pachet mai consistent de susţinere 

financiară, investiţii şi tehnologie pentru România va face parte dintr-o negociere mai largă condusă 

de preşedinte şi de noul premier.  

În presă, vom asista la o reaşezare pe noile linii de forţă politică, pe fondul accentuării dificultăţilor de 

finanţare în special în zona televiziunilor de ştiri. Achiziţii spectaculoase sunt de anticipat.  

În politica externă, se va produce un echilibru nou pe „axa Washington-Berlin-Bucureşti". În paralel, 

un nou pragmatism imprimat dat relaţiilor strategice existente cu SUA, Franţa, Italia, Marea Britanie, 

Turcia, Polonia, Israel, Georgia, Azerbaidjan, Coreea de Sud si, posibil Spania va constitui linia de 

politică externă a noii administraţii de la Bucureşti. Trilaterala România-Polonia-Turcia va fi 

completată de un nou triunghi de forţă regional România-Polonia-Ucraina. Va continua încercarea de 

diversificare a pieţelor externe, cu un mai mare accent pe diplomaţia economică, atragerea de 

investiţii şi promovarea exporturilor. Vor fi reluate demersurile pentru aderarea României la OECD.  

Anticipez rezolvarea pozitivă a subiectului Schengen (etapizat) şi a problemei Visa Waiver cu SUA şi 

Canada.  

Deciziile Summit-ului NATO din Ţara Galilor de amplasare de forţe şi structuri NATO în România şi 

în ţările de „primă linie" vor continua. Se vor adânci diferenţele de abordare faţă de noua politică a 

Vestului în relaţia cu Rusia.  

Vom asista la începutul unui efort mai structurat în relaţia statului român cu diaspora, a unei susţineri 

mai consistente din partea Washingtonului şi a Berlinului pentru un rol internaţional mai proeminent 

al României în relaţia cu Republica Moldova. Balcanii de Vest şi bazinul Mării Negre vor redeveni 

terenul natural de exprimare al unui nou profil multiregional al României. Raporturile cu Rusia vor 

rămâne la cote de avarie. Relaţia cu China va fi supusă testului rezultatelor şi nu al declaraţiilor de 

intenţie.  

Nu în ultimul rând, este de aşteptat un efort concertat de reclădire a imaginii şi reputaţiei României în 

Europa, cu accent pe dimensiunea atragerii de investiţii, turism şi patrimoniu cultural. În 2015 va 

începe şi campania pentru alegerea noului Secretar General al ONU, provenind, în premieră, din 

regiunea noastră.  

Problemele economice şi politice ale Europei sunt departe de a se fi încheiat. Economia UE va contiua 

trendul de creştere anemica din ultimii ani. Asimetria în cuplul franco-german, ca şi în relaţia Nord-

Sud şi zona Euro vs zona non-Euro se vor menţine şi chiar amplifica. Presiunea de atenuare a politicii 

de austeritate impusă de Berlin se va accentua din partea Parisului şi a Romei.  

2015 începe cu alegeri anticipate în Grecia pe 25 ianuarie şi cu o foarte posibilă victorie a radicalilor 

de stânga de la Syriza, readucând în atenţie problema ieşirii Greciei din zona Euro, dacă nu şi din UE. 

La fel în Spania, unde pentru alegerile din acest an un alt nou partid de stânga, Podemos, conduce în 

sondaje, confirmând declinul marilor partide tradiţionale din Europa. Problema Brexit şi a drepturilor 

sociale ale lucrătorilor din România, Bulgaria şi Polonia, dar şi a populaţiei de etnie Rroma, vor 

căpăta noi accente polemice în contextul alegerilor din Marea Britanie şi a probabilului referendum 

britanic cu privire la ieşirea din UE, pe fondul mai larg al intensificării curentelor xenofobe şi 

naţionaliste din Europa. Pe acest fundal, problema fundamentală a viitorului Europei ca proiect politic 

va rămâne în continuare fără răspuns. Tendinţe contradictorii, de adâncire a cooperării în zona Euro, 

pe de o parte şi de re-naţionalizare a politicilor europene, pe de alta, vor continua. Va fi anul în care 

Acordurile de Liber Schimb cu Moldova, Ucraina şi Georgia vor intra în vigoare. Extinderea UE în 

Balcanii de Vest sau la Răsărit nu va fi pe agenda UE în 2015 sau în anii care vin.  

O Rusie în recesiune economică va continua să reprezinte principala problemă de securitate a zonei. 

Costul economic important al sancţiunilor occidentale, cuplat cu scăderea preţului petrolului vor 

limita opţiunile militare ale Kremlinului, care va continua să folosească restul arsenalului de 

destabilizare aflat la dispoziţie, inclusiv în zona Baltică sau în Transnistria.  

Negocierea TTIP va continua accelerat, cu o contribuţie la creşterea economică în SUA şi Europa şi la 

strângerea relaţiei transatlantice, atenuând efectele crizei de încredere generate de scandalul NSA.  

Economia mondială în 2015 va continua să furnizeze incertitudini importante. SUA va continua să 

crească la cote înalte, celelalte economii dezvoltate din UE şi Japonia rămânând la cote mediocre de 
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creştere. China se va stabiliza în zona de 7%/an, punându-se capăt celor 30 de ani de creştere cu două 

cifre. Economiile emergente vor rămâne vulnerabile la aprecierea dolarului, la scăderea preţului la 

exportul de resurse naturale, dar şi la evenimente neprevăzute de tip Ebola în Africa sau un lanţ de 

falimente în sectorul corporatist din America Latină. Statele BRICS vor continua încercarea de a 

construi o Bancă de Dezvoltare care să limiteze rolul FMI şi al Băncii Mondiale.  

Orientul Mijlociu extins va rămâne volatil, iar problema dosarului nuclear iranian se va reacutiza. 

Lupta împotriva Jihadismului extremist va ocupa atenţia şi resursele unei Case Albe slăbite de 

pierderea controlului Senatului. Preşedintele Obama va dedica mai multe resurse politicii externe şi 

cultivării relaţiilor cu principalii aliaţi în contextul cascadei de provocări la nivel internaţional.  

Cum va arăta 2015 în realitate? Răspunsul stă în viziunea şi nivelul de ambiţie a liderilor ţării şi în 

gradul de încredere şi susţinere pe care românii îl vor da Noului Proiect Naţional. Bine şi energic 

jucat, 2015 poate deveni anul scurt, dar decisiv al desprinderii de trecut şi al unui Nou Început pentru 

România într-o lume în profundă reaşezare. 

 

 

 

Sursa coabitării dintre Ponta şi Iohannis 

Cătălin Striblea, 12 ianuarie 
 

Sau cum s-o fi numind colaborarea atât de bună dintre cei doi. Ştiu că amândoi invocă un anumit tip 

de normalitate, un anumit tip de maturitate  a funcţiilor pe care le deţin. Şi poate chiar şi o vârstă mai 

potrivită unei colaborări mai aşezate. Şi, desigur, există şi teoria conspiraţiei care spune că americanii 

i-au chemat pe amândoi la masă şi i-au rugat să se potolească. Poate câte un pic din toate aceste şi 

încă ceva. 

Ambii au de dus războaie importante în propriile partide. În primul rând Victor Ponta care trebuie să-I 

potolească pe ai săi. Premierul e atacat din toate direcţiile şi dacă nu le vede bine îşi va pierde funcţia. 

Arma cu care îi strange pe pesedişti la un loc e guvernarea. Promisiunea de mai bine a guvernării. 

Chiar azi le-a amintit  că vor  sta la Palatul Victoria până în 2016. 

De partea cealaltă, Klaus Iohannis nu are puse toate lucrurile în ordine. Nu ştie fişa postului, nu ştie 

pârghiile, nici măcar partidul nu l-a aranjat tocmai bine. E într-o perioadă de tatonare când numai de 

scandal nu are nevoie. Nu că nu ar şti să facă. 

Deocamdată, amândoi lucrează în subterane. Pe la parlamentari, pe la instituţiile de forţă, pe la 

partide. Când toate astea vor fi puse în regulă o să înceapă războiul. Cel mai probabil după luna 

martie. Şi o să fie o bătălie foarte interesantă. Până atunci o să avem o ţară ca afară. Un pic mai 

normală. 

 

 

Ponta, 75% copy-paste după Iohannis 

Cristian Teodorescu, 14 ianuarie 

 
Dacă i-a chemat Iohannis pe șefii partidelor parlamentare să semneze pactul pentru bugetul Apărării, 

Ponta vrea și el un pact, Pentru autostrăzi. Semnat de șefii partidelor. Altfel, le-a zis el miniștrilor, n-

are rost să se apuce de treabă. Pe cînd un pact pentru deszăpezire? Sau unul pentru, Doamne, ferește, 

inundații? Asta dacă mai are timp. 

Ce vrea el să facă nu e copy-paste sută la sută după ideea lui Iohannis, dar nici departe. Cam 75%. Să 

ai experiența unui plagiat și totuși să nu te astîmperi, asta spune multe, dacă nu totul, despre premierul 

care vrea să renunțe la doctorat prin ordonanță de urgență. 

În paralel, liberalii vor să-l scape pe Ponta de grijile guvernării. Dacă tot s-au dus la Cotroceni să 

semneze pactul, l-au întrebat pe Iohannis cum să-l dea jos pe fostul lui concurent la președinție. Un fel 

de a spune că le-ar surîde dacă Iohannis s-ar inspira din opera politică nescrisă a lui Traian Băsescu. 

Vezi capitolul „Soluția imorală”. Pînă atunci, liberalii-liberali se cîrîie cu liberalii-pedeliști pentru 
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funcțiile în viitorul guvern, iar Alina Gorghiu a anunțat că Ponta n-apucă ghioceii la Palatul Victoria. 

Totuși, s-ar putea ca verificata rețetă biblică, la început a fost cuvîntul, să nu funcționeze de data asta. 

Vechiul Testament precizează despre cuvîntul acela că venea de la Dumnezeu, nu de la liberali. Mai 

ales că Mircea Geoană, care stă prost cu profețiile, zice și el că Ponta va fi rapid mazilit. Pentru asta ar 

trebui ca mai întîi UNPR să se despartă de PSD, ca Vanghelie să rupă o halcă zdravănă din partidul 

lui Ponta, iar UDMR și minoritățile să se alăture peneliștilor, încît să treacă moțiunea de cenzură cu 

care-l amenință Blaga&Gorghiu pe Ponta. 

Printre cei care vor trage niscai sfori, să rămînă Ponta în funcție, s-ar putea s-o vedem și Elena Udrea, 

dar mai abitir pe Traian Băsescu, ca să rezulte că, fără el, opoziția se împleticește ca o curcă beată, în 

asalturile ei asupra Palatului Victoria. Căci dacă peneliștii ajung la putere, lui Băsescu nu-i mai 

rămîne decît, ori să devină armatorul unei flote de hîrtie, în Cișmigiu, ori să preia comanda 

ciomăgarilor fideli lui, care-i promit generalului-avocat Pavel Abraham că-i vor netezi drumul spre 

lumea de apoi. 

Că Ponta simte că fuge scaunul de sub el, asta se cunoaște după ideea cu pactul, copiată în regim de 

urgență de la Iohannis, dar, mai tare, după ce a amînat congresul PSD, uitînd să anunțe pînă cînd. 

Ceea ce înseamnă că premierului îi e mai frică de propriul lui partid, decît de moțiunea liberalilor. 

 

 

 

 

Partidele regionale – oportunitate sau pericol? 

Mircea Kivu, 20 ianuarie 

 

 
Actuala lege a partidelor prevede că, pentru înfiinţare, un partid trebuie să prezinte semnăturile a câte 

cel puţin 700 de susţinători din 18 judeţe. Această prevedere interzice în mod implicit înfiinţarea de 

partide regionale sau locale. 

Pe de altă parte, Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) consideră 

o asemenea restricţie ca inacceptabilă: „Prevederile referitoare la limitarea partidelor politice care 

reprezintă o zonă geografică ar trebui în general să fie eliminate din legislaţia relevantă. […] O cerinţă 

privind distribuţia geografică a membrilor partidelor poate reprezenta o severă restrângere a 

participării politice la nivel local şi regional, incompatibilă cu dreptul la liberă asociere“ 

(Recomandări privind reglementarea partidelor politice – octombrie 2010, art. 80 şi 81). 

De prisos să spunem că, în Uniunea Europeană, regula este ca asemenea partide să fie permise: ele 

există în Austria, Belgia, Croaţia, Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania, 

Suedia şi în Marea Britanie – adică în mai toate democraţiile consolidate. Sigur, se poate argumenta 

că, acolo unde există mişcări secesioniste, ele sunt susţinute de către partide regionale. Adevărat, dar 

reciproca nu e adevărată. Există suficient de multe dintre ţările menţionate în care există partide 

regionale, fără ca acestea să militeze pentru separarea unor teritorii – chiar dacă de regulă au în 

program descentralizarea. Ca exemplu, putem cita Unvaniezh Demokratel Breizh (partid breton din 

Franţa) sau Slesvigsk Parti, partidul care reprezintă interesele minorităţii germane din Danemarca – 

organizaţii care n-au niciun gând de separare. Aşadar, argumentul că înfiinţarea unor partide regionale 

în România ar constitui o ameninţare la unitatea statală nu se susţine. 

Dimpotrivă, este de analizat în ce măsură interdicţia referitoare la înfiinţarea unor partide regionale 

este compatibilă cu afirmarea dezideratului descentralizării administrative şi cu principiul 

subsidiarităţii, acceptate la nivel declarativ de către principalele partide din România. Cercetătoarea 

Dawn Brancati a demonstrat (The Origins and Strengths of Regional Parties, “British Journal of 

Political Science”, nr.38/2007), prin analiza statistică a 37 de democraţii, că descentralizarea politică 

este cea care întăreşte partidele regionale în legislativele naţionale. Teoria conform căreia partidele 

regionale ar fi corelate cu disparităţi între nivelurile de dezvoltare ale regiunilor este contrazisă de 

datele statistice. România este unul din contra-exemplele citate de către autoare, ca stat în care 
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clivajele dintre regiuni (măsurate prin indicele Gini) sunt printre cele mai mari din Europa, dar 

partidele regionale sunt inexistente. 

Partidele regionale au rolul de a creşte gradul de democratizare al societăţii, căci ele permit afirmarea 

intereselor unor grupuri care altfel ar fi subreprezentate în partidele naţionale. Ele ar putea juca un rol 

important îndeosebi în administraţia locală. Să presupunem că există un număr semnificativ de mare 

de cetăţeni preocupaţi de o anumită problemă de interes regional sau local – de exemplu, situaţia 

pescarilor din Delta Dunării, sau prezervarea pădurilor seculare din Retezat. Acestor grupuri le va fi 

greu să-şi facă auzite vocile în partidele organizate la nivel naţional (acestea vor fi mai degrabă 

sensibile la argumentele companiilor care exploatează lemnul fără grija conservării mediului). 

Legislaţia actuală nu le va permite nici măcar să propună liste de consilieri independenţi în consiliile 

locale sau judeţene. Dacă însă s-ar putea organiza în partide regionale, acestea ar putea obţine scoruri 

semnificative la nivelul judeţelor respective şi vor putea trimite în consiliile judeţene grupuri de 

consilieri care să le susţină eficient punctele de vedere. 

Toate aceste argumente ar trebui avute în vedere de către membrii Comisiei parlamentare pentru 

legile electorale atunci când vor discuta despre modificarea Legii partidelor şi a legilor electorale. 

Pentru ca politica să fie mai aproape de oameni. 

 

 

 

Ce vrem de la noul Cod electoral 

Alina Mungiu-Pippidi, 28 ianuarie 

 
Şi la Cotroceni, şi la Parlament, au loc consultări pe marginea Codului electoral în care societatea 

civilă e din nou marginală. Aşteptăm încă un răspuns serios de la dl. Preşedinte Zgonea de ce nu se 

poate face livestreaming de la discuţia Comisiei de cod electoral, pentru ca vrem ca toată diaspora să 

poată urmări dezbaterile în direct.  

De asta, în cele ce urmează şi fără a intra în detalii tehnice o să rezum, pe probleme, care sunt 

punctele de discuţie de interes pentru societatea civilă şi preferinţele ei cele mai marcante. Fiind 

politolog şi unul care şi-a făcut datoria să anunţe din timp asupra precedentelor prostii electorale, nu o 

să reiau aici teoria chibritului, o să pun trei note şi în rest îndemn lumea să pună mâna pe carte dacă 

nu mă crede pe cuvânt. Lucrările la care vă trimit conţin în bibliografia lor aproape tot ce merită citit 

pe tema asta. Iar sfatul meu către Comisia parlamentară este ca pe lângă propunerile de schimbări de 

legi să facă onor guvernului o listă de recomandări imperative care ţin de implementare, că 

implementarea şi logistica deficitară, nu legile, sunt problema noastră principală.  

Problemele noastre, în ordinea importanţei şi posibilităţii de a fi rezolvate prin legi, sunt şapte: 

problema logistică a votului în diaspora, problema riscului de fraudă electorală, problema dificultăţii 

de a înscrie şi promova independenţi şi partide noi, problema reprezentativităţii la alegerile locale 

(primari şi şefi de CJ aleşi dintr-un singur tur de scrutin), problema slabei participări la vot (turul doi 

la prezidenţiale a fost o excepţie), problema nominalizării candidaţilor, adică a nemulţumirii cu 

candidaţii aleşi de partidele actuale, care sunt adesea traseişti şi corupţi. problema corupţiei politice 

(adică distribuire de resurse publice mai mult decât e legitim contra sprijin electoral).  

Unde nu avem probleme: la reprezentativitate în legislative (sistemul electoral actual e foarte 

reprezentativ), la participare directă (plin de candidaţi independenţi, oameni dornici să facă partide), 

la construcţia unei majorităţi (nu se întâmplă să stăm fără guvern săptămâni, ca în Belgia, până şi 

guvernele minoritare au fost la noi destul de stabile). Deci să nu încercăm să rezolvăm vreuna din 

aceste probleme inexistente.  

Problema 1. Votul în diaspora  

Dat fiind că România nu are logistic cum organiza votul electronic (infrastructura IT e mult mai 

nedezvoltată ca în Estonia) şi că votul prin corespondenţă a fost anulat în unele ţări (Franţa, 1975) din 

cauza fraudelor numeroase (şi noi nu suntem mai dezvoltaţi azi decât erau ei atunci) propunem o 

combinaţie de creştere semnificativă a numărului secţiilor de vot şi votul anticipat pentru cetăţenii 

români din diaspora. Încurajăm oamenii politici să spună net că votul electronic e imposibil alfel decât 
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ca deziderat până când va fi România informatizată, şi că acela prin corespondenţă poate creşte 

semnificativ riscul de fraudă) –vezi şi aici.  

Problema 2. Riscul de fraudă electorală  

Avem încă probleme, deşi probabil mai puţine decât credem, din cauză că avem liste electorale 

necorectate, pe care figurează mulţi morţi sau oameni plecaţi definitiv al căror CNP poate fi folosit de 

răufăcători ca să voteze în locul lor. Fie digitalizarea completă a evidenţei populaţiei (pentru a cărei 

întîrziere ar trebui plătit un cost), fie înregistrarea votanţilor înainte de alegeri pot rezolva această 

situaţie, prima tot întârzie de ani de zile, a doua riscă să descurajeze participarea, că votantul e deja 

leneş să meargă la vot, darămite să se mai înregistreze. De fapt ambele sunt necesare, prima în 

România şi a doua în diaspora.Susţinem recenzarea votanţilor sub orice formă înainte de ziua 

alegerilor şi desfiinţarea listelor suplimentare, care pot fi înlocuite fie de un sistem canadian de vot 

anticipat, fie de sistemul francez.  

Problema 3. Bariere la intrare  

Susţinem propunerile coaliţiei Politică fără bariere, cu câteva excepţii de detaliu (în loc de trei 

persoane care să poată forma un partid, propunem o sută, în trei judeţe diferite). Susţinem dispariţia 

garanţiilor financiare şi a altor bariere. Atragem însă atenţia că eliminarea finanţării private propusă 

de PNL crează bariere noi. Deci e rezonabil să eliminăm numai finanţarea de la firme (private sau de 

stat) şi să o plafonăm foarte tare pe cea de la persoane fizice (sistem crowdfunding, donaţii prin 

mobil). Dacă scoatem complet finanţarea privată, degeaba coborâm pragul de înscriere, că partidele 

noi nu se vor putea califica la bani de la buget, nici la sedii pe propunerile actuale (natural, nu vrem să 

facă partide pentru sedii) şi deci nu se vor mai naşte. Un partid ca al Monicăi Macovei, sau al lui 

Nicuşor Dan, au nevoie ca fanii de pe Facebook să le poată da sume mici, dar să doneze. De 

asemenea, o dată ce un partid sau independent ia zece la sută la alegeri în localitatea unde are sediul 

central trebuie să aibă dreptul la un sediu.  

Mai important din punctul nostru de vedere aici, susţinem eliminarea completă a pragului la alegerile 

locale, pentru partide şi candidaţi independenţi, unicul criteriu rămânînd numărul de voturi. Dat fiind 

că numărul de consilieri este fix, pragul nu serveşte de fapt decât să ofere de fapt o primă partidelor 

mari şi vechi, care obţin astfel mai multe locuri. Majoritatea într-un consiliu local nu e ca majoritatea 

în Parlament, nu e nevoie de o majoritate politică, ea trebuie creată subiect cu subiect, numai astfel va 

fi reprezentat interesul cetăţeanului mai bine – nu ne trebuie consilii care să nu facă altceva decât să 

ridice mâna. Cartelarea partidelor vechi trebuie combătută mai ales local, şi terenul de intrare al 

persoanelor sau formaţiunilor noi este cel mai prielnic la acest nivel. La nivel national susţinem 

scăderea pragului la trei la sută dacă se va opta pentru un sistem proportional, şi atragem atenţia că 

există un trend european în acest sens – chiar de eliminare a pragurilor pentru europarlamentare.  

Problema 4. Reprezentativitatea  

Susţinem alegerea primarilor şi şefilor de consilii judeţene în două tururi. Nu susţinem niciun sistem 

care să includă vreo variantă de majoritar (uninominal) pur, nici pentru o cameră, nici pentru două, 

deoarece ar crea noi probleme de reprezentativitate (de exemplu sistemul german nu e clar ce 

problemă ar rezolva din acestea, dar e clar că ar fi mai puţin reprezentativ ca sistemul actual sau un 

proporţional cu prag de trei la sută). Considerăm că singurele sisteme cu reprezentativitate bună ar fi 

uninominalul în două tururi de scrutin şi proporţionalul cu prag de trei la sută şi listă deschisă.  

Problema 5. Participarea la vot  

Participarea la vot va creşte dacă se crează condiţii ca studenţii şi persoanele din diaspora să poată 

vota în secţii speciale. Nu sprijinim măsuri de introducere a obligativităţii votului.  

Problema 6. Nominalizarea candidaţilor  

Votul pe persoană tocmai a fost identificat de Curtea Constituţională ca fiind principala sursă de 

legitimare a traseismului (în motivaţia ordonanţei migraţiei aleşilor locali, precedent valabil şi pentru 

parlamentari) ca atare ideea de o persoană – o circumscripţie ar trebui abandonată dacă nu mai vrem 

să avem rezultate ale alegerilor viciate de traseism cum s-a văzut în ultimii ani. Este, în combinaţie cu 

dimensiunile mici ale circumscripţiilor, şi principala cauză a clientelismului parlamentar, manifestat 

prin amendamente la buget care implică cheltuieli suplimentare.  

Singura variantă care ne rămâne care să combine ce e mai bun şi să evite ce e mai rău (lista închisă de 

partid) este votul proporţional transferabil care se aplică în Republica Irlanda, Noua Zeelandă, 

Pakistan, Slovacia, Estonia şi alte ţări. Sugerăm, date fiind marile diferenţe de dezvoltare din 

România, un sistem cu trei la sută prag, cu liste de vot în care votanţii care optează astfel pot ierarhiza 
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cum vor candidaţii de pe listă (în acest sistem candidaţii din interiorul unui partid îşi fac concurenţă). 

Ştim din Estonia şi Slovacia că doar o minoritate în zonele cele mai prospere şi urbane recurg la acest 

lucru, dar asta ar da votanţilor în sfârşit ceea ce doresc (control asupra nominalizărilor de candidaţi) şi 

nu ar pune la risc partidele. Majoritatea votanţilor ar vota doar lista, în ordinea propusă de partid. 

Singura complicaţie logistică ar fi că ar dura mai mult transcrierea şi numărătoarea voturilor, dar 

experienţele din regiunea noastră arată că aceste obstacole pot fi depăşite.  

Presupunem că reducerea numărului de parlamentari are acelaşi scop, de creştere a calităţii 

parlamentarilor. Susţinem orice reducere logică, dedusă din sistemul electoral.  

Problema 7. Corupţia politică  

Corupţia politică este eronat presupusă ca fiind determinată de sistemul de vot, forma de finanţare, etc 

(şi printre ţările corupte şi la cele necorupte întâlnim întreaga gamă a acestor sisteme) şi deci nu se va 

rezolva prin nici una din propunerile de mai sus. Corupţia politică există pentru că guvernele 

României pot aloca discreţionar, deşi Parlamentul teoretic aprobă un buget, mari sume de bani şi alte 

înlesniri şi favoruri, pot distribui discreţionar contracte de stat şi transferuri către autoritatea locală iar 

mecanismele de control administrativ nu funcţionează pentru a preveni asemenea lucruri înainte să se 

producă. Mecanismele post au început să funcţioneze, dar nu e suficient, iar codul electoral nu poate 

rezolva problema fundamentală, că oameni cu autoritate pot fără mari obstacole să abuzeze de ea, 

intervenind decisiv în succesul unei firme sau persoane. Asta a creat deja o mare cerere de intervenţie, 

şi cercul vicios e greu de rupt.  

Dovezile academice arată că sistemul electoral e un angrenaj. Noi încercăm să rezolvăm mai multe 

probleme, dar e ca şi cum ai lua un cablu de ambreiaj de la o maşină să cârpeşti alta, un motor de la a 

treia, nişte roţi de pe cine ştie unde, fără a reflecta că per total, deşi fiecare împrumut pare să rezolve 

ceva, ceea ce rezultă, pe drumurile date, poate fi complet nefuncţional. Fiecare adaos încearcă să 

rezolve o problemă, dar poate crea alta. Pentru că ansamblul este ce contează. Prezentând 

interacţiunea problemelor de mai sus, foarte pe scurt, că mai sunt şi altele (dimensiunea 

circumscripţiei de exemplu, are alt rol în sisteme proporţionale închise faţă de uninominale) am 

încercat să arăt că cel mai important este să nu facem mai rău încercând să facem bine. Noi 

recomandăm circumscripţii mari, în sistemul pe liste ţările cele mai ”curate” au adesea o singură 

circumscripţie naţională. În cazul României, ţară cu populaţie medie, pentru Senat regiunea de 

dezvoltare poate fi considerată circumscripţie, iar pentru Camera Deputaţilor judeţul şi municipiul. La 

dimensiunea asta nici sistemul actual nu trebuie neapărat schimbat. Dacă nu mai pot unii trăi fără să-l 

schimbe, cel puţin două sisteme electorale, proporţionalul cu listă deschisă şi uninominalul în două 

tururi de scrutin au ajutat ţări ca Estonia şi respectiv Chile, cândva destul de corupte şi clientelare, să 

evolueze şi ar trebui considerate cu prioritate faţă de orice alte variante care s-or asocia ele cu ţări 

bune (ca Germania), dar nu au ajutat acele ţări să devină cea ce sunt – deci rolul lor transformator nu 

există.  

În materie de finanţare singurele legături (istoric) dovedite între finanţare şi corupţie (statistic, după 

cum am spus, nu există legături semnificative robuste) privesc transparenţa şi limitarea cheltuielilor 

electorale. Dacă la ambele am implementa regulile actuale mare parte din problemă s-ar rezolva. 

 

 

 

10 ani de mandat sau cum se ajunge de la Președinte-jucător la Președinte-

vinovat 

Dan Andronic, 4 februarie 

 
E o agitație cum rar s-a mai văzut. Toată lumea acuză pe toată lumea. Indiferent de zona politică sau 

economică afectată, altcineva este de vină. Cuplul Mircea Geoană-Marian Vanghelie vrea să rupă 

partidul și să guverneze alături de PNL-ul lui Iohannis, ca urmare îl atacă pe Sebastian Ghiță, Elena 

Udrea acuză SRI de implicare în viața politică și economică, Adrian Sârbu își arată cătușele la ieșirea 

de la Parchetul General și spune că i le datorează lui Victor Ponta. Totul în direct la TV, în interviuri 

sau declarații publice. Asta ca să redau pe scurt evenimentele din ultimele 48 de ore. 
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Sarabanda numelor implicate în diverse dosare penale din ultimele luni a depășit orice așteptări, 

conturând un tablou suprarealist. Chiar și pe cele ale acoliților lui Dan Voiculescu, care zâmbesc 

acum cu satisfacția celui care ne-a anunțat că lucrurile stau așa. Cu mesajul subliminal că săracul 

Domn Profesor este victima acestui sistem băsist. Numai că ceea ce se întâmplă zilele acestea ne 

dovedește exact contrariul. Să mă explic… 

Traian Băsescu tace, iar toată lumea se întreabă de ce tace. Cred că se uită zi de zi la televizor și se 

întreabă când se va ajunge la concluzia că cei 10 ani de mandat prezidențial au fost o mare greșeală. 

Când (toți) analiștii îl vor considera principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă acum. Senzația 

unei strategii de dărâmare a mandatului său cred că este extrem de acută. Cu atât mai mult cu cât Ion 

Iliescu și Emil Constantinescu n-au avut parte de un asemenea final de carieră prezidențială. Au plecat 

liniștiți acasă, cu ceva tinichele zornăind în urmă, dar nimic care să-i deranjeze fundamental. 

Asta nu înseamnă că în România lui Iliescu sau în România lui Constantinescu nu se furase nimic, că 

nu existau contracte dubioase, sau că oamenii de afaceri erau niște îngeri! Ca să vă dau doar două 

exemple ce-mi vin acum în minte, Omar Hayssam a devenit multimilionar în dolari în vremea lui 

Iliescu, iar privatizările nepoților lui Diaconescu au rămas celebre. Ce a lipsit atunci? Sau mai corect 

spus, unde a greșit Traian Băsescu de nu are parte de o perioadă post-mandat liniștită? 

Traian Băsescu a făcut o mare “greșeală” strategică! A întărit Statul, așa cum extrem de plastic îi 

recomanda SOV într-un interviu la televiziunea lui Voiculescu. A întărit Statul, mizând pe oameni 

puternici, cărora le-a dat încrederea că lucrurile pot să arate altfel în România. A insuflat credință, 

calitate de comandant, că România are o șansă să iasă din furtună. Dacă simțiți nevoia unor nume, ele 

există de mult timp în spațiu public: Livia Stanciu, Laura Codruța Kovesi, George Maior, Horia 

Georgescu, Daniel Morar, Florian Coldea, Silviu Predoiu. Dar și sutele de oamenii pe care i-au avut în 

subordine (puteți adăuga singuri pe oricine credeți că merită), ca să mă refer doar la cei care au 

condus instituțiile de forță ale Statului, cele ce trebuiau să aplice Legea. 

Pentru că aici s-a făcut diferența față de Iliescu și Constantinescu. Marea realizare a mandatului lui 

Traian Băsescu este aceeea că s-a aplicat Legea. Iar persoanele menționate au beneficiat de încrederea 

lui Traian Băsescu și au acționat ca o echipă. Fără un sistem bine definit de legătura: Informații (de la 

SRI) -  Anchetă (DNA) – Proces (Justiție) care să funcționeze, România lui Traian Băsescu ar fi arătat 

aproape la fel ca România lui Ion Iliescu. Ușor mai spălată, mai euro-atlantică, dar cu aceleași 

probleme de verticalitate și moralitate. 

Traian Băsescu a pus toată greutatea mandatului său prezidențial în sprijinul acestei echipe, chiar dacă 

de multe ori a avut îndoieli că a făcut alegerea corectă, chiar dacă a intuit că uneori Sistemul poate 

scăpa de sub control. Dar chiar și în acele momente, pe care nu a ezitat să le facă publice, nu a pus 

mâna pe stilou ca să semneze vreun decret de revocare, ca să nu aducă atingere încrederii cu care 

investise echipa. Misiunea sa fusese să dea României instituții puternice și izbândise, chiar dacă a 

trebuit să treacă prin momente crâncene.  

Sunt multe lucruri de povestit despre ultimii ani de mandat, sunt convins că vom mai afla amănunte 

spectaculoase, dar cred că lucrurile sunt încă prea fierbinți din punctul de vedere al actualității pentru 

a spune că am aflat Adevărul. Deocamdată suntem bombardați cu știri, fiind misiunea Sistemului să 

ne spună ce este adevărat sau nu. Și sunt convins că se va întâmpla acest lucru. Mai devreme sau ma 

târziu. 

Până atunci, aș trage o singură concluzie (care sper să nu vi se pară patetică): Traian Băsescu, la 

finalul mandatului de 10 ani, a devenit din Președinte-jucător un Președinte-vinovat. Vinovat de 

renașterea Speranței!  

P.S. Călin Popescu-Tăriceanu spunea în interviul pe care mi l-a acordat duminica trecută că nu are 

nici cea mai mică îndoială că raportarea cheltuielilor din campania electorală prezidențială de către cei 

doi competitori, Ponta și Iohannis, are la bază un fals. Cele două partide au venit cu niște sume 

ridicole în raport cu mijloacele angajate: 4,5 milioane de euro pentru Victor Ponta și 1,7 milioane !!!! 

de euro pentru Klaus Iohannis. Sunt curios dacă va avea cineva curajul să investigheze (serios, nu de 

fațadă) aceste raportări ridicole. 
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Iohannis, patinînd printre concepte 

Sever Voinescu, 23 februarie 

 
Acum cîteva zile, cu ocazia primirii omologului bulgar, președintele Iohannis a vorbit despre lupta 

împotriva corupției și a spus așa: ”Cetăţenii aşteaptă, evident, să se înfăptuiască justiţia, dar tot mai 

mulţi aşteaptă să se facă dreptate socială (- subl. mea) şi acest lucru are componenta importantă: lupta 

împotriva corupţiei, cu rezultate, nu seminarii doar şi cu declaraţii, ci cu rezultate foarte concrete.” 

Excelent! Fără îndoială, dl. Iohannis spune ce trebuie. În această declarație, însă, voit sau nu, 

președintele pentru care am votat în ambele tururi și a cărui alegere mi-a provocat o bucurie imensă, 

spune că anti-corupția cu rezultate concrete nu este doar justiție (ca și cum nu ar fi suficient!) ci și 

”dreptate socială”. Mai mult, ”dreptatea socială” ar fi scopul final al întregului efort justițiar. Oh! 

Dacă ”justiția” e un ideal  bine conturat, mai ales în aceste zile, însemnînd aplicarea egală a legii în 

privința tuturor, ”dreptatea socială” este un ideal ceva mai vag. Dacă ”justiția” se regăsește perfect în 

conturul statului de drept, „dreptatea socială” excede  aceste limite. „Dreptatea socială” este, deja, un 

ideal politic. Dacă te duci la seminariile stîngii, afli că ”dreptatea socială” este în strînsă legătură cu 

sărăcia (care, dacă societatea ar fi dreaptă, nu ar exista) și cu nevoile oamenilor (care, dacă societatea 

ar fi dreaptă, ar fi mereu și pentru oricine satisfăcute). Într-o viziune de stînga, ”dreptatea socială” 

înseamnă o redistribuție a averii societății după criterii ”sociale”. Actorii „dreptății sociale” sînt 

indivizii văzuți ca membri ai claselor sociale. „Dreptatea socială” este  dreptatea  împărțită între clase 

sociale. Omul o primește sau e văduvit de ea anume pentru că aparține unei clase. Nuanțele stîngii 

induc, firesc,  nuanțe și în înțelegerea dreptății sociale – prezentarea mea e schematică. 

Dacă mergi la seminariile dreptei, afli că ”dreptatea socială” este un tip de redistribuție a averii 

societății după merit. Nevoile nu sînt, pentru dreapta, un prim criteriu de distribuire a avuției 

societății, ci meritul, adică munca, aptitudinile, calificarea etc. Ideea dreptei liberale este veche, de la 

J. Locke, și spune cam așa: ca să ai ce să redistribui trebuie să produci; orice produs  încorporează în 

el o valoare a muncii pe care cineva a prestat-o pentru a face acel produs, iar această valoare 

intrinsecă produsului  îl leagă de cel care l-a produs, iar creatorul produsului are, astfel, un drept (în 

sens juridic!) asupra bunului respectiv; pentru a ceda acest drept născut din propria muncă, autorul 

produsului trebuie compensat cumva. Așadar, să zicem că statul ar fi dator cu o redistribuire în 

termenii ”dreptății sociale”. Ca să aibă produsul de redistribuit,  statul plătește producătorului. Astfel, 

își crează un cost pe care, cumva, trebuie să-l acopere mai departe.  Sigur că, folosind forța sa, statul 

poate  redistribui în numele dreptății sociale un produs pe care îl obține de la producător fără să-i 

plătească nimic. Comuniștii, de pildă, au crezut că se poate și așa, generînd după cinci decenii de 

exercițiu  cel mai mare faliment economic al secolului XX. Cei de la dreapta zic că nu se poate să 

redistribui decît ceva ce ai în temeiul unui cost legitim și, de aceea,  singurul sistem de redistribuire 

care merge este cel natural, al pieții, care trebuie lăsată să funcționeze firesc. Precizez apăsat că 

distorsiunea acestui sistem de piață naturală, liberă, vine de cele mai multe ori nu de la cei săraci și 

nevoiași, ci de la cei bogați și corupți. Cu alte cuvinte, dacă o gîndire de stînga luptă împotriva 

corupției pentru că așa o cere ”dreptatea socială”, o gîndire de dreapta luptă împotriva corupției pentru 

că distorsionează mecanismele naturale ale pieții. Sfînta piață nu este atacată de amărîți! 

În sensul stîngii, corupția este inamicul unei ordini sociale socotită ”dreaptă” și al unei întregi clase 

sociale (efectul major al corupției generalizate este sărăcia). În sensul dreptei, corupția este inamicul 

libertății (căci corupții nu mai decid liber, ci impus) , al rațiunii (corupții nesocotesc responsabilitatea) 

și al pieței autentice. Evident, de pe paliere diferite, ambele perspective sînt adevărate. 

În orice caz, chestiunea ”dreptății sociale” este complicată și poate tocmai de aceea ea este foarte 

lesne de manipulat de către politicieni, din orice orizont ideologic ar veni. Mai ales la noi, practica a 

dovedit că plasamentul acțiunii politice sub sloganul ”dreptății sociale”, însă,  este un joc pur 

psihologic și deloc ideologic. „Dreptate socială” înseamnă, direct și de cele mai multe ori, doar o 

frustrare satisfăcută, un fel de înfăptuirea a unui resentiment. Un om apăsat de griji materiale, care s-a 

simțit ani de zile frustrat de aroganța milionară a lui Adrian Năstase ori de gențile Elenei Udrea, cînd 

îi vede trași la răspundere penală simte ceva aproape orgasmic, fără să se mai gîndească la justiție. Și 

cei mai mulți oameni sînt apăsați de griji materiale, așa că, de fosrte multe ori, ”dreptatea socială” nu 

are nimic comun cu justiția. Ce altceva era pentru useliști sloganul răzbunător al ”dreptății pînă la 
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capăt” decît promisiunea de răstignire a lui Băsescu și atît? „Dreptate pînă la capăt” însemna, de fapt, 

”dreptate la celălat capăt” pentru că nu se referea deloc la cel mai ilustru purtător al ei, Ponta, și nici la 

finanțatorul celui mai acerb grup de propagandiști ai ei, Voiculescu. Nu-i vorbă, la fel gîndeau și 

antipesediștii cînd le-a venit apă la moară. Vorbind despre ”dreptate socială” ca așteptare a cetățenilor 

ce trebuie împlinită, Iohannis pare să zică: ”dreptate la toate capetele”. Chiar dacă politicienii au 

voluptatea (vinovată?) de a folosi ”dreptatea socială” cum vor, statul trebuie să acționeze exclusiv în 

termenii justiției. 

Momentul de reglaj al societății noastre sub rigorile statului de drept trebuie să aibă loc. El a început 

de cîțiva ani buni și continuă acum cu intensitate și cuprindere sporită. Eu sînt un cetățean care 

așteaptă de la statul său justiție și nimic mai mult, știind că un stat care se ocupă cu ”dreptatea 

socială” este, de multe ori, un stat care ocultează justiția. 

 

 

Nevoia unui nou sistem electoral 

Adrian Năstase, 23 februarie 

 
Actualul sistem electoral, bazat pe votul uninominal, a fost – asa cum am anticipat – un fiasco. 

Rezultatul acestei iluzii (sau manipulări) a fost prăbusirea credibilitătii Parlamentului si slăbirea fortei 

partidelor. Indirect a scăzut nivelul de performantă al guvernărilor. 

Acum se doreste revenirea la votul pe liste de partid, ceea ce cred că ar fi o măsură inteleaptă. Votul 

mixt, de tip german, pe care la un moment dat l-am sustinut si eu, ar crea, la noi, pentru moment, o 

multime de confuzii. 

Problema este insă cum se vor forma, in continuare, majoritătile guvernamentale. După introducerea 

pragului electoral, sistemul nostru politic a fost de tipul 2+2, creindu-se diverse formule de guvernare, 

prin aliante cu parteneri “juniori” (PRM, PUNR, UDMR, PUR/PC, etc). Dezavantajele s-au văzut – 

compromisuri, false justificări ideologice, traseism. Exemplul  cel mai evident a fost negocierea 

permanentă la două capete a UDMR. Imi aduc aminte, de altfel,  că prin anii 2000, reprezentantii 

UDMR, raspunzând la criticile referitoare la ambiguitatea asociatie/partid, spuneau că, după aderarea 

la UE, membrii UDMR se vor inscrie in partidele ideologice din România (liberali, social-democrati 

etc.), conform familiilor europene. Acest lucru nu s-a intâmplat. 

Una dintre solutiile de a evita aceste situatii, in conditiile in care partidele/blocurile de partide in 

România nu depăsesc, la parlamentare, 35-40%, ar fi revenirea la sistemul proportional CU PRIMA 

din perioada interbelică din tara noastră (“câstigătorul”, dacă atingea 40% primea o primă electorală 

ce-i permitea să formeze singur guvernul). Un model asemănător este folosit in Grecia, unde tabăra 

câstigătoare primeste automat 50 de locuri suplimentare in Parlament. 

Dezbaterea publică ar trebui să vizeze, in comun, sistemul politic, regimul politic si sistemul electoral, 

impreună cu solutiile de revizuire corespunzătoare a Constitutiei. 

 

 

Crin ar pleca, dar mai mult s-ar întoarce 

Cristian Teodorescu, 23 februarie 

 
Printre atîtea arestări și puneri sub urmărire penală – cu ocazia asta am aflat că Sebastian Ghiță are un 

frate pe care a pus ochii DNA! – îl văd la televizor pe Crin Antonescu. Zîmbitor, cu un aer de înțelept 

și anunțînd că s-ar retrage din politică, după ce s-a tras mai în spatele PNL-ului. Cum au trecut vreo 

cîteva luni de cînd n-a mai zis nimic, conform cu mai vechiul lui obicei de a dispărea periodic, am stat 

să-l aud. La sfîrșitul acestui mandat parlamentar s-ar putea, a zis, să se retragă din politică. Și ce-o să 

facă? S-ar apuca de scris! 

Crin a izbutit anul trecut să piardă tot ce a cîștigat după peste 20 de ani de politică. În ordine: șefia 

partidului, candidatura la președinție și conducerea Senatului. Îl cred că cei care au vrut să spargă 

USL au fost pesediștii, în special trupa socrului Sîrbu. Țineți minte cum îl rîcîiau pe Antonescu, să-l 
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facă să-și ia lumea în cap? Și dacă ați uitat, eu îmi amintesc ce-mi spuneau pesediști cu pretenții că nu 

se poate ca partidul să n-aibă propriul său candidat la președinție! Și după l-au pus pe Ponta să 

candideze, cît erau de siguri că vor avea și președinția pe lîngă majoritatea în parlament. 

Crin, căruia îi rămăsese șansa de a candida la președinție din partea liberalilor, nu s-a uitat că unii 

dintre ei erau otrăviți de necaz că-i luase de la guvernare, și-a zis că dacă nu cîștigă PNL-ul peste 20% 

la sută la europarlamentare, el își dă demisia de la conducerea liberalilor. Și și-a dat-o, convins că va 

fi reales în frintea partidului. N-a fost. Liberalii au preferat un cal nou, cu nume nemțesc pe care, 

culmea, Crin Antonescu îl convinsese să intre în PNL. Atunci s-a produs marea defecțiune între ei doi, 

care l-a făcut pe Crin să nu-l susțină pe Iohannis la președinție, făcîndu-i doar concesia anunțului că în 

nici un caz nu-l susține pe Ponta. Astfel că acum lui Antonescu nu i-a rămas decît satisfacția să 

constate că foștii lui apropiați, printre care și Hellvig, au trecut la Iohannis. 

Dar chiar vrea Crin Antonescu să iasă din politică? N-aș zice. Că o fi rumegînd ipoteza asta, la necaz, 

e cu totul altceva. Un tip orgolios ca el nu se simte bine în fundul sălii la liberali. Însă dacă ar pleca, 

fiindcă acum e mai aproape de ușă decît de prezidiu, ce i-ar rămîne de făcut după aceea? Ipoteza cu 

scrisul nu i se potrivește. Nu-l văd așezîndu-se în fața unei foi de hîrtie sau la computer ca să-și scrie 

operele. Talentul lui e oral, așa că ar putea cel mult să dicteze cuiva. Îmsă ce să dicteze? Pentru 

memorii e încă tînăr, iar oratoria lui exersată nu e a unui povestitor, ci a unui pamfletar exploziv, care 

se ferește s-o lungească, de teamă să nu-și piardă suflul. 

Și atunci? Crin și-a anunțat de la televizor colegii de partid că dacă nu-l aduc mai aproape de prezidiu 

sau chiar în prezidiu, și-ar putea găsi altceva de făcut. Marele lui mesaj, strecurat printre evocări și 

constatări recente, a fost că el ar putea fi omul care să-i aducă laolaltă, printr-o soluție de compromis, 

pe cei care au plecat din PNL și pe alții, pentru a strînge majoritatea care să-l dea jos pe Ponta de la 

guvern și PSD-ul de la guvernare. Dar ca să facă una ca asta, a dat de înțeles Crin, ar avea nevoie de 

un mandat pe care deocamdată nu-l are. 

 

 

Iohannis, mai puternic decât Băsescu 

Cătălin Striblea, 24 februarie 

 
Exprimarea nu-mi aparţine. E spusă de Crin Antonescu duminică seara la Ultimul Cuvânt. Și 

urmează: ” Va fi un presedinte extrem de puternic. Romania va fi, de facto, in urmatorii ani, un regim 

prezidential”  Vă aduc aminte și de mai vechea spusă a lui Iohannis dintr-un interviu la Sibiu: ”Nu 

sunt un naiv, cunosc bine clasa politică de la București” 

Declarația lui Crin Antonescu este de fapt știrea zilei. Ne dă o reprezentare asupra viitorului. Într-

adevăr domnul Iohannis nu va jigni pe nimeni, nu se va hăhăi cu nimeni, nu se va bate pe spate cu 

poporul. Va fi un președinte instituțional și care probabil va aduce unele schimbări. Dar va lua măsuri 

pe  care dacă le lua Traian Băsescu am fi sărit în aer. 

Numirea lui Hellvig este un exemplu. Hellvig era văzut drept un Hrebenciuc al PNL. A fost șeful de 

campanie al lui Crin. A trăit pentru și din combinațiile de pe culoarele partidelor. Știe traseele banilor 

și ale traficului de influență. Este unul dintre stâlpii puterii actuale. Și Maior era om al sistemului, dar  

nu lucrase la nivelul acesta și avea și un traseu mai apropiat de o astfel de funcție. 

Iohannis nu a avut nicio emoție și nicio explicație când l-a impus. A dorit SRI și l-a luat. Tocmai când 

acest serviciu este profund atacat și tras în diverse combinații politice. Și mi-e teamă că tocmai l-a 

predat clasei politice. Sau, dacă Hellvig nu performează, îl scoate total de sub controlul civil. Domnul 

Iohannis nu a avut nici emoția că Eduard Hellvig nu și-a exprimat o poziție publică față de ce s-a 

întâmplat în vara lui 2012. 

În același timp, Iohannis ne-a spus fără niciun fel de probleme că acțiunile DNA reformează clasa 

politică : ”Mulți pe care i-am văzut ani de zile la televizor vor fi în altă parte sau vor sta acasă, în cel 

mai bun caz, și se va face loc pentru noi lideri, noi politicieni, pentru o nouă credibilitate.”  

Adevărat, domnule Iohannis, dar acesta este un efect și nu un scop. Lăsați-ne pe noi societatea civilă, 

opinia publică să împingem pentru reforma asta, prin vot și prin mecanisme democratice. Nu 

considerați că arestările trebuie să schimbe lumea, că așa au mai gândit și alții acum 50 de ani și nu au 

reușit. 
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Dar, da, cel puțin pentru dumneavoastră arestările vor aduce o schimbare fundamentală: cu fiecare 

arestare veți deveni cel mai puternic român pentru că o perioadă veți fi singurul politician credibil. 

 

 

Votul pe liste se întoarce! 

Mircea Kivu, 3 martie 

 
După ce cochetaseră cu un sistem electoral mixt (jumătate din mandate atribuite prin vot majoritar, 

cealaltă jumătate proporţional), reprezentanţii principalelor partide în Comisia pentru legile electorale 

s-au pus de acord: ne întoarcem la sistemul de alegere a parlamentarilor pe care l-am avut până în 

2008. 

Nu am fost niciodată un fan al votului uninominal, mai degrabă dimpotrivă. Am scris în această 

rubrică, în 2007 şi 2008, atunci când era la modă sloganul “Votaţi omul, nu partidul”, mai multe 

articole prin care atrăgeam atenţia asupra riscului trecerii la votul în colegii, mai ales în varianta 

majoritară pe care ne-o propunea Traian Băsescu printr-un referendum (din fericire, eşuat) în 

noiembrie 2007. 

Despre sistemul uninominal cu redistribuire proporţională, deocamdată în vigoare, aş spune că el ar fi 

putut să nu fie atât de rău pe cât este. Are dezavantajele uninominalului (favorizează candidaţii cu 

notorietate şi resurse materiale, dă posibilitatea manipulării în delimitarea colegiilor), dar şi unele 

avantaje. Cel mai important este repartizarea proporţională a mandatelor, ceea ce permite 

reprezentarea în Parlament a mai multor opţiuni decât în cazul repartizării majoritare. Apoi, sistemul 

de redistribuire face ca, între candidaţii aceluiaşi partid, să aibă prioritate cei care obţin cele mai multe 

voturi (nu cei stabiliţi de conducere), similar sistemului proporţional cu liste deschise. 

Ar fi putut fi mai bun dacă nu s-ar fi introdus amendamentul artificial al calificării necondiţionate a 

candidaţilor care obţin peste jumătate din voturile exprimate – în urma căruia există mai mulţi 

parlamentari în acelaşi colegiu, rezultând actualul Parlament supradimensionat; de asemenea, 

partidele nu ar mai fi plasat candidaţii privilegiaţi în colegiile de dimensiuni mari (cu concursul 

Guvernului, diferenţa dintre mărimea colegiilor dintr-o circumscripţie a putut varia de la simplu la 

dublu) dacă ordonarea candidaţilor unui partid ar fi fost făcută după procentajul, şi nu după numărul 

absolut de voturi obţinut. 

Acum, că am revenit la vechiul sistem (identic cu cel în vigoare la alegerile pentru Parlamentul 

European), ar fi bine să ne amintim care au fost motivele pentru care, la începutul anilor 2000, l-a 

criticat mai toată lumea. În primul rând, este extrem de important modul în care partidele stabilesc 

listele de candidaţi – şi mai ales modul în care-i ordonează. În cazul partidelor mari (de genul noului 

PNL sau al alianţei PSD-PC-UNPR), primele locuri se transformă în mod sigur în mandate. Chiar 

dacă un candidat nu este deloc agreat de către electorat, dacă este plasat pe primele două locuri în lista 

dintr-un judeţ în care partidul contează pe un rezultat de cel puţin 30% (conform sondajelor), va 

obţine cu siguranţă un mandat. Cu alte cuvinte, alegătorii pot stabili doar numărul de locuri pe care le 

va obţine fiecare partid, nu şi persoanele care le vor ocupa. Cele mai multe mandate sunt câştigate 

înaintea alegerilor, în spatele uşilor închise ale birourilor şefilor de partid. 

Acest lucru nu e neapărat un lucru rău. Să presupunem că un partid are un excelent expert în finanţe 

publice, care n-ar trebui să lipsească din comisia parlamentară de specialitate, dar care nu este şi un 

personaj foarte popular. Acesta va putea fi plasat pe unul din locurile sigur eligibile, pentru evitarea 

surprizelor. Unul din minusurile evidente ale actualului Parlament, absenţa competenţelor, ar putea fi 

corectat. Problema este că partidele folosesc de obicei metode şi criterii prea puţin transparente 

(suspecte de imoralitate) prin care stabilesc configuraţia listelor de candidaţi. Pentru a avea succes, 

scrutinul proporţional cu lista fixă ar trebui completat cu mecanisme interne transparente şi 

democratice, de genul alegerilor primare. 

De fapt, e imposibil de stabilit care dintre sistemele electorale e mai bun decât altele. Altfel, nu ar 

exista în lume o atât de mare varietate de sisteme. Scrutinul electoral e un instrument prin care se 

ajunge la nişte obiective. Dacă vrem un Parlament stabil, în care decizia să fie adoptată cu eficacitate, 

vom institui uninominalul majoritar. Dacă dorim să avem o diversitate de opţiuni politice, vom adopta 

proporţionalul cu un prag electoral scăzut. Dacă dorim să acordăm mai multă putere aparatelor de 
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partid, vom avea liste fixe. Dacă, dimpotrivă, vrem ca alegătorii să decidă în măsură mai mare, vom 

trece la liste deschise (cu riscul ca lupta dintre candidaţii unui partid să devină mai aprigă decât cea 

dintre partide) sau la o variantă intermediară. Şi aşa mai departe. 

Problema principală e că funcţionăm prea mult după principiul pendulului: un sistem electoral nu a 

dat rezultatele scontate? Îl adoptăm pe cel opus. Niciodată nu am avut timp pentru o dezbatere 

aprofundată asupra a ceea ce vrem să obţinem în urma alegerilor. Din cauza asta nu cunoaştem 

nuanţe, doar extreme. 

 

 

 

 

Cea mai mare victorie a lui Ponta 

Cătălin Striblea, 12 martie 

 
Probabil l-ați văzut mai vesel pe Victor Ponta zilele astea. Unii chiar s-au întrebat de ce, mai ales că 

dosarele penale de lângă el nu arată tocmai bine și posibil nu se vor opri aici. Bucuria vine din altă 

parte. În tăcere, departe de ochii publici, Victor Ponta și-a securizat poziția în fruntea partidului și 

foarte probabil la șefia guvernului. Totul s-a întâmplat în Comisia de cod electoral și se referă la 4 

măsuri care practic îl fac de neînvins. Iată-le: 

1. Întoarcerea la votul pe listă. Ultima semnătură pe liste va fi a sa. Toată lumea care mai vrea în 

Parlament trebuie să se supună șefului partidului. Asta înseamnă că mai multă lume va încerca să-i 

intre în grații decât să-l dărâme. S-a stabilit un status-quo și cine este în relații bune cu Ponta și în 

poziții-chei nu are nevoie să-l atace pe Ponta. 

2. PSD a obținut votarea primarilor dintr-un singur tur. O chestiune complet strigătoare la cer, dar la 

care PNL nu a spus nimic. Pentru că Iohannis încă nu știe ritmul jocului și pentru că o grămadă de 

șmecheri din partid nu au vrut. Drept urmare, niciun primar nu va ridica mâna asupra lui Ponta. 

3. Ponta i-a pus la dispoziția partidului pe șefii de Consilii Județene. Votul pentru alegerea lor va fi în 

interiorul consiliilor și acolo se pot face o sumedenie de jocuri politice. 

4. Cea mai tare din ele ni s-a părut la început și cea mai democratică. PSD a propus partidul din trei 

persoane. Nimeni nu s-a uitat însă la prag care va fi de cel puțin 5 procente. Asta este adevărata 

lovitură pentru că leagă partidele mici de PSD. Adică UNPR, PLR, PC. Vă închipuiți că Oprea sau 

Tăriceanu mai pot ajunge pe lista PNL? 

Mi se pare că Victor Ponta a ieșit foarte bine politic după înfrângerea în fața lui Iohannis. S-a regrupat 

rapid, a tăcut cât era nevoie, și-a făcut repede planurile pe mai departe. Și profită de un președinte  

care nu vrea încă să intre în jocurile politice din Parlament. Mai că aș pune pariu că o să fie premier 

până în 2016. Cu un amendament. Ca jocul să se joace doar în politică, nu și la DNA. 

 

 

 

Diavolul din detaliile legilor electorale: finanţarea campaniilor electorale 

Mircea Kivu, 7 aprilie 

 
Proiectul de modificare a legii finanţǎrii partidelor politice a ajuns (cam din scurt) la promulgare. În 

esenţǎ, proiectul încearcǎ şi, în bunǎ parte, reuşeşte sǎ corecteze o bunǎ parte din deficienţele 

semnalate încǎ din 2011, în a doua rundǎ de evaluare întreprinsǎ de experţii GRECO (Grupul Statelor 

Împotriva Corupţiei, organism al Consiliului Europei). De asemenea, apare un element de noutate – 

finanţarea publicǎ a campaniilor electorale, idee interesantǎ, mai ales în lumina ultimelor dezvǎluiri 

din anchetele DNA. Vreau sǎ spun cǎ e preferabil sǎ cheltuim în mod transparent nişte bani publici, în 

loc ca sume mult mai importante (tot bani publici) sǎ fie returnate prin tot felul de metode ilicite 

“oamenilor de afaceri cu statul” care finanţeazǎ acum, pe uşa din dos, campaniile electorale. 
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Numai cǎ, dupǎ cum am anunţat în titlu, şi aici avem drǎcuşori ascunşi în detalii. În primul rând, 

pentru cǎ subvenţionarea publicǎ rǎmâne accesibilǎ exclusiv unui numǎr redus de partide – respectiv, 

celor parlamentare (care fac legile). Conform articolelor 15 şi 16 din vechea lege (L334/2006), 75% 

din toţi banii alocaţi subvenţiei publice alocate partidelor revine partidelor parlamentare, proporţional 

cu numǎrul de voturi obţinute la ultimele alegeri. Restul de 25% este distribuit în funcţie de rezultatul 

de la alegerile locale, dar numai partidelor care au obţinut cel puţin 50 de mandate de consilier 

judeţean. 50 de mandate de consilier judeţean înseamnǎ depǎşirea pragului electoral în cel puţin douǎ 

judeţe (practic, în 5-6, pentru cǎ un judeţ are sub 40 de consilieri şi e puţin probabil sǎ obţii 

majoritatea absolutǎ în douǎ judeţe). 

Practic, aceastǎ prevedere exclude de la finanţare partidele locale, chiar dacǎ ele ar reuşi sǎ-şi 

îndeplineascǎ obiectivele asumate (de exemplu, obţinerea majoritǎţii într-un consiliu local). În 

schimb, partide care nu s-au confruntat cu electoratul (mǎ refer la PC şi UNPR) vor primi subvenţii, 

drept rǎsplatǎ pentru alianţele avantajoase fǎcute. Aceste articole ale vechii legi nu au fost modificate, 

deşi a fost una dintre solicitǎrile campaniei Politicǎ fǎrǎ Bariere agreate, în principiu, de cǎtre 

principalii candidaţi la ultimele alegeri prezidenţiale. Partidele parlamentare nu acceptǎ sǎ cedeze 

nimic din privilegiile pe care şi le-au atribuit deja în ce priveşte subvenţiile primite. 

În partea referitoare la finanţarea publicǎ a campaniilor alectorale (Art.38), criteriul de eligibilitate 

este constituit de numǎrul voturilor obţinute la nivel naţional sau judeţean. Pentru a putea solicita 

rambursarea cheltuielilor fǎcute, un partid trebuie sǎ obţinǎ 3% din totalul voturilor exprimate în 

alegerile respective, la nivel naţional sau judeţean. Şi aici, partidele locale sunt excluse din start. 

Dacǎ, de exemplu, un partid local obţine majoritatea într-un consiliu local (sǎ zicem, reşedinţa de 

judeţ) nu va intra în calcul dacǎ nu depune şi candidaturi pentru consiliul judeţean. În acest fel, 

partidul care şi-a asumat doar proiecte la nivelul comunitǎţii locale va fi obligat sǎ-şi asume obiective 

artificiale, prin candidaturi judeţene. În schimb, un partid care a obţinut 3% din voturile exprimate la 

nivel judeţean îşi va putea deconta cheltuielile de campanie ale unui candidat la funcţia de primar care 

nu a obţinut niciun vot. 

Mai mult, conform formulǎrii actuale a legii, partidele locale sunt discriminate faţǎ de candidaţii 

independenţi – ale cǎror cheltuieli vor fi rambursate dacǎ obţin 3% din voturile din circumscripţia în 

care au candidat. Un independent care a candidat şi la consiliul local, şi la funcţia de primar, va putea 

deconta, dacǎ obţine câteva zeci de voturi, aproape 6000 de lei (comuna are 1000 locuitori, din care 

800 adulţi, din care 500 se prezintǎ la vot – deci cu 15 voturi se atinge pragul de 3%). Un partid care a 

câştigat 60% din voturile din aceeaşi comunǎ nu primeşte nimic. 

Dacǎ s-ar fi aplicat aceastǎ lege la alegerile locale din 2012, UNPR, care a obţinut 3,1% din totalul 

voturilor, ar fi putut deconta, conform simulǎrii pe care am fǎcut-o, 13,5 milioane de lei, adicǎ 12,2% 

din totalul sumelor rambursate din fonduri publice. Drept recompensǎ pentru osârdia de a depune un 

numǎr mare de candidaturi depuse (cele mai multe, fǎrǎ relevanţǎ). 

În ce priveşte atitudinea faţǎ de partidelor locale, a cǎror existenţǎ sunt obligaţi sǎ o accepte în urma 

recentei decizii a Curţii Constituţionale, mi se pare evident cǎ autorii legii au fǎcut tot ce le-a stat în 

putinţǎ pentru a minimiza impactul înfiinţǎrii acestora. Excluderea partidelor locale de la finaţarea 

publicǎ completeazǎ peisajul prefigurat prin alte “detalii” despre care am scris în sǎptǎmânile trecute: 

radierea prematurǎ, listele de semnǎturi excesive necesare depunerii candidaturilor şi altele. Se 

acceptǎ, formal, apariţia noilor competitori, dar competiţia va continua sǎ se desfǎşoare dupǎ regulile 

dictate de vechiile partide. 

 

 

 

Kovesi, început ferm de carieră politică 

Victor Ciutacu, 9 aprilie 

 
Aflată într-o puternică defensivă mediatică, după ce instituția pe care o conduce a dat câteva rateuri 

memorabile (caprele lui Toni Grebă, stagiarul Laurei Voicu, achitarea lui Mugurel Surupăceanu, 

parțial chiar și rigipsul cu tablourile de sub pat ale lui Darius Vâlcov etc.), Laura Codruța Kovesi a 

invadat ecranele. Cu un aer de vedetă căreia toată lumea-i datorează ceva (dacă mă-ntrebați pe mine, 
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incompatibil cu înalta magistratură pe care o exercită), procurorul-șef al DNA a început să dea lecții și 

directive națiunii. Iar destinatarii mesajelor, terifiați la gândul că pot fi săltați cu mascații din pat, se 

feresc să-i răspundă. O fac eu… 

– Derobarea de activitatea DNA de până la numirea ei e și imorală, și lipsită de reponsabilitate. În 

mandatele lui Daniel Morar, concomitent, Codruța Kovesi a fost procuror general, adică șef (și) peste 

DNA. Deci nu se poate ascunde. 

– Faptul că, până la apropierea sfârșitului regimului politic Băsescu, DNA a ferit cât a putut camarila 

acestuia și a acționat la comandă politică e vizibil de pe lună. Iar valul de arestări de azi nu șterge 

inacțiunea de ieri, ci doar o confirmă. 

– Arestarea preventivă e statuată, în toate legislațiile planetei, ca o stare de excepție, nu o regulă. Și e 

strict reglemantată. La noi e carnaval, iar umplerea aresturilor până la refuz e o anomalie. 

– Oricât de popular ar fi el la un moment dat, un procuror nu poate da ordine/indicații Parlamentului. 

Aici mă refer, concret, la mandatul imperativ de eliminare totală a imunităților (subiect de dezbătut, 

într-adevăr, dar nu de reglat prin voința unilaterală a unui înalt demnitar de stat). Parlamentul 

legiferează, inclusiv eventuala propunere de modificare a Constituției, poporul votează, procurorul 

aplică actul normativ, nu-l abrogă cu de la sine putere. 

– Dacă n-are intenții de carieră politică ulterioară, procurorul nu trebuie să se justifice public cu 

rezultatele favorabile ale sondajelor de opinie. Pentru că nu e nici candidat, nici ales, ci numit de 

factorul politic. Altfel, cu cât neagă mai des că s-ar pregăti de o cursă prezidențială, cu atât n-o mai 

crede nimeni. 

– Amenințarea că, la nevoie, e gata să aresteze 1.000 de oameni (la prânz) și – de ce nu? – 10.000 

(seara) n-are nici cea mai mică tangența cu democrația. 

Pe final, dacă nu cer prea mult, haideți să nu ne isterizăm și s-o luam metodic, rațional, pe litera legii. 

În 2008, în singurul interviu live pe care (mi) l-a acordat, generalul Florin Coldea spunea apăsat că 

unica instituție abilitată legal să asculte telefoane e SRI. După șapte ani, Codruța Kovesi susține că și 

DNA interceptează legal. Dat fiind că nu dorm cu Monitorul Oficial sub pernă, m-ar putea lămuri 

doamna procuror-șef ce modificare concretă a legislației permite asta? 

 

 

Ce ar trebui de fapt să ceară Iohannis partidelor. Și noi lui 

Alina Mungiu-Pippidi, 14 aprilie 

 
Un sondaj realizat de ziarul Gândul cere cititorilor să evalueze prestația lui Klaus Iohannis la o sută de 

zile de mandat. Sondajul arată o majoritate de 52 la sută care o găsesc slabă și foarte slabă, restul de 

trei răspunsuri (foarte bună, bună și satisfăcătoare) înghesuindu-se în 48 la sută. Desigur, sondajul, 

deși cu o bună participare (au răspuns circa zece mii de utilizatori) nu este reprezentativ, avînd de a 

face cu ceea ce se numește un eșantion autoselectat. Rezultatul e însă elocvent pentru populația de 

cititori ai acestui site popular, unde un sondaj similar toamna trecută a avut constant o majoritate în 

favoarea lui Klaus Iohannis, față de Victor Ponta și alți contracandidați. Asta e părerea acestora astăzi 

despre președintele pe care l-au ales. 

Profilul unei președinții este în general just după 100 de zile, chiar dacă un președinte are un contract 

explicit pe o sută de zile, cum avea Emil Constantinescu, după model american, sau nu are. La suta de 

zile a lui Constantinescu (că Iliescu ne arătase ce poate mai devreme chiar, transformînd Frontul în 

partid) deja îi răspunsese lui CTP că pe el îl aleseseră atâția români încât își putea permite să aleagă pe 

oamenii săi fără nici un criteriu de valoare, chiar pe bază de nepotism, cum îi reproșase CTP. În 

culmea conflictului iugoslav, EC ținea sfat cu un grup promovat pe astfel de criterii, denumit generic 

”băieții”- Dan Petre, Dorin Marian și Cătălin Harnagea, o rară colecție de nulități care urmau ulterior 

să fie întreținuți de oligarhi din cei mai dubioși, când nu șomau, și care și azi când nu dau cu 

subsemnatul pe la organe pledează pe la Antena 3 sau ambasade să se mai ușureze nițel lupta 

anticorupție. În prima sa sută de zile, Băsescu deja vorbea despre el însuși la persoana a treia, o instala 

pe Udrea ca șefă a lui Pleșu și Weber și găsea în servicii zona de elecție din care urma să reformeze 

societatea. Cum începe e în general cam cum se termină, indiferent ce e la mijloc, chit că după părerea 

mea de om care i-a cunoscut rezonabil pe amândoi, și EC și TB nu erau oameni necinstiți, sunt 
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patrioți peste medie și au avut intenții bune. Dar deși amândoi cu mandat uriaș și clar de la popor să 

schimbe România, să opună partidelor nereprezentative un mecanism pe bază de merit la care 

societatea să participe, să le oblige să evolueze, aveau de fapt mult mai mult în comun cu partidele 

care îi produseseră decât cu asemenea aspirații radicale. Vituperările lor anti-partide, zgomotoase de 

altfel, nu au reușit niciodată să treacă de limita ipocriziei: de ce să se fi simțit PNȚcd să devină un 

partid modern sau să creeze o administrație bazată pe merit când exemplele oferite de președinție erau 

Petre, Marian și Costin Georgescu. De ce să se lase PDL scos de Băsescu din zona sa de cadre 

feseniste când Zeus însuși promova pe Udrea, EBA, Anastase și o pletoră de ofițeri acoperiți. 

Partidele au strâns din dinți și au spus că ăsta e prețul plătit pentru alegerea directă a președintelui- 

ceva populism de bună guvernare, discursuri cu România ”altfel”, bine făcută sau reformistă, pentru 

acoperire având Academia veșnic complezentă să binecuvânteze orice pseudoproiect – de la 

programul economic al academicianului Postolache, care a produs capitalismul de cumetrie, la 

regionalizarea lui Liviu Dragnea. Diviziunea muncii a fost ca președintele să rămână popular cât se 

poate mai mult prefăcîndu-se că e altfel și partidele să facă ce era de făcut, asumând costurile de 

imagine, dar finalmente protejate de el. 

L-am intervievat lunea trecută la Tallin pe Mart Laar, primul ministru care a făcut din Estonia 

tranziția de cel mai mare succes din lume, azi președintele Băncii centrale. Laar a dat sfaturi și 

Georgiei și Ucrainei după aceea, dar numai Georgia a reușit să urmeze ceva din exemplul estonian. La 

întrebarea mea de ce cîștigătorii primei revoluții portocalii din Ucraina nu au reușit să reformeze țara, 

Laar mi-a răspuns ”Pentru că Iușcenko a fost întotdeauna temător, prea temător. I-am spus de mai 

multe ori că dacă nu reușește să instituie un sistem pe bază de merit, că asta e cheia, vor câștiga rușii, 

dar el vedea riscuri prea mari. Riscul să o faci există, dar cu cât o faci mai repede e mai mic și șansele 

de reușită sunt mai mari, cu cît o faci mai târziu riști să nu mai poți să o faci. Ucrainenii au făcut 

singuri treaba rușilor”. 

Astăzi, când partidele sunt chemate la Cotroceni să discute cu Klaus Iohannis subiectul fundamental 

al finanțării partidelor politice, e cazul să ne întrebăm dacă noi am reușit să intrăm pe o altă cale 

măcar de data asta, sau suntem tot în vechiul joc ipocrit în care președintele joacă teatru pentru popor, 

dar reprezintă de fapt tot partidele? Nu aprob pe cei care au folosit aniversarea de o sută de zile să îi 

dea sfaturi lui Iohannis să suspende parlamentul, și cred că președintele are dreptate să refuze să joace 

rolul opoziției. O suspendare parlamentară acum ar produce un parlament la fel, că nu există nici un 

motiv ca alt fel de oameni să fie puși pe liste de aceste partide, iar președintele actual a învățat just că 

până să construiești reguli noi cele vechi- Constituția în primul rînd- sunt stâlpii de rezistență ai 

statului de drept. Promisiunea esențială a lui Iohannis, că nu se va amesteca în justiție, pare de 

asemenea respectată până acum, și nu am fi avut căderile astea spectaculoase din toate partidele dacă 

ar fi câștigat Victor Ponta. De asta votanții de turul doi au avut dreptate, să își dea lor zece pentru 

civism și lui măcar notă de trecere la o sută de zile, că nu e puțin lucru. 

Dar, fără a subestima valoarea neamestecului în justiție, adică a ceea ce nu face președintele, asta nu e 

suficient pentru a crea cercul virtuos, intrarea pe o nouă cale, pentru care cineva- în primul rînd 

președintele- ar trebui să facă ceva. Să nu uităm că dl. George Scutaru, consilierul prezidențial pentru 

securitate, care s-a prezentat la Angela Merkel și Jean Claude Juncker cu șeful său, a fost trimis în 

judecată recent pentru o schemă banală de finanțare a partidelor în județul Buzău. Dl. Scutaru fusese 

pe lista neagră a României curate, pentru susținerea unui proiect legislativ anti-ANI, ca atare la 

primele zvonuri că va ocupa această mare funcție, responsabil cu noua strategie de securitate a 

României, încă din noiembrie trecut, eu am trimis un email alertînd asupra situației, la care am primit 

un răspuns cum că nu era chiar așa. Inutil. Dar trebuie spus că nimeni nu ajunge din greșeală pe lista 

neagră. Eu nu știam și nu știu nici azi ce comisioane lua dl Scutaru pentru partid din contractele 

publice, tot așa cum nu știam de implicarea dnei Andronescu în afacerea Microsoft când am pus-o pe 

lista neagră că voia să distrugă DNA. Politicienii ajung pe lista neagră după o foarte atentă selecție a 

ziariștilor și juriștilor ARC care constă în fond din răspunsul la întrebarea: e acela de listă neagră sau 

nu? Și pe urmă de abia: pentru ce avem dovezi suficiente să îl punem pe negru? Zilele astea, când 

mulți din cei de pe vechile mele liste negre intră în pușcărie sau sunt pe drum, pentru lucruri care sunt 

a zecea parte din ce au făcut ei ilegal sau imoral. Al doilea lucru important de semnalat în cazul dlui 

Scutaru e că prezența sa pe lista neagră nu l-a oprit să fie numit consilier prezidențial plin. Ar fi poate 

de înțeles dacă el ar fi fost capabil să facă o strategie de siguranță națională, dar oricine îi citea CVul 

(aici) vedea că omul se pregătise la Colegiul Național de informații și prin seminare pentru 
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parlamentari, deci greu ar fi putut superviza un proiect intelectual de asemenea anvergură, în 

condițiile în care destui tineri români –unii mai puțin tineri deja- au doctorate în relații internaționale 

și studii strategice din țări NATO. E adevărat însă că aceia și-au făcut studiile singuri, nu sub 

controlul serviciilor, nu sunt șantajabili de nimeni și nimic și ar putea scrie strategia în engleză, nu în 

română, dacă vreodată li s-ar cere ajutorul- nu s-a întîmplat pînă în prezent. 

Partidele care se duc la consultări la Cotroceni au multe pe conștiință, între altele și că au scos din 

Parlament ca produs final această lege a finanțării partidelor nici măcar armonizată cu cadrul 

legislativ precedent – nu știu de ce își mai ia banii Consiliul Legislativ ca să avem mereu la 

promulgare asemenea subproduse. Cu orice ocazie, mai ales PSD, își adăpostesc oamenii de justiție și 

e din ce în ce mai clar că de ani de zile finanțarea lor are o parte transparentă și una netransparentă, de 

pe urma căreia au beneficiat toate campaniile, probabil și cea a lui KJ din toamna trecută. O discuție 

pe bune cu partidele astea ar trebui de fapt să sune așa: știu și știți și voi foarte bine cum finanțăm 

campaniile, dar acest lucru e între timp de domeniul trecutului. Sfatul meu e să îndepărtați din toate 

pozițiile pe toți cei implicați în trecut în mecanismele de finanțare, de la trezorier la oricine a încasat 

un comision și l-a transmis mai departe, să deschideți larg ușa partidelor pentru noi membri, cum vreți 

voi- puteți lua companii de head-hunting dacă altfel nu știți cum- pentru a aduce oameni complet noi 

și competenți pe viitor, ceea ce vă va proteja de destabilizări din partea organelor de justiție, și să vă 

angajați aici și în fața publicului că nici o poziție publică pe viitor, în afara celor de secretari de stat și 

miniștri, nu va mai fi ocupată decât prin concursuri pe merit, că nici un ocupant al acestor poziții 

astfel numit nu va mai fi schimbat după alegeri, astfel că nimeni nu va mai datora partidului asemenea 

poziții și nu va mai colecta pentru el din contractele publice. Indiferent de forma de finanțare, cîtă 

vreme se poate fura din pozițiile publice și pot fi numiți în orice poziții oameni de partid statul nostru 

nu se va dezvolta și va rămâne ceea ce este, o vastă piramidă de extragere a resurselor publice și 

dirijare a lor preferențială, dar asta trebuie schimbat de către oamenii politici, nu de către DNA. 

Împreună, președinte și partide, ar trebui să ne angajăm să facem trei lucruri: 

- Concursuri integral pe merit, cu jurii deschise comunităților profesionale, pentru orice poziție sub 

nivelul de secretar de stat, cu eliminarea numirilor de partid din consiliile de administrație ale 

companiilor publice. Crearea unui Birou de Resurse Umane pentru sectorul public, veche promisiune 

făcută Comisiei Europene și Băncii Mondiale, niciodată onorată. Cum scrie în programul prezidențial, 

”Ca Președinte al României, îmi voi asuma de asemenea filtrarea, pe criterii de profesionalism, 

integritate și în cel mai transparent mod posibil, a numirilor în toate pozițiile oficiale ale statului unde 

Constituția oferă astfel de atribuții președintelui”. 

- Publicarea integrală a cheltuielilor publice, de la suma de cinci sute RON în sus (online expense 

tracking system), astfel încât orice contribuabil să ne poată verifica (ne-am mai angajat și semnat, deci 

nu facem decât să ținem o veche promisiune). Cum scrie în programul prezidențial: ”Ca Președinte al 

României, voi urmări proactiv ca și celelalte angajamente ale României care au un impact asupra 

bunei guvernări, de exemplu transparența finanțării politice, a cheltuielilor statului și oferirea de 

servicii electronice pentru cetățeni prin platforma OGP (Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă) să 

fie puse în practică. Chiar dacă guvernul este cel responsabil direct de implementarea acestor politici 

și angajamente, președintele va urmări și informa publicul permanent asupra stadiului realizării 

acestor obiective”. 

- Cooperarea între partide pentru adoptarea unor reguli care să reducă arbitrariul cheltuirii banului 

public. Așa cum stă scris în programul prezidențial ”Trebuie să avem reguli stricte asupra cheltuirii 

banului public și un plan pe 10 ani de alocare a fondurilor care să facă imposibile alocările clientelare 

din bugetul statului”. E poate cazul ca împreună cu societatea civilă și organismele financiare 

internaționale partenere să cooperăm la realizarea acestui plan. 

- Publicarea integrală, voluntară, a donațiilor, datoriilor, împrumuturilor și cheltuielilor de partid sau 

per candidat în timp real (la maxim o săptămână după efectuarea lor), online, indiferent de termenul 

cerut de lege sau de forma legii adoptate, că respectăm legea pentru că ne respectăm electoratul, nu de 

frica amenzilor. 

Dacă partidele acceptă acest demers, președintele poate da exemplu direct, așa cum e scris în 

programul prezidențial ”Președinția României va da un exemplu celorlalte instituții ale statului printr-

o organizare administrativă care va scoate în evidență selectarea personalului pe criterii de competențe 

profesionale, stimularea performanței, managementul profesionist al resurselor umane”. Ceea ce nu a 

existat când a fost numit George Scutaru, adică un mecanism care să îl caute dacă a fost sau nu pe 
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lista neagră, sau ce CVuri pe zona de Securitate există, va fi creat de acum înainte. Cu alte cuvinte, 

președintele nu ar cere partidelor decît să facă exact ce va face el însuși – și prin asta lucrurile nu ar fi 

ca până acum, un alt exercițiu de ipocrizie, ci un pas decisiv spre România lucrului bine făcut. 

Așa ar putea grăi Klaus Iohannis. Între timp, mulțumesc lui Dumnezeu că s-a anulat o întâlnire la 

Cambridge pe care o aveam cu studenți și absolvenți români vinerea trecută, pentru că dacă mă 

întrebau unde s-au dus toate CV-urile de Harvard și Oxbridge forwardate președintelui din decembrie 

încoace, sau dacă un doctor în relații internaționale din Top 50 QS poate vreodată aspira la funcția lui 

George Scutaru sau la mai mult decât la a fi intern aș cam fi dat din colț în colț. Noroc cu vacanța de 

Paște că am mai câștigat un pic de timp. Cu ce rezultat, rămâne de văzut. 

 

 

Băsescu, ultimul rol 

Cristian Teodorescu, 17 aprilie 

 
Ultimul lucru pe care l-aș fi bănuit: că Traian Băsescu, după ce va pleca de la Cotroceni, va deveni un 

aprig luptător pentru drepturile omului aflat în arest preventiv. Sau, mai exact, al femeii care a ajuns 

acolo.Că pensionarul Băsescu s-a reorientat către facebook, de cînd nu mai are pupitrul prezidențial la 

dispoziție, asta n-a fost o surpriză. Băsescu și-a copiat urmașul la președinție, la fel cum pe vremuri l-

a copiat pe CVTudor în materie de limbaj fără perdea, care aduce audiență. 

În privința postărilor lui pe FB, astea nu țin decît parțial de sindromul proaspătului pensionat dintr-o 

funcție de conducere, care nu mai are cui să dea ordine. Pe vremuri, Cișmigiul era plin de foști în 

căutare de auditoriu. Deosebirea e că Băsescu nu se simte un fost, ci postează ca un președinte 

deposedat de funcție, împotriva voinței sale, care anunță, ca Arnold în Terminator, că se va întoarce, 

într-un fel sau altul. 

După ce și-a dat seama că partidul pe care l-a inventat îi face mai mult rău decît să-l ajute, Băsescu a 

decis să revină la singurătatea de pe vremea cînd era primarul Bucureștiului și-l urmărea Parchetul 

General. Atunci însă, Băsescu făcea convingător pe victima și se bucura de o simpatie uriașă, cu aerul 

lui de om din popor care face politica poporenilor. 

Acum, fostul președinte încurcă rolurile, la fel ca actorii șușelor de provincie care amestecă replici din 

Hamlet, cu cele din O scrisoare pierdută și se scot cu Titanic vals. Așa se face că Băsescu pune de 

conspirații împotriva DNA, SRI și a Curții Supreme aidoma unui Hamlet pensionat, apoi amenință cu 

scrisori pierdute, într-o combinație de Cațavencu și Agamiță Dandanache, iar cînd e întrebat de 

rubedeniile sale care au probleme cu procurorii, face pe niznaiul, ca Birlic, în piesa lui Mușatescu. 

Adevăratul rost în viață al lui Băsescu ar fi fost acela de actor de revistă, caz în care ar fi putut face pe 

rînd sau simultan și pe marinarul, și pe ministrul, și pe primarul, și pe președintele, fără ca mitomania 

incurabilă de care suferă să irite audiența. 

Și dacă tot am adus vorba despre Hamlet, fostul președinte a trecut și ar mai trece de la rolul regelui 

fantomă, la regele conspirator, apoi face pe justițiarul Hamlet, fără a uita să dea o raită și prin rolul 

groparului care, în situația lui, pe mulți i-a săpat, ca să-i ucidă politic, rîzînd. Din nenorocire pentru el, 

Traian Băsescu joacă în fața unei săli aproape goale, în care pînă și foștii lui fani aplaudă, unii din 

politețe, iar alții de frică să nu-i dea Băsescu în vileag cu ceva, la scenă deschisă, înainte ca el însuși 

să fie turnat de vreunul dintre torturații pe care-i sfătuiește să scrie la CEDO, ca să nu le treacă prin 

cap să scrie despre el la DNA. 

 

 

PNL vinde diaspora pentru voturile UDMR 

Sebastian Lăzăroiu, 21 aprilie 

 
Congresul UDMR de la sfârșitul săptămânii trecute a fost un nou prilej de lingușeli din partea liderilor 

partidelor românești pe lângă partidul care încă mai reușește să păcălească 380.000 de etnici maghiari 

că îi reprezintă. Blaga, Gorghiu, Ponta s-au întrecut în dulci bezele către protipendada maghiară, care 
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a făcut zid în fața justiției ca să nu fie agățați Markó Attila sau László Borbély. Cireașa de pe tort a 

venit chiar în timpul congresului, când președintele ONG-ului etnic maghiar a atacat fără perdea o 

decizie definitivă a unei instanțe de judecată pentru simplul fapt că „unul de-al lor“ a fost condamnat 

la închisoare. 

Singurul care a avut grijă să le atragă atenția liderilor maghiari că rătăcesc de ceva timp pe drumuri 

greșite a fost președintele Iohannis, și el minoritar etnic în România, dar care a reușit o performanță pe 

care oamenii lui Kelemen o privesc cu multă suspiciune. Și asta pentru că, în ziua de 16 noiembrie 

2014, românii au arătat că au depășit barierele culturale menținute cu atâta meticulozitate de Markó 

Béla, Kelemen Hunor, Ion Iliescu, Corneliu Vadim Tudor, în ultimii 25 de ani. Prost semnal atât 

pentru cei care din 1990 încoace și-au bătut joc de comunitatea maghiară din România, pretinzând că 

o reprezintă, cât și pentru cei care ne-au fluturat de 25 ani pericolul maghiarilor care ne fură țărișoara 

de sub picioare. Zice Iohannis: „Partidele politice - şi includ aici şi Uniunea Democrată a Maghiarilor 

din România, chiar dacă formal nu este un partid politic - au o responsabilitate crucială în acest sens 

(creșterea calității reprezentării politice, n.n.). Trebuie să ne asumăm în mod colectiv faptul că au 

existat derapaje instituţionale, că s-a produs o deteriorare a culturii politice democratice, în special 

datorită faptului că mulţi aleşi nu au fost preocupaţi de binele comunităţii sau al ţării şi au folosit 

funcţia publică pentru interese personale“. Și bine zice, mai ales când se gândește la ciracii lui 

Borbély. 

Atât că, nici Iohannis, nici PNL nu cred că realizează ce înseamnă o colaborare cu UDMR. Dincolo 

de faptul că ungurii votează sistematic în parlament de partea corupției, în vreme ce liberalii, măcar de 

ochii lumii, au reușit să-și convingă parlamentarii să nu mai blocheze cererile justiției, UDMR este 

formațiunea care se opune vehement și agresiv celor mai importante proiecte de modernizare a 

României. E vorba de: revizuirea Constituției, reorganizarea administrativ-teritorială și votul prin 

corespondență. 

Primul proiect ar corecta o mulțime de erori și ar evita blocaje constituționale grave, numai dacă ar fi 

să ne gândim la oportunitatea de a scoate imunitatea parlamentarilor pentru alte fapte în afara 

declarațiilor politice. Al doilea proiect ar ajuta România să se dezvolte durabil, pornind de la 

interesele comunităților, prin defragmentarea uriașă a unităților administrativ teritoriale și comasarea 

„casetelor“ desenate de Ceaușescu pentru a servi propriei dictaturi. 

Dar UDMR nu vrea revizuirea Constituției fără renunțarea la articolul despre stat unitar și nici 

reorganizarea administrativ teritorială fără enclavizarea etnică a regiunilor de dezvoltare. Așa că pe 

UDMR nu te poți baza decât dacă vrei să te întorci în comunism. 

Cel mai grav mi se pare însă că orice alianță cu UDMR spulberă speranțele pe care românii care 

trăiesc în afara granițelor și le-au pus în restabilirea dreptului de vot. După ce i-au umilit obligându-i 

să stea la cozi uriașe anul trecut, cu ocazia prezidențialelor, politicienii s-au înghesuit să le promită că 

până la alegerile locale și parlamentare din 2016 vor avea votul electronic sau prin corespondență. 

UDMR s-a opus încă din 2011 acestui proiect, inițiat pe atunci de Guvernul Boc. Și se va opune în 

continuare, pentru că, dacă s-ar introduce votul prin corespondență, UDMR are șanse mici să mai 

treacă pragul de 5%. Să explic cu cifre de ce se întâmplă astfel. La ultimele alegerile parlamentare, 

UDMR a fost votat de aproximativ 380.000 de etnici maghiari, ceea ce a reprezentat un scor de 

5,15%. Din cei cam un milion de adulți de etnie maghiară din România, doar o treime mai cred în 

balivernele UDMR. Dacă s-ar introduce votul prin corespondență, în loc de 7,5 milioane de voturi 

valabil exprimate, câte au fost în 2012, vom avea probabil cel puțin 9 milioane. Cum UDMR nu va 

putea păcăli mai mult de 400.000 de maghiari, înseamnă că procentajul lor abia va depăși 4% în 2016. 

Fiind vorba de lipsirea de imunitate a unor așa-numiți reprezentanți ai comunității, aceștia se vor bate 

pe viață și pe moarte ca diaspora românească să nu poată vota altfel decât până acum. Adică să stea în 

continuare la cozi sau să rămână acasă, astfel ca participarea la vot, pe ansamblu, să fie suficient de 

mică pentru a-și face ei pragul parlamentar. Nu, nu s-au gândit să înceapă măcar în al doisprezecelea 

ceas să reprezinte localitățile cu majorități etnice maghiare. De altfel, ar fi și târziu, după 25 de ani în 

care i-ai ținut în beznă, ce să le mai promiți? Și atunci, Kelemen și Borbély nu au decât o soluție: să 

nu-i lase pe români să voteze în număr mare. 

Dacă așa stau lucrurile, atunci eu nu înțeleg cum arată parteneriatul PNL cu UDMR pentru următorii 

10 ani. Pentru că el nu poate fi decât un parteneriat împotriva celor care l-au votat pe Iohannis, 

străbătând sute de kilometri și înghițind umilința ceaușistă a statului la coadă, în speranța că în 2016 

vor putea să își exprime opțiunea într-un mod mai civilizat și mai puțin costisitor. 
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Partidele pseudo-parlamentare – mod de întrebuinţare 

Mircea Kivu, 5 mai 

 
Existǎ în legislaţia românǎ o serie de referiri la partidele parlamentare. Mǎ refer la o serie de privilegii 

de care se bucurǎ acestea, altele decât cele „naturale“ - adicǎ decurgând din funcţionarea 

Parlamentului. În general, e bine sǎ fii partid parlamentar. Poţi sǎ angajezi consilieri parlamentari 

plǎtiţi de la buget, preşedintele de grup este remunerat suplimentar, desemnezi reprezentanţi în tot 

felul de consilii... Şi în particular, situaţia partidelor parlamentare e de invidiat. Ele beneficiazǎ de 

subvenţie de la buget, în campaniile electorale au dreptul de a desemna membri în birourile electorale, 

dispun de timpi de antenǎ la radioul şi televiziunea publice etc. 

N-ar fi nimic rǎu în asta. Sunt aleşii noştri, i-am ales sǎ ne reprezinte, pare firesc sǎ aibǎ alte drepturi 

decât restul partidelor care încarcǎ inutil emisiunile electorale şi buletinele de vot. Aici apare 

problema: au fost toate partidele parlamentare alese de cǎtre electorat? 

Rǎspunsul nu poate fi afirmativ atât timp cât existǎ, parazitând partidele care au cu adevǎrat 

însemnǎtate electoralǎ (adicǎ, pot sǎ acceadǎ în Parlament prin forţe proprii), cam tot atâtea partide 

care nu s-au confruntat niciodatǎ în mod independent cu electoratul, sau au fǎcut-o foarte demult, iar 

atunci când au fǎcut-o au obţinut rezultate dezastruoase. Vreau sǎ spun cǎ pe lângǎ PSD, PNL 

(respectiv, PNL şi PDL, aşa cum s-au prezentat la ultimul scrutin parlamentar) şi UDMR, mai sunt 

înregistrate ca partide parlamentare distincte PC, UNPR şi (oarecum) PMP. 

Partidul Conservator (fost Umanist) a candidat în ultimul deceniu exclusiv în alianţǎ cu PSD. Nu ştim 

care a fost valoarea adǎugatǎ a partidului şi a trustului de presǎ aparţinând lui Dan Voiculescu 

(securist, om de afaceri şi infractor), dar e cert cǎ, dupǎ alegerile din 2004, social-democraţii au 

pierdut posibilitatea de a forma guvernul (dupǎ ce obţinuserǎ cel mai mare numǎr de voturi) datoritǎ 

trǎdǎrii lui Voiculescu, care a optat pentru a deveni „soluţia imoralǎ“. De-a lungul anilor, 

conservatorii au fǎcut parte din mai multe guverne, fie în alianţǎ cu Dreapta, fie cu Stânga. 

Uniunea pentru Progresul României este creaţia lui Traian Bǎsescu. În 2009, când Guvernul Boc 

fusese demis în urma unei moţiuni de cenzurǎ, transfugii tuturor partidelor au fost invitaţi la Cotroceni 

pe picior de egalitate cu partidele adevǎrate şi au fost convinşi sǎ asigure majoritatea necesarǎ 

instalǎrii noului Guvern Boc. Respectivii independenţi, dupǎ ce au beneficiat de o modificare a 

regulamentului Camerei care le-a permis sǎ-şi formeze un grup parlamentar propriu, s-au înregistrat 

ca partid. Ulterior, Bǎsescu şi PDL au plǎtit scump noua soluţie imoralǎ, atunci când partidul proaspǎt 

înfiinţat a jucat rolul decisiv în succesul moţiunii de cenzurǎ care a adus la putere, în aprilie 2012, 

Uniunea Social-Liberalǎ. UNPR a avut o singurǎ tentativǎ de participare electoralǎ pe cont propriu, la 

localele din 2012. A obţinut cu greu 3% din voturi, dupǎ care a decis cǎ e mai prudent sǎ intre în 

Parlament sub umbrela alianţei cu PSD (şi PC). Acum pare sǎ se apropie de constatarea cǎ interesul 

(naţional, evident!) este alǎturi de PNL, dar nu prea ştie cum sǎ valorifice aceastǎ constatare. 

Cu Partidul Mişcarea Popularǎ, lucrurile sunt mai complicate. Conform Ordonanţei de Urgenţǎ nr. 

45/2014, nu este partid parlamentar, cǎci nu este unul dintre “partidele şi alte formaţiuni politice care 

au grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele Parlamentului şi care au obţinut în urma 

ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputaţi sau senatori pentru 

candidaţii înscrişi pe listele acestora ori pe listele unei alianţe politice sau electorale din care au făcut 

parte partidele ori formaţiunile politice respective“. Deşi are reprezentanţi în ambele Camere, 

mandatele respective nu au fost obţinute pe listele partidului, care s-a înfiinţat dupǎ ultimele alegeri 

generale. 

Partidele pseudo-parlamentare joacǎ, pe scena politicǎ, diverse funcţii. Una e cea de a face “treaba 

murdarǎ“. Ca imagine, nu “dǎ bine“ sǎ primeşti în partid transfugi din alte partide. Dar voturile lor 

conteazǎ la numǎrǎtoare, de aceea transfugii din PNL afiliaţi Partidului Liberal Reformator 

(formaţiune neînscrisǎ în Registrul partidelor politice) s-au alǎturat grupului parlamentar al 

conservatorilor; alţii, veniţi mai ales din PP-DD, au fost primiţi în UNPR. Ele mai pot folosi, dupǎ 
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cum am vǎzut, la modificarea majoritǎţilor guvernamentale – detalii suplimentare aflaţi de la liderii 

UNPR. 

Legitimitatea conferitǎ de cǎtre electorat acestor partide este cvasi-nulǎ. Sondajele indicǎ în mod 

constant cǎ niciunul nu ar depǎşi, pe cont propriu, pragul electoral. Atunci, prin ce sunt ele mai bune 

decât cele pentru care au votat câteva zeci (chiar sute) de mii de cetǎţeni? 

Rǎspunsul îl pot da partidele care le acordǎ, prin politica de alianţe electorale, statutul de parlamentar. 

 

 

 

Dacă Dragnea trebuie să plătească, atunci să plătească toți 

Cristian Teodorescu, 18 mai 

 
Nu sînt un simpatizant al lui Liviu Dragnea și nici n-am fost vreodată. Condamnarea lui la un an de 

închisoare cu suspendare pentru ceea ce ar fi făcut la referendumul pentru debarcarea președintelui 

Băsescu mi se pare, însă, cusută cu odgonul. I-a îndemnat Dragnea pe primari să facă ilegalități ca să 

se adune voturile pentru demiterea lui Băsescu? Din cîte știu, nu! 

Din stenogramele apărute în presă n-a reieșit altceva decît că Dragnea le-a cerut primarilor să cheme 

lumea la vot, adică să-și exercite un drept garantat de Constituție. În ziua referendumului, la diverse 

posturi de televiziune și de radio a avut loc un adevărat război al îndemnurilor. Pedeliștii îi învățau pe 

alegători să nu meargă la urne – ca să nu se facă cvorumul! – în timp ce useliștii le spuneau să se 

ducă. Pedeliștii și-au instruit și primarii să nu scoată alegătorii la vot. 

Or, din acest punct de vedere, cine e mai vinovat? Dragnea și primarii lui sau pedeliștii și primarii lor? 

Dacă ar rezulta de undeva că Dragnea i-a învățat pe primari să fure la vot, adică să comită o 

infracțiune, pedeapsa asta cu suspendare e prea blîndă. Dar dacă le-a cerut numai și numai să îndemne 

lumea să voteze, pedeapsa are caracter politic! Dacă vreun primar sau vreun președinte al unei secții 

de votare a făcut coțcării la urne, asta e vina lui, nu a lui Dragnea, cîtă vreme numărului 2 din PSD nu 

i se pot pune în cîrcă îndemnuri explicite la fraudarea votului. Și din cîte știu, asemenea îndemnuri nu 

există. 

Observația lui Cristian Pîrvulescu, formulată cît se poate de neted, că DNA i-a făcut un dosar politic 

lui Dragnea, mi se pare impecabilă și demnă de atenție în eventualitatea unui recurs. Asta cu atît mai 

mult cu cît atunci cînd, la sugestia lui Traian Băsescu, că s-ar fi falsificat milioane de voturi, atît 

Parchetul General, cît și DNA au pornit la vînătoare de fraude și n-au descoperit decît vreo cîteva sute 

de nereguli, dintre care unele trase de păr. 

Așa că dacă un îndemn politic e taxat ca o tentativă de fraudare a referendumului, atunci toți cei care 

au adresat asemenea îndemnuri în ziua referendumului ar fi trebuit pedepsiți ca și Liviu Dragnea. Și 

primul care s-ar fi cuvenit să-și lingă azi rănile, alături de Dragnea, ar fi trebuit să fie Vasile Blaga, cel 

care l-a reclamat pe Dragnea la DNA. 

Poate că n-aș fi scris cele de mai sus dacă n-aș fi aflat că fratele lui Liviu Dragnea a murit de supărare, 

după ce a aflat de pedeapsa suferită de fratele său. Fiindcă dacă Dragnea se poate convinge că e 

nevinovat în fața legii, nimic nu-l va putea convinge că fratele nu i-a murit și din cauza lui. 

 

 

 

Şi de ce şi-ar da Ponta demisia? 

Costi Rogozanu, 8 iunie 

 
Ce motive ar avea Ponta să-şi dea demisia, motive dincolo de sentimente etice înălţătoare, mai ales 

pentru opoziţie, sau pentru diverse suflete curate din spaţiul public românesc? DNA îl acuză că a luat 

nişte bani incomplet justificaţi de la Şova care i-a luat, la rîndul lui, de la Rovinari. Imoral, dar oare şi 

ilegal?, vorba lui Băsescu. Asta rămîne pe seama justiţiei. Noi urmărim ce motoare politice ar putea 

anima o eventuală demisie: 
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- deja a anunţat că e pregătit să reziste în funcţie, aliaţii par să-i fie aproape, iar comunicatul 

DNA a fost beştelit nu doar de aliaţi tradiţionali, ci şi de inamici tradiţionali. Peste weekend, 

situaţia pare să se fi detensionat destul de mult, ceea ce părea o presiune enormă vineri 

dimineaţă este acum pus pe şinele previzibile ale “bătăliei politice”. 

-    să zicem că şi-o dă. Iohannis ce va face, va numi premierul unei minorităţi, exact aşa cum i-a 

făcut-o Băsescu lui? Va trece peste o majoritate? 

  -  şi dacă Ponta s-o fi gîndit să-şi dea demisia, cînd o fi văzut-o pe Gorghiu urlînd – şi ea fostă 

angajată de lux la Atanasiu, omul care i-a făcut şi lui Şova legătura – s-o fi răzgîndit. 

    - mă obosesc exemplele cu Vestul perfect unde oamenii politici îşi dau demisia instant. Îmi 

amintesc de nesimţitul Cahuzac căruia a trebuit să i se arate clar peste 10 milioane de euro pe care-i 

ascundea de fisc ca să se simtă; mai sînt apoi exemple de miniştri prinşi cu plagiat dar care fie n-au 

plecat uşor cum se spune, fie ocupau poziţii simbolice, nu executive, şi au fost instant executaţi de 

partid. 

    Şi dacă şi-ar da demisia, Gabriel Oprea i-ar arde-o. Oprea are nevoie la anul ca de aer de PSD ca 

să-şi bage partidul în parlament. Doar PSD e bun vehicul pentru stafii politice 

    Ponta se apără cu abureli suplimentare – “nu am fos niciodată asociat cu Şova şi asociaţii”. De ce să 

spui asta? De cînd e o ruşine să-ţi iei rente din diverse locuri? Sînt pline declaraţiile de avere de astfel 

de cazuri. Iar la avocaţi precum Predoiu ţi se înceţoşează mintea de la diverse legături politico-

business. La MRU care avea de negociat chestiuni cu OMV (şi soţia era angajată pe bani grei la 

aceeaşi companie) era conflict de interese? Din nou, era doar imoral, probabil. 

- anticorupţii fanatici par să-şi fi pierdut totuşi simţul realităţii şi sunt mai uşor de combătut. 

Cînd ai cazuri precum Cocoş, Bica şi legăturile lor cu partidele anticorupţie, relativizarea e 

obligatorie, nu e vreun moft de mafiot 

- bătălia e “instituţional” vs. “politic”. De ce ar lăsa postul de lider al politicului Victor Ponta? 

VP nu are competitori serioşi în PSD şi nici afară, DNA i-a rezolvat problema asta. 

-  opoziţia însăşi este extrem de anemică (PNL-ul era cam tot plecat în weekend prelungit sau 

ameţit de vacanţă vineri, trăgeai cu tunul după un lider să declare ceva) sau ridicolă (vezi 

PMP) – îi e de ajuns lui Ponta să arunce o privire la posibilii înlocuitori şi să ştie că asta e o 

luptă de dus. Plagiatul – care măcar era clar, incontestabil – a fost o perioadă mult mai dificilă 

peste care a trecut ca buldozerul 

- de ce şi-ar da demisia cînd îl iubeşte mult mai multă lume bună ca-n 2012? Măsuri 

avantajoase pentru diverşi investitori ar trebui să-şi spună cuvîntul acum, nu? Camerele de 

comerţ străine ştim sigur ce cred, să vedem dacă vor exista pusee “etice” dinspre ambasade 

  -  opoziţia însăşi a pregătit nedemocratic răsturnarea. Totdeauna de la alegeri a plutit scenariul în 

care curăţă DNA calea către preluarea puterii. O fantezie nedemocratică pe care DNA a alimentat-o şi 

cu incriminări sugerate în dosare precum Duicu. 

    Să zicem că VP renunţă la scaun şi că ar juca pe cartea demisiei şi replierii. Partidul l-ar părăsi în 

secunda a doua. Contextul întreg îl ţine înfipt în funcţie şi dacă e vinovat şi dacă nu se face vinovat de 

acuzaţiile DNA. 

    Ponta are nişte exemple la îndemînă pe care avocatul Antena 3 deja le-a răspîndit. I-au găsit pînă şi 

lui Predoiu care şi-a angajat partenerul de afaceri în minister, fără studii juridice (aici). Dar 

guvernările sînt pline de astfel de cazuri. Aici e o altă problemă, acel tip de conflict de interese nu are 

precedent – procurorii au ales să experimenteze din prima aplicarea lui pe premier. Consecinţele sînt 

clare: se vor tot aduce exemple de zeci de alte astfel de cazuri. 

    “Încrederea în instituţii” trebuie să meargă şi altfel. Am încredere în instituţii că-mi vor răspunde 

cîndva cum a fost posibil să-şi dea un primar singur o casă. Fie şi cu o întîrziere de un deceniu şi mai 

bine. Încrederea în instituţii că schimbă repede puterea politică cum ne convine e de fapt neîncredere 

totală în mecanisme democratice de bază. 

  -  se tot discută şi imunitatea parlamentară a o mia oară. Am făcut acum cîteva luni un conspect, 

poate ajută. Imunitatea parlamentară e o condiţie fundamentală pentru separarea puterilor în stat şi e 

foarte răspîndită în UE, asta e. 

    - la chestiunea “instabilităţii ţării”, Ponta a răspuns instant că tocmai el înseamnă stabilitate – 

adevărul e că Iohannis nu a dat semn că stă după colţ cu vreun scenariu clar şi ispititor de înlocuire. 

Am văzut deja “voci” propunîndu-l pe George Maior premier. Pfff. 
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Să aştepţi demisia provocată doar de un motor al remuşcării e naiv politic. Nu se întîmplă nicăieri. 

Ponta va utiliza toate armele de apărare şi deocamdată nu e deloc singur. 

 

 

 

 

Cum manevrează Ponta și Iohannis scandalul demisiei 

Cătălin Striblea, 15 iunie 

 
Am lăsat câteva zile să curgă ca să-mi dau seama de modul în care cei doi poli de putere au jucat în 

această chestiune. Ce tactică au avut, cum și-au pregătit pașii și ce au urmărit. Am adunat informații, 

am stat de vorbă cu mai mulți oameni și am avut și un pic de noroc. Nu-i judec pentru ce au făcut, e 

pur și simplu politică și mult marketing. Așadar, să pornim de la singurul punct comun: ambii au știut 

din timp că urmează ceva important și s-au pregătit. 

1. Victor Ponta a fost chemat întâia dată la Parchet, cel mai probabil luni. Codruța Koveși a declarat 

acest lucru și nu cred că a mințit. Doar că aici intervine jocul avocaților cu citația telefonică. E o 

practică pe care orice avocat ți-o poate confirma. Când nu e vorba de un flagrant sau o aducere cu 

mandat, data prezenței la DNA se negociază. Avocații și procurorii discută mereu pe telefon și sms 

când și cum pot veni cu clienții la sediul instituției. Vorba unuia dintre cei care merg acolo des ,”altfel 

nu am mai ajunge niciodată, ținând cont că trebuie să ne împărțim între instanță, parchete și întâlniri 

cu clienții”. 

De asta cred că la prima chemare Victor Ponta sau avocatul au cerut o amânare de câteva zile, timp în 

care și-au pregătit strategia. Echipa a hotărât că avantajos ar fi să joace politic și să ajungă la DNA 

vineri.  Undeva pe miercuri, Victor Ponta introducea în spațiul public ideea unei înțelegeri între PNL 

și procurori: ”Dacă nu sunt probe, înseamnă că a fost o înțelegere între procurori și PNL-iști să facă 

circ”, spunea în cazul Șova. Nu știu dacă joi procurorul a sunat din nou la Guvern sau dacă oamenii 

lui Ponta l-au anunțat că vine a doua zi. Procurorul a emis citația după convorbire, cel mai probabil, 

având confirmarea că premierul vine a doua zi. Nu știu dacă i-a trecut prin cap procurorului că a doua 

zi se depune moțiunea, dar nu mai avea ce face. Era deja plasat într-o zonă încărcată politic. 

De aici încolo e istorie. Victor Ponta s-a întâlnit cu consilierii săi joi seară și au pregătit strategia de 

imagine. Au trimis mesaje că dosarul e manipulat politic, au scris spre presa străină și ambasade. Și-

au făcut temele aproape perfect și au legat dosarul de moțiune. 

2. Iohannis a știut de la bun început că Ponta se îndreaptă spre Parchet. Cel mai probabil calcul pe 

care și l-a făcut este că poate încerca înlăturarea lui Victor Ponta, deși  știa că nu are cum să pună o 

majoritate în loc. Dar a fost dipus să forțeze pentru că e într-o situație dublu câștigătoare: ori își dă 

Ponta demisia, ori îl erodează atât de mult că pică în timp. 

Iohannis și-a pregătit intervenția cu câteva zile înainte. A stabilit pașii de urmat și așteptat ca Ponta să 

se hotărăscă să vină la Parchet. Joi seara a știut la rându-i că Ponta face pasul. Nu a pregătit un 

discurs, ci un interviu. Interviul la TVR a fost solicitat de președinte cu o zi înainte de prezența lui 

Ponta la DNA, adică joi. Nu vă faceți griji, oficial nu dă comenzi în TVR, a răspuns la o solicitare mai 

veche. 

Inițial m-am gândit că a făcut o greșeală când a cerut demisia întregului guvern, plecarea coaliției și a 

amintit numele lui Predoiu ca posibil premier. De fapt, președintele a dat semnale propriului partid și 

și-a păstrat și imaginea sa de om care plutește pe deasupra lucrurilor. Au încercat să umble la Gabi 

Oprea, ba chiar l-au plimbat prin fața camerelor ca în coaliție să apară ceva tensiuni. Întâlnirea a fost 

una de sondare, dar Oprea i-a refuzat câtă vreme Ponta este în funcție. Așa se face că imediat Ludovic 

Orban a deschis ușile fugarilor spunând că poate rămâne coaliția, dar fără Ponta. Asta a deschis câteva 

cărări, căci  PSD a hotărât să nu-și mai trimită oamenii la vot. Legăturile slabe au cedat pe undeva, dar 

nu vor avea curaj să iasă în față. 

De aici încolo mi-e neclar. Cred însă că Victor Ponta nu are cum să-și ducă mandatul la capăt. 

Oamenii lui Iohannis așteaptă cu răbdare ca ”PSD să se autodistrugă”, cum spunea un înalt oficial 

român. Apropo, Ioan Rus a mai dat azi o mână de ajutor la imaginea dezastruoasă a guvernului. 

Ciudată coincidență declarația sa cu ”golani și curve”. Ori mută atenția de la scandal, ori e veriga 
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slabă. Cei din PSD nu au uitat nicio secundă ce a făcut Rus la referendum în 2012. Se întâmplă oare 

din nou? 

 

 

 

 

 

Jocurile generalului Oprea şi interesul naţional 

Rodica Culcer, 17 iunie 

 
Pentru că refuz să-mi trădez condiția de „trestie gânditoare” (roseau pensant), am încercat și eu să 

descifrez sensul mișcărilor contradictorii ale generalului Oprea pe eșichierul politic dâmbovițean. De 

câteva zile toată lumea se întreabă de ce s-a convertit brusc acest personaj cel puțin controversat la 

democrația liberală care are drept stâlp de susținere statul de drept, cum de face declarații care lovesc 

– indirect dar sigur – chiar în cel pe care afirmă cu tărie că-l sprijină, și anume în Victor Ponta. Căci 

ce altceva pot fi declarația de susținere a Laurei Codruța Kovesi pentru un nou mandat la conducerea 

DNA și amenințarea cu retragerea din coaliția de guvernare dacă modificările legislației penale nu vor 

fi abandonate? 

Nimeni nu crede în sinceritatea acestei „convertiri”, care vine prea târziu pentru a fi credibilă și nu a 

fost anunțată de nici una din acțiunile și declarațiile anterioare ale actualului vice-premier. Admit că, 

în timpul guvernului Boc, partidul pe care îl conduce, UNPR, a sprijinit în Parlament reforma justiției 

așa cum a susținut-o Traian Băsescu. Tot el însă l-a trădat pe președinte în 2012 fără nici o remușcare. 

Deci nu trebuie să căutăm resorturile acțiunii sale în sfera principiilor, ci a calculelor politice de 

conjunctură.  Care ar fi așadar calculele pe care le putem ghici în spatele acțiunilor din ultima vreme 

ale generalului Oprea? Fără a avea acces la meandrele gândirii liderului UNPR, deduc că este vorba 

nu atât de o inițiativă a sa proprie, ci de un efort a unui segment din actuala coaliție de guvernare de a-

și salva poziția dominantă în fața degringoladei pe care o poate declanșa ancheta DNA în cazul Ponta, 

privită ca punct culminant al campaniei anti-corupție din ultimii ani. Este clar că Victor Ponta nu 

poate continua să conducă guvernul dacă este chemat frecvent la DNA pentru a da socoteală pentru 

faptele sale din perioada cârdășiei cu Dan Șova. Este deci necesar ca PSD să scape de el ca să 

supraviețuiască, fie și într-o formulă restrânsă, impusă tot de rigorile justiției. Metoda modificării 

legislației penale, menită să întoarcă ceasul istoriei înapoi la momentul „Rodica Stănoiu” nu rezistă 

presiunii externe, din partea UE și a NATO. Nu uitați că toate încercările de a acționa în această 

direcție au fost stopate în ultimul moment; așa s-a întâmplat și acum, când modificările propuse de 

PSD pentru a-i paraliza pe procurori au fost amânate pentru sesiunea din toamnă, deși parlamentarii 

puterii erau nerăbdători să le adopte înainte de vacanța de vară. Nu cred că decizia amânării a fost 

luată în urma amenințărilor generalului Oprea cu retragerea sprijinului politic, ci în urma unor 

demersuri discrete dar ferme din partea aliaților occidentali, care știu cum să pună presiune pe o țară 

care are nevoie de condiții favorabile de creditare pentru a-și acoperi salariile bugetarilor și pensiile. 

Cred că generalul Oprea s-a folosit de acest moment, probabil fiind bine consiliat, pentru a se legitima 

ca garant al independenție justiției. 

În consecință, generalul Oprea spune acum exact ce vor să audă UE și NATO pentru că dorește să-și 

legitimeze partidul ca partener de negociere în eventualitatea prăbușirii, fie și controlate, a PSD. 

Generalul știe bine că PNL nu este de fapt un partener credibil pentru Occident, mai ales că „vechiul” 

PNL, când se afla la guvernare, a încercat să retragă forțele românești din Irak iar președinteel 

Iohannis a fost – și a rămas – destul de indulgent față de Moscova. El însă nu a fost niciodată 

suspectat de afinități putiniene, fiind un produs eminamente local. Această tentativă de legitimare în 

ochii partenerilor externi poate facilita pe plan intern o preluare a psd-iștilor care nu doresc să renunțe 

la putere de dragul lui Ponta, sau chiar o preluare a conducerii unui nou partid, rezultat din fuziunea 

PSD-UNPR, fuziune despre care s-a mai vorbit în trecut. Nu știm dacă generalul Oprea se visează pe 

sine viitor premier sau pregătește terenul pentru altcineva, poate un personaj cu altă anvergură 

intelectuală și alt nivel de credibilitate internațională. În nici un caz nu cred că recentele lui mișcări au 
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fost gândite de el; cred că i-au fost inspirate, chiar dictate, de alți actori. Dacă ne uităm atent în 

trecutul său, observăm, în perioada guvernului Boc, o prietenie accentuată cu Elena Udrea, care la 

rândul ei era în bune relații cu directorul SRI de atunci, George Maior, pe care și generalul îl 

apreciază și care trebuia să plece ambasador la Washington dar încă nu a plecat. Într-un scenariu 

anunțat de Victor Ponta, George Maior ar fi devenit premier în cazul victoriei domnului Ponta la 

prezidențiale. Oare să fie întâmplătoare atacurile doamnei Udrea la adresa lui Cătălin Predoiu, 

singurul politician decent al momentului, desemnat premier în umbră de PNL? Nu cred, cum sigur nu 

au fost întîmplătoare nici apărarea lui George Maior, cu care se întâlnea în timpul campaniei, nici 

atacurile ei la adresa lui Florian Coldea, adjunctul supraviețuitor al domnului Maior la SRI. 

Jocurile sunt în tot cazul ascunse și complicate. S-ar putea ca domnul Maior să devină brusc singura 

candidatură valabilă a actualei coaliții în cazul ieșirii din scenă a lui Victor Ponta – din motive 

medicale, desigur. Occidentul ar fi, într-un fel,    constrâns să-l accepte; majoritatea parlamentară l-ar 

vota ca pe ultima șansă de a rămâne la putere, uitând că și el a sprijinit DNA; iar noi, alegătorii și 

contribuabilii, nu am avea nici un cuvânt de spus. Nu știu dacă așa se vor desfășura evenimentele, dar 

am destule indicii ca să cred că intenția unei astfel de evoluții există, iar informațiile cu privire la o 

posibilă fuziune PLR-PC, menită să coalizeze grupusculele care se pretind de dreapta din fostul USL, 

sugerează că pe scena politică se operează acum regrupări importante.  Sigur, poate contează și cum 

vede lucrurile președintele Iohannis, care nu este un fan al lui George Maior. În această privință însă, 

cred că președintele va vedea ceea ce îi vor spune să vadă cei mai puternici decât el. 

Va fi această mișcare, dacă se va concretiza, în interesul național – cel mult invocat de Gabriel Oprea? 

Doar în măsura în care interesul unei țări poate fi servit de personaje dubioase și partide compromise 

– adică de ciori vopsite. Noi nu avem partide autentice, ci doar triburi, care-și negociază teritorii și se 

bat pentru accesul la resurse. O alternativă reală nu există, iar societatea civilă, așa cum a existat la 

începutul anilor 90, este moartă. Din când în când, fantoma ei mai trimite în spațiul virtual câte un 

comunicat revoltat de care nimeni nu ține seama, nici măcar șeful statului – de care de asemenea nu 

mai ține seama multă lume.  În cazul scandalului recent legat de dosarul penal al lui Victor Ponta și de 

tentativele de modificare a legislației penale, fantoma societății civile a uitat să ne viziteze. 

 

Poate că am prezentat un tablou prea sumbru. Unde este speranța, îmi veți spune? Iar eu voi răspunde 

că, atâta vreme cât puterea de la București nu se poate rupe de Occident, cum ar dori ea în fundul 

sufletului ei mic, negru și hrăpăreț, mai avem o șansă să nu ne prăbușim, fie și grație unor penibile 

compromisuri și expediente. În privința speranței autentice în regenerarea noastră morală și politică, 

mărturisesc că rămân sceptică până în momentul în care vom vedea că există forțe interne viguroase – 

în societate și în politică – decise și convinse să susțină un astfel de reviriment. Dar acum este 

dimineața, ziua este mohorâtă și reveriile total inoportune. 

 

 

 

 

Victoria PSD la votul din Parlament pentru numirea lui MRU la SIE 

Ion Cristoiu, 1 iulie 

 
Cu chiu cu vai, MRU a trecut de votul Parlamentului. 

Deoarece tendința tot mai accentuată a Raței mecanice de la Cotroceni de a ne trata ca pe niște 

cicisbei ai neveste-si a transformat un moment democratic într-o confruntare politicianistă, s-a văzut 

în rezultatul votului o mare victorie a PNL și o înfrîngere a PSD. 

Pupila lui Klaus Iohannis, zisă Alina Gorghiu, a sărit într-un picior, ca nepoțica de bucurie, bîiguie ea, 

că s-a format o nouă majoritate pentru o Moțiune de cenzură care s-o parașuteze pe ea din Dealul 

Cotrocenilor în Valea din Piața Victoriei. 

Jubilația Pupilei s-a întemeiat pe intrarea în sală, mai ceva ca Napoleon în Moscova incendiată, a lui 

Gabriel Oprea în fruntea oștilor UNPR-iste. A mai fost folosit drept motiv de bătăi încîntate din palme 

votul UDMR și votul minorităților. O neghiobie, deoarece, cum zicea Kelemen Hunor, MRU trece în 
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ochii ungurilor drept un membru al UDMR, iar minoritățile votează după cum primesc ordin pe 

Unitate. 

Rezultatul votului trebuie raportat la miza confruntării. 

PSD nu s-a dat de ceasul morții să aibă un om în fruntea unui Serviciu care poate fi condus și de 

fărașul de după ușă pe post de director civil. 

Nici n-avea de ce. 

În postdecembrism, funcția de Director SIE, infinit mai puțin importantă, fie și în planul vizibilității, 

decît cea de Director la SRI, a fost văzută de partidele politice drept o sinecură. Așa va fi socotit-o și 

Klaus Iohannis, fericit că MRU acceptă tragerea pe linie moartă după ce aspirase la funcția de premier 

al Guvernului Meu și, prin asta, deschide calea pentru Pupila Alina Gorghiu. 

De ce a făcut atîta caz PSD de numirea lui MRU la SIE? 

Din motive strict electorale. 

Greșeala lui Klaus Iohannis de a vîrî pe gît Partidelor politice pe MRU fără minimul preludiu numit, 

în democrație, consultare, a fost speculată magistral de PSD. Pentru Victor Ponta, care indiscutabil a 

dovedit aici viclenie politică, felul antidemocratic în care a procedat Klaus Iohannis a fost un bun 

prilej de a face mare caz de întoarcerea lui Klaus Iohannis la ceea ce propaganda PSD a numit 

năravurile lui Traian Băsescu. Mai mult, trecînd peste adevărul că MRU l-a trădat pe Traian Băsescu, 

atacîndu-l în ultimul timp (poziția PMP mi s-a părut contraproductivă electoral), propaganda PSD a 

prezentat numirea lui MRU drept numirea unui om al lui Băsescu. Bun prilej de tărăboi pe tema 

supraviețuirii sub noul președinte a Sistemului și a oamenilor lui Traian Băsescu. 

PSD a mai speculat și abjecta slugărnicie a PNL față de Președinte. Aici pare a se fi întîlnit eterna 

experiență a lui Vasile Blaga de milițian de strajă la poarta fostului președinte cu dragostea înflăcărată 

pe care i-o poartă Alina Gorghiu noului președinte. 

MRU a fost dat jos și de PNL la moțiunea de cenzură din 2012. 

Vorbele de atunci ale liderilor PNL sunt încă proaspete în amintirea electoratului. Punîndu-și iobagii 

din PNL să-l voteze și mai ales să se bată pentru MRU, Klaus Iohannis i-a obligat să se facă de rîs în 

ochii electoratului. 

PSD, prin boicotarea votului, prin tărăboiul anterior, de credeai că MRU va fi numit Președinte al 

Republicii, a urmărit să vîre în cap electoratului că el rămîne consecvent nu numai democrației, dar și 

considerării lui MRU drept adversar. Dacă ar fi pipăit nițel și propriul electorat, PNL ar fi sesizat că 

nici acestuia nu i-a plăcut numirea lui MRU, din motive care-mi scapă electoratul de Dreapta 

antipatizîndu-l pe proaspătul director SIE. 

Dacă aș fi lider PNL, după ce nepoțica Alina Gorghiu va fi terminat de sărit în picior de bucurie că i-a 

mai îndeplinit o toană unchiului de la Cotroceni, aș trece la o analiză lucidă a întîmplării, analiză care 

nu poate să nu conchidă că PSD-ul, căruia mulți îi cîntă prohodul, a dovedit că-n materie de viclenie 

politică are resurse nebănuite. 

 

 

 

Două teme de reflecţie despre votul la distanţă 

Mircea Kivu, 7 iulie 

 
Odată cu scandalul produs la alegerile prezidenţiale din noiembrie, când mii de români au fost 

împiedicaţi să-şi exercite un drept definitoriu pentru democraţie, cel de a alege, s-a pus problema 

necesităţii modificării legislaţiei privind votul persoanelor aflate în străinătate. După cum am mai 

scris, proiectul noii legi pentru alegerile parlamentare (aflat la promulgare) rezolvă parţial problema, 

căci obligă statul să înfiinţeze secţii de vot în localităţile (sau grupurile de localităţi) din străinătate în 

care se vor fi înscris în Registrul Electoral cel puţin 100 de alegători. 

A rămas în discuţie votul la distanţă, o altă facilitate care ar permite românilor din străinătate să-şi 

exercite dreptul de vot. Când spun “vot la distanţă”, mă refer la una din cele două variante posibile: 

votul prin corespondenţă şi cel electronic (prin internet). Aici apare o primă discuţie: care dintre ele ar 

fi de preferat? Problema votului electronic este că pare a fi expus unor riscuri importante de fraudare – 

prin atacuri cibernetice –, cu atât mai mare cu cât abilitatea hackerilor români este notorie. Pe de altă 
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parte, am putea să ne întrebăm de ce, atât timp cât ne permitem riscul de a face prin internet plăţi de 

zeci de mii de lei, nu am putea “risca” să şi votăm prin acelaşi mediu. 

Poşta clasică pare să fie un serviciu pe cale de dispariţie (şi, de aceea, tot mai scump), în timp ce 

viitorul pare să aparţină comunicării electronice. Atunci, dacă e vorba să implementăm un nou sistem 

de vot, şi dacă orice implementare presupune costuri suplimentare faţă de cele de utilizare, nu ar fi 

preferabil să alegem sistemul care pare să aparţină viitorului (chiar dacă e puţin mai complicat)? 

Altfel spus, aşa cum facem atunci când ne cumpărăm un nou laptop, ar trebui să-l alegem pe cel cu 

tehnologia mai nouă, chiar dacă e ceva mai scump. 

În prezent, există în Parlament nu mai puţin de cinci proiecte de lege privind votul prin 

corespondenţă, niciunul despre votul electronic. Niciunul nu a intrat în discuţia comisiei parlamentare 

de resort. Ca să producă efecte la alegerile parlamentare din noiembrie 2016, o asemenea lege trebuie 

promulgată în toamna aceasta. Cum s-a intrat deja în vacanţa parlamentară (teoretic, comisiile de 

specialitate ar lucra şi în vacanță, dar…), rămân practic doar două luni pentru discutarea în Comisie, 

în cele două Camere şi apoi pentru promulgare. Aşadar, opţiunea pentru un sistem de vot electronic 

este anulată din considerente de timing. 

O a doua problemă despre care nu s-a prea discutat este dacă votul prin corespondenţă ar trebui să 

poată fi exercitat doar de către cetăţenii din străinătate, şi nu şi de către cei din interiorul ţării. Cu alte 

cuvinte, de ce ar avea posibilitatea să voteze prin corespondenţă Ionel, român din Vaslui care 

munceşte în Andaluzia, dar nu şi fratele său Gigel, tot din Vaslui, dar care şi-a găsit de lucru la 

Timişoara? Nu se produce în felul acesta o discriminare între cele două categorii de migranţi – cei 

externi şi cei interni? 

Un posibil răspuns e că, aşa cum prevede alineatul 1 al articolului 42 din Legea alegerilor 

parlamentare, Gigel poate face, cu 45 de zile înaintea alegerilor, o cerere către Primăria Timişoara, 

prin care să solicite să fie înscris în lista electorală de aici. Alineatul 2 al aceleiaşi legi îi permite şi lui 

Ionel să ceară misiunii diplomatice din Spania să-l înscrie în lista electorală din localitatea andaluză în 

care munceşte. Dar el are dezavantajul că trebuie să facă asta cu 3 luni înaintea alegerilor. În plus, 

dacă în zona în care locuieşte nu există 100 de conaţionali care să fi depus cereri similare, el va trebui 

să bată drumul până la ambasadă sau cel mai apropiat oficiu consular (uneori, aflat la distanţă de mii 

de kilometri). Deci, pentru a compensa dificultăţile suplimentare întâmpinate de românii din 

străinătate în exercitarea dreptului de vot, s-ar putea justifica de ce li se acordă acest beneficiu 

suplimentar. 

La fel de adevărat e că, dacă tot se legiferează o facilitate, normal ar fi ca de ea să beneficieze cât mai 

multă lume. Aşadar, ar trebui găsite argumentele pentru  care NU s-ar permite cetăţenilor din 

România votul prin corespondenţă. Dacă m-aţi întreba pe mine, eu aş alege acel proiect de lege pentru 

votul prin corespondenţă care la următoarele alegeri (prezidenţialele şi europarlamentarele din 2019) 

ar putea fi cel mai uşor de extins, cu modificări minime, pentru toţi cetăţenii care lipsesc din 

localitatea de domiciliu în ziua alegerilor. Sau, de ce nu?, către toţi cetăţenii care optează pentru 

această modalitate de exercitare a votului.    

 

 

 

 

Ponta arestează PSD, PNL pe Iohannis 

Sebastian Lăzăroiu, 21 iulie 

 

 
Prin gestul politic al lui Iohannis, oprim o direcţie de dezvoltare economică a României... Se doreşte 

ca România să fie o colonie”. 

„Suntem într-o situaţie de criză..., cu preşedintele PSD pus sub acuzare şi cu vicepreşedintele 

condamnat. Sistemul din România aminteşte de mentalitatea comunistoidă, lucru care ne afectează 

credibilitatea. Partidul Social-Democrat are nevoie de „reforme profunde” şi de un congres 

extraordinar pentru alegerea unui nou preşedinte.” 
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Primul citat nu este nici din Vocea Rusiei şi nici din Varoufakis, el îi aparţine premierului Victor 

Ponta, ex-preşedinte PSD, în replică la respingerea noului Cod Fiscal de preşedintele Iohannis. 

Al doilea nu vine nici de la Victoria Nuland şi nici de la vreun analist pro-american din România, ci 

de la Valeriu Zgonea, preşedinte al Camerei Deputaţilor şi potenţial candidat la şefia PSD. 

Cum va reuşi PSD să împace cele două direcţii fundamentale? E drept că Ponta nu va mai candida la 

un nou Congres, dar pupila sa, Rovana Plumb, s-ar putea să nu se dezică de teoriile neo-colonialiste 

promovate de extrema stânga a Europei şi de propaganda Moscovei. Va fi aceasta o falie în PSD 

pentru următorii cinci ani? 

După exilul la Istanbul, „Alexis” Ponta se refugiază în extrema-stânga 

Singurul motiv plauzibil pentru care Ponta, urmărit penal, a demisionat din funcţia de şef al PSD, îl 

reprezintă presiunea crescândă şi eficientă a liderilor PES, sătui să fie reprezentaţi în România de un 

personaj imprevizibil discursiv şi, mai recent, inculpat într-un dosar cu fapte asimilate corupţiei. 

Aşa se explică de ce Ponta, dornic să îşi continue cariera politică, la doar 43 de ani, se îndreaptă spre 

zona sulfuroasă a ideologiei Syriza, acolo unde minciunile şi adevărurile sunt atât de relative, dar şi 

atât de seducătoare pentru categorii largi, nemulţumite de şansele în viaţă oferite de un sistem de 

educaţie rigid şi o piaţă a muncii inflexibilă. 

Că actualul Cod Fiscal n-are nicio legătură cu dezvoltarea României nu e un enunţ prea subtil. Când 

scazi taxele pe consum, creşte consumul. Iar consumul poate fi prezentat ca dezvoltare doar în ţările 

africane. Aşadar, Occidentul ar fi mai degrabă fericit cu relaxarea fiscală propusă de Ponta, întrucât, 

când creşte consumul, cresc şi importurile. 

Statutul de „colonie” al României în UE nu e diferit de al altor ţări, precum Spania, Franţa sau chiar 

Germania. Toate ţările au cedat din ce în ce mai multă suveranitate atunci când au acceptat să facă 

parte din clubul european. Nici nemţii nu sunt fericiţi că nu pot decide să nu mai finanţeze statele de 

la Mediterană sau din Estul Europei, cu o competitivitate mult mai scăzută decât a Nordului. Ponta 

„uită”, pur şi simplu, de Semestrul European sau de Tratatul Fiscal, ratificat de România în 2013 (!), 

mecanisme, în fapt, de cedare a suveranităţii statale, pe care actualul premier le-a acceptat senin la 

vremea respectivă. 

 

PSD, prizonierul lui Ponta 

 

După demisia din funcţia de preşedinte, Ponta ţine prizonier partidul, împreună cu prietenul Gabriel 

Oprea. Cine din partid ar vrea să-l supere pe ex-lider, care oricând poate demisiona din funcţia de 

premier, aruncând astfel reţelele clientelare în foamea opoziţiei? Cine ar avea curajul să i se opună 

„succesoarei desemnate” prin decret de familie pentru o perioada nedeterminată, fără a risca un gest 

brusc al lui Ponta de a părăsi guvernarea şi, odată cu el, tot partidul. 

Nici măcar îmbufnatul Dragnea, tras pe linie moartă încă din primăvară, în funcţia de „coordonator” 

(Ilie Sârbu: „Dragnea nu are nicio calitate în PSD”), nu pare a avea puterea să scoată partidul de sub 

şantajul tandemului Ponta-Ghiţă. Zgonea şi-a început campania, chiar în luna de miere, cu un mesaj 

dat Associated Press, nu pentru cei care l-ar putea vota la congres, ci către cei care crede el că l-ar 

putea „unge” şef al tribului social-democrat. 

Din capcana lui Ponta le va fi greu să iasă social-democraţilor. Cu cât vor organiza Congresul mai 

repede, cu atât mai repede vor pleca de la guvernare. Dacă vor să plece din deconcentrate la termen, 

atunci nu au decât să accepte semnătura Rovanei Plumb (în fapt, Ponta) pe listele de candidaturi. Iar 

cine are semnătura pe listele de candidaturi, are puterea reală în partid. 

 

Iohannis, prizonierul PNL 

 

Nu trebuie să fii prea perspicace să-ţi dai seama că Iohannis, care a binecuvântat până acum toate 

cheltuielile nemăsurate ale guvernului Ponta, a respins Codul Fiscal dintr-un interes personal bine 

calculat. Conform estimărilor specialiştilor BNR, dacă s-ar aplica relaxarea fiscală, deficitul bugetar 

va ajunge la 4% în 2016 şi la 5% în 2017. Orice specialist îţi poate spune ce implicaţii economice ar 

avea aceste deficite în 2018 şi 2019, ani cruciali din punct de vedere electoral pentru reînoirea 

mandatului prezidenţial: fie austeritate, fie „Grecia”. 

Dar, să ne înţelegem, PNL nu are aceeaşi agendă cu Iohannis. PNL vrea la guvernare din 2017 până în 

2020. Puţin le pasă liberalilor dacă Iohannis va mai câştiga sau nu un mandat. În fond, specialişti în 
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alianţe conjuncturale, liberalii ar putea face o mare coaliţie cu PSD în 2020. Şi, oricum, mai e foarte 

mult până atunci. 

 

 

 

Cum se jumulesc una pe cealaltă cele două aripi ale PNL-ului 

Cristian Teodorescu, 4 august 

 
Mai rău ca pacientul din reclamă, pe care-l dor dinții și dacă mănîncă o înghețată, și dacă bea o cafea 

fierbinte, noul PNL are în dinții din față cîteva carii din ce în ce mai dureroase. Ori și le rezolvă, ori se 

va trezi cu falca umflată la alegeri. Chiar dacă Alina Gorghiu și Vasile Blaga joacă rolul unui cuplu 

politic fericit, rubedeniile politice ale fiecăruia își cară pumni și își trag ideologia de sub picioare cu o 

frenezie din care reiese că PDL-ul și vechiul PNL n-au căzut încă la înțelegere, ci sînt aripile unui 

partid care nu vor să audă una de alta, nici la principii, nici la persoane. 

Cînd e vorba de principii, pedeliștii care s-au metamorfozat în peneliști, o țin și azi, gaia-mațul, că în 

2012, cînd Băsescu a fost suspendat a doua oară, a fost lovitură de stat. Liberalii cei vechi, oricît ar fi 

ei de galantoni după acest mariaj în care pedeliștii au renunțat la numele lor, rămîn la părerea că 

lovitura de stat n-a fost decît în capul lui Traian Băsescu și al comilitonilor săi din PDL. Tot așa, cînd 

vine vorba de tăierea salariilor cu 25 la sută, de creșterea TVA la 25% și de scăderea pensiilor, 

pedeliștii se sumețesc și azi că Băsescu și Boc au luat măsura cea mai bună, în timp ce liberalii 

continuă să creadă că asta a fost, la pachet, o măsură ticăloasă prin care regimul Băsescu a luat bani de 

la mulți, ca să-i poată finanța pe acei puțini din partid care s-au îmbogățit în anii crizei. 

Dacă președintele Iohannis a încercat să liniștească spiritele în noul PNL punîndu-l pe liberalul Helvig 

la SRI și pe MRU, pedelistul, la SIE, asta n-a schimat datele meciului dintre echipa lui Cătălin 

Predoiu și trupa lui Ludovic Orban, unul în calitate de viitor premier, celălalt din postura de penelist 

cu principii. Așa că ori pedeliștii metamorfozați în liberali vor recunoaște că s-au înșelat în privința 

loviturii de stat și a tăierilor de salarii ori liberalii le vor scoate pe ochi această consecvență și-l vor 

trimite pe Predoiu să-i cînte în strună lui Traian Băsescu, la PMP, lăsîndu-l pe Klaus Iohannis cu 

promisiunea în aer. Fiindcă nu se poate ca o aripă a unui partid s-o acuze pe cealaltă că a dat o 

lovitură de stat, iar aripa cealaltă să-și jumulească sora care se laudă și azi că a fost de partea lui 

Băsescu atunci cînd fostul i-a silit pe români să strîngă cureaua, în loc să le dea peste mînă pedeliștilor 

și oamenilor de afaceri arondați partidului, care au jupuit bugetul îm folosul lor. Pe atunci ministrul 

Justiției, Cătălin Predoiu, se uita în altă parte, iar DNA și Parchetul General îi vînau pe bătrînii de la 

țară, încercînd să dovedească ipoteza lui Traian Băsescu și a Monicăi Macovei, că la referendum s-ar 

fi furat trei milioane. 

 

 

 

Cum a devenit Victor Ponta din 2015 un Nicolae Văcăroiu din anii 1992 – 

1996 

Ion Cristoiu, 12 august 

 
După cum era de aşteptat, interviul de la România Tv n-a adus cu sine anunțul demisiei lui Victor 

Ponta. 

Asta nu înseamnă însă că el n-a cuprins multe lucruri de interes, toate pînă la urmă lămuriri ale 

chestiunilor confuze lăsate în urmă de premier la plecarea în concediu şi pe parcursul acestuia. 

După parvenirea ca şef interimar, în chip nestatutar, fireşte, Liviu Dragnea s-a manifestat ca un fel de 

superpremier în numele partidului de guvernămînt. Din motive diferite – unii pentru a-i zădărî 

orgoliul, alții, adepți ai bărbăției în politică – Victor Ponta a fost îndemnat să reacționeze dur la 

aroganța lui Liviu Dragnea, de tip ordonanță făcută mareşal peste noapte. 
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Premierul n-a reacționat nicicum. De aici şi ipoteza demisiei. 

S-a imaginat astfel un Victor Ponta zicîndu-i fostului subordonat – cum îl sfătuia Traian Băsescu la tv 

– să-şi ia Guvernul şi să se spele cu el pe cap. 

Luni seara, la România Tv, Victor Ponta şi-a precizat poziția față de Liviu Dragnea, mai precis față de 

acțiunile preşedintelui interimar, văzute de mai toată lumea ca provocări ale bărbăției lui Victor Ponta. 

Toate au fost acceptate şi chiar justificate de premier mai abatir decît ar fi făcut-o Liviu Dragnea 

însuşi. 

Convocarea miniştrilor PSD la partid a fost declarată absolut normală: 

„Victor Ciutacu: Pe dvs nu vă deranjează faptul că dl Dragnea cheamă miniştrii la partid şi anunţă că 

rectificarea bugetară trebuie să aibă întâi girul partidului? 

Victor Ponta: Toate discuţiile şi toate declaraţiile dlui Dragnea legate de guvern au fost stabilite 

împreună cu mine. De altfel ne-am auzit şi acum în vacanţă, ne-am auzit în fiecare zi. Am vorbit şi cu 

Liviu Dragnea, am vorbit şi cu Gabriel Oprea în fiecare zi. Deci toate lucrurile pe care le-a declarat 

Liviu Dragnea au fost stabilite cu mine. Doi: eu sunt cel care ca preşedinte am introdus în statutul 

PSD faptul că miniştrii PSD trebuie să participe la Biroul Permanent Naţional pentru că ei au suport 

politic. Ei nu au doar suportul meu şi nu au venit cu funcţia de acasă, au un suport politic, lucru care e 

absolut normal începând cu toate democraţiile europene. Miniştrii sunt politici chiar şi atunci când nu 

sunt membri de partid, sunt susţinuţi de un partid politic.” 

De băgat de seamă că Victor Ponta caută să salveze aparențele de bărbăție printr-un vicleşug fără 

fisură. El invocă un permanent dialog cu Liviu Dragnea despre deciziile pe care vrea să le ia 

preşedintele interimar. Nu se ştie şi e greu de crezut că se va şti mai devreme de publicarea Memorilor 

de către Liviu Dragnea dacă Victor Ponta sau Liviu Dragnea e şeful în acest dialog. Oricum, 

indiferent de relația reală dintre cei doi, există un risc minim ca Liviu Dragnea să dezmintă public 

afirmațiile lui Victor Ponta. In definitiv, Liviu Dragnea are nevoie de Victor Ponta şi nu invers. Liviu 

Dragnea e doar interimar. Pentru a cuceri puterea deplină în partid, el are nevoie de sprijinul lui Victor 

Ponta la Congres. De altfel, abil, Victor Ponta i-a făgăduit în interviu lui Liviu Dragnea că-l va 

sprijini. 

Cei din studio l-au provocat pe Victor Ponta în speranța unei minimi nemulțumiri publice față de tot 

ceea ce face sau va face Liviu Dragnea. Victor Ponta n- a dat curs o clipă vreunui dezacord cu Liviu 

Dragnea. Pînă şi consultările stupide în chestiunea Codului fiscal au fost acceptate şi justificate, ba 

chiar înfățişate ca bucurându-se de îndemnul său personal. 

Evidenta asumare a relației de subordonare față de preşedintele PSD e mai mult ca sigur o strategie de 

supraviețuire a lui Victor Ponta în fruntea Guvernului. Chiar dacă va fi vorba de supraviețuirea ca o 

simplă păpuşă în mîinile lui Liviu Dragnea sau ale lui Gabriel Oprea, să recunoaştem că va fi, totuşi, o 

supraviețuire. Ceea ce din punct de vedere al bătăliei politice e un fapt de care trebuie să se țină 

seamă. 

Pentru eventualitatea că şi Gabriel Oprea ar putea da semne de autoritate față de el, Victor Ponta s-a 

prezentat din start ca un premier dependent de partidele politice ale Coaliției şi nu de el însuşi: 

„Eu îmi fac datoria, mai spun o dată, eu sunt un general manager, în acest moment, al guvernului. Şi 

am patru oameni în consiliul de administraţie: dl Liviu Dragnea, dl Oprea, dl Tăriceanu şi dl Daniel 

Constantin. Eu, datoria mea este să le spun cum arată lucrurile, după care ei o să ia decizia politică. 

Victor Ciutacu: Şi consiliul de administraţie zice: propunerea dumneavoastră se respinge, dle director 

general. 

Victor Ponta: Dar de unde ştiţi dumneavoastră? De unde ştiţi asta? 

Victor Ciutacu: Nu ştiu, presupun şi eu. 

Victor Ponta: Atunci o să discutăm atunci.” 

Poziția asumată de Victor Ponta mi-o aminteşte din multe puncte de vedere pe cea a lui Nicolae 

Văcăroiu din anii 1992 – 1996. 

O poziție care a făcut să rămînă premier un mandat întreg. 

Scriam într-un text anterior de pe cristoiublog.ro că pariul pe minima bărbăție a lui Victor Ponta e din 

start pierdere de vreme. 

În cei 3 ani şi jumătate de mandat, Victor Ponta n-a pus o clipă orgoliul în conflict cu funcția. 

Eu, personal, aş fi demisionat din funcția de premier nu înainte de a lansa un pamflet împotriva lui 

Liviu Dragnea. 
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Numai că eu sînt un biet pensionar, în timp ce Victor Ponta e ditamai premierul de 3 ani şi ceva, în 

ciuda a zeci de scandaluri, de atacuri, de porecle, de porcării făcute de adversari, de eşecuri 

spectaculoase. 

Poate că Ionel Brătianu avea dreptate cînd, citîndu-l pe Bismarck, vedea în orgoliu cea mai mare 

slăbiciune a omului politic: 

„Multe feluri de slăbiciuni sunt primejdioase pentru un om politic. Dar tot Bismark a dat o definiţie, 

pe care o găsesc capitală. El zicea: «Ca să cunoşti adevărat valoare a unui om, să scazi din facultăţile 

sale vanitatea şi să vezi ce rămîne». Cu alte cuvinte, cu cît vanitatea este mai mare, cu atît valoarea lui 

rămîne mai mică. Iar dacă vanitatea copleşeşteşte restul însuşirilor, oricare ar fi ele, atunci acel om 

devine negativ. 

Această definiţiune este adevărată, nu numai în politică, dar, de sigur, în toate relaţiunile omeneşti, şi 

eu am cunoscut oameni foarte inteligenţi, străluciţi chiar, dar cari, puşi în această ecuaţie a lui 

Bismark, deveneau o cantitate negativă şi negativi au rămas” 

 

 

 

Mutări spectaculoase pe scena politică 

Sebastian Lăzăroiu, 7 septembrie 

 
Mai periculos decât valul de refugiați care invadează cu bărcuțele Uniunea Europeană mi se pare valul 

de islamofobie și euroscepticism care se ridică în Estul Europei, inclusiv în România. Criza 

refugiaților nu e primul eveniment revelator pentru fracturile interne profunde de care suferă Uniunea. 

Referendumul din Grecia de acum trei luni a arătat și el demarcația din ce în ce mai vizibilă între 

Nordul european orientat spre prudență fiscală și Sudul îndatorat iubitor al consumului. În România 

avem deja semnele unei „euro-astenii”, brăzdată de puseuri naționaliste, frustrări atavice de popor 

prins între imperii, iraționale trăiri colective la marginea marilor invazii istorice. Un sondaj în mediul 

online arată că 68% dintre conaționali nu vor ca România să primească refugiați, ceea ce, la un nivel 

de reprezentativitate extins în offline, se poate traduce lejer în 80%. La fel cum 80% din români 

considerau că Grecia este îndreptățită să spună OXI măsurilor de corecție economică și instituțională, 

aparent impuse de Occident, în realitate, necesare readucerii pe linia de plutire a unei țări aflate în 

derivă. Pe acest fond, ne așteptăm anul viitor să avem, dincolo de diviziunile partinice cunoscute, o 

schismă nouă pe scena politică din România – aceea între „Partida occidentală” slab susținută de 

actualii protagoniști și „Partida națională” în spatele căreia vom regăsi prezențe surprinzătoare. 

Această redefinire are resorturi mai adânci, ce trebuie căutate mai degrabă în nemulțumirea mocnită a 

unei clase politice pusă la zid de „instituțiile statului”, în spatele cărora este bănuită o tot mai prezentă 

și influentă Directivă occidentală. Surprize vor fi și la alegerile pentru București, în condițiile în care 

DNA a mai eliminat un primar din cei șapte în funcție. 

 

Se deschide jocul la București 

 

După Vanghelie și Chiliman, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a venit rândul lui Oprescu, 

„moșul” autostrăzii suspendate, pe care bucureștenii n-au mai apucat să o vadă după șapte ani de 

mandat. Cazul Oprescu este stupefiant, privit din perspectiva unor arestări deja consumate în Primăria 

Generală. După ce consilierul său personal a fost ridicat pentru luare de mită, era greu de așteptat un 

flagrant chiar la Primarul General. Partidele politice au intrat deja în alertă, pentru că dispariția din 

peisajul electoral a popularului Oprescu schimbă radical strategiile de joc. Negoiță de la PSD se 

încălzește pe margine, Piedone, UNPR, se mai gândește dacă se mulțumește doar cu sectorul 4, 

Predoiu și Gorghiu, PNL, își pot face și ei curaj pentru o candidatură. 

 

„Partida occidentală” versus „Partida națională” 

 

Pe măsură ce ne îndreptăm spre un consens transpartinic pe importante teme interne, tocmai consensul 

de la Snagov începe să se risipească. Căci acest consens a pus bazele voinței politice de aderare la 
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structurile euro-atlantice în 1995 și el explică de ce, chiar și la opt ani de la intrarea oficială în UE, 

politicienii români s-au abținut să se pună în fruntea unui curent eurosceptic consistent. Acum vom 

avea figuri publice care vor chestiona explicit politicile europene. Criza refugiaților este doar un bun 

pretext de redefinire, mai ales că opinia publică este covârșitor împotriva „islamizării Europei”, sub 

imperiul unor temeri alimentate irațional de atentatele teroriste, în condițiile în care e puțin cunoscut 

că pe teritoriul Uniunii Europene trăiesc deja 20 de milioane de musulmani, suniți și șiiți. În orice caz, 

Iohannis, PNL, PSD vor fi puțin credibili în susținerea cauzei europene. Pe fondul acestei slăbiciuni, 

„Partida națională” poate deveni mult mai influentă. Cu Traian Băsescu vârf de lance, la rândul lui 

vulnerabil la recentele viraje retorice, dar, probabil, pregătit să facă o transfuzie de electorat care să 

compenseze pierderile, curentul naționalist-eurosceptic va câștiga suficient de mulți adepți ca 

rezultatul alegerilor din 2016 să producă surprize. În ce măsură Ponta va avea curajul să atace și el 

tema din zona extremei stângi este greu de spus în acest moment. Deocamdată, din postura de 

premier, pare legat de mâini și de picioare. 

 

De ce sunt est-europenii xenofobi 

 

Bătrânei Europe îi va fi mai ușor să gestioneze chiar și integrarea unui milion de musulmani în 

căutarea unui adăpost sigur, decât sentimentele inflamate de stereotipuri care circulă neîngrădit în așa-

numitul grup la Vișegrad și în Balcani, adică noii veniți clubul select cu sediul la Bruxelles. Spre 

deosebire de Vestul european, palmaresul marilor călătorii trans-oceanice, al colonizării continentelor 

și apoi cu experiența fluxurilor inverse de migrație, țările mici din Est au dovedit de-a lungul istoriei 

un sedentarism defensiv, presărat cu complexe provinciale. Politicienii locali au fost prudent interesați 

de menajarea fobiilor față de străini și niciodată preocupați de înlocuirea deficitelor demografice. 

Pragmatismul occidental se va mai ciocni de multe ori cu mizele mici, pe termen scurt, ale clasei 

politice din „Noua Europa”, mai ponosită în planuri strategice și mai aplecată spre procesarea 

emoțiilor primare ale electorilor. 

 

 

 

 

Băsescu a luat-o pe drumul extremismului 

Cristian Teodorescu, 15 septembrie 

 
După o matură, chiar bătrînească chibzuință, Traian Băsescu a decis că pentru a scoate PMP-ul din 

marja de eroare a sondajelor trebuie să facă ceva. Dar ce să facă?! În politica internă și-a dat măsura, 

de cînd nu mai e președinte, fără să facă alișveriș (adică vreo afacere aducătoare de profit). Mai ales 

după ce a propus-o pe Elena Udrea drept candidata ideală la primăria Capitalei. Și odată a întors-o 

radical! 

De unde, pe cînd era președinte, nu mai știa cîte plecăciuni să facă spre Comisia Europeană, farul 

democrației și garantul ei, în țări bîntuite de duhul loviturilor de stat, printre care ajunsese și România, 

acum fratele lui Mircea Băsescu, umblă să i-o tragă sus-zisei Comisii, care nu-i mai folosește la nimic. 

El, ni se confesează, s-a războit cu ea din greu. E adevărat că n-a știut nimeni, dar cuvîntul lui e de 

colo!? E chiar de mai încolo, dar o parte a țuțărilor săi care intraseră în adormire, cînd a luat-o 

Băsescu de drumul extremismelor lui Victor Orban, și a zis că România n-ar trebui să primească nici 

un refugiat, ca să nu trezim că ăștia se detonează la metrou, fiindcă asta știu ei să facă, s-au apucat să-i 

țină hangul cu analize care par clocite de extremiștii lui Orban. 

Pentru cine vrea să creadă că Traian Băsescu a luat-o pe drumul xenofobiei de cînd cu criza 

refugiaților. Fostul președinte a dat tonul extremismului antimusulman de cînd a început să se 

vorbească despre marea moschee din București, asupra construirii căreia căzuse el însuși de acord cu 

actualul președinte al Turciei, Regep Erdogan. Doar că ceea ce i se păruse OK atunci, îi cade greu la 

lingurică de cînd nu mai e președinte. 

Iar acum, întinde coarda la concurență cu Victor Orban, care e oricum oaia neagră a Uniunii 

Europene. De fapt, Băsescu o întinde și mai tare, văzînd că în România nu mai e nici un partid 
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extremist-xenofob care are audiență la alegători. Așa că vrea să bage PMP-ul pe această nișă, 

încercînd să profite de temerile românilor că sirienii care se refugiază ar putea face pe teroriștii în 

România, dar și să stîrnească asemenea temeri, încît el, cu PMP-ul pe care l-a clocit, să pară salvatorii 

nației de pericolul terorist. Repet ce i-am spus fostului președinte la o emisiune t.v.: a ajuns 

președintele României din greșeală! Un om cu o asemenea gîndire n-avea ce să caute la Cotroceni. 

Dar dacă acum Băsescu izbutește să bage PMP-ul în Parlament, profitînd de criza refugiaților, ne 

putem aștepta la orice din partea lui. 

 

 

 

Avem voie sǎ ne revocǎm aleşii ? 

Mircea Kivu , 15 septembrie 

 
Democraţia reprezentativǎ presupune cǎ alegǎtorii îşi desemneazǎ prin vot direct sau indirect 

reprezentanţi (preşedinţi, primari, consilieri etc.) care primesc un mandat în baza cǎruia le reprezintǎ 

interesele pe o perioadǎ determinatǎ. Asta nu se întâmplǎ doar în cazul autoritǎţilor publice, ci şi în 

diverse organizaţii, fie cǎ vorbim despre asociaţii şi fundaţii, partide sau societǎţi pe acţiuni. 

Problema este: în ce mǎsurǎ trebuie sǎ existe un control al alegǎtorului asupra celui ales, pe perioada 

mandatului de reprezentare? Şi dacǎ un asemenea control poate duce, în cazul constatǎrii unei prestaţii 

sub aşteptǎri, la sancţiuni. Pe de o parte, se poate susţine cǎ alegǎtorii, dacǎ sunt nemulţumiţi de 

activitatea alesului, trebuie, aşa cum l-au investit, sǎ-l şi poatǎ revoca. Pe de altǎ parte, existǎ 

argumentaţia cǎ alesul trebuie lǎsat sǎ-şi exercite pânǎ la capǎt mandatul şi eventual sancţionat prin 

neacordarea unuia nou. Între cele douǎ puncte de vedere cele mai multe democraţii aleg calea de 

mijloc, conform cǎreia revocarea de cǎtre alegǎtori a unui ales, prin referendum, poate avea loc doar 

în situaţii excepţionale, cuantificabile prin existenţa unui numǎr semnificativ de nemulţumiţi, 

comparabil cu al celor care l-au votat. 

În privinţa demiterii preşedintelui României, prevederile constituţionale mi se par contradictorii. El 

este ales direct, de cǎtre cetǎţeni, dar referendumul de demitere poate fi declanşat prin voinţa 

majoritǎţii parlamentarilor, şi fǎrǎ a exista necesitatea constatǎrii unor nereguli în exercitarea 

mandatului (dupǎ cum se ştie, avizul Curţii Constituţionale e doar consultativ). 

În privinţa primarilor, lucrurile par ceva mai logice: primarul poate fi demis printr-un referendum care 

se convoacǎ în baza cererii a 25% din alegǎtorii înscrişi pe liste. Un sfert din listele electorale 

înseamnǎ extrem de mult, mai ales dacǎ ne gândim la unele comune în care o parte importantǎ a celor 

înscrişi pe liste sunt de fapt plecaţi la muncǎ în strǎinǎtate sau prin zone mai prospere ale ţǎrii. 

25% s-ar justifica prin logica vechii forme a legii referendumului: validarea referendumului 

presupunea prezenţa la vot a 50% din alegǎtori, iar aprobarea acestuia (aici, demiterea primarului) 

cerea votul pozitiv a jumǎtate din cei prezenţi – adicǎ 25% din totalul alegǎtorilor. Modificarea în 

2013 a legii referendumului face necesarǎ doar prezenţa a 30% din alegǎtori, deci demiterea s-ar putea 

realiza prin voinţa a 15% din alegǎtori (dacǎ nu sunt mai mulţi cei care opteazǎ pentru rǎmânerea în 

funcţie) – dar convocarea referendumului trebuie cerutǎ tot de 25%! 

Menţinerea în legea alegerilor locale a prevederii alegerii 

într-un singur tur a primarilor face sǎ existe posibilitatea alegerii unui primar în baza votului a mult 

mai puţin decât 25% din alegǎtorii înscrişi pe liste (de exemplu, Oprescu a devenit primar general cu 

votul a mai puţin de 24% din bucureştenii înscrişi pe liste). 

Deci nici din acest punct de vedere nu se justificǎ prevederea respectivǎ. 

Ciudǎţenia apare apoi din faptul cǎ voinţa alegǎtorilor poate fi cenzuratǎ de cǎtre prefect (care 

reprezintǎ Guvernul). Aşa s-a întâmplat în 2013 la Pungeşti, unde peste o mie de localnici, din cei 

2.500 alegǎtori din comunǎ, ceruserǎ referendum de demitere a primarului care concesionase un teren 

pentru controversate explorǎri ale subsolului. Prefectul însǎ a respins cererea, pe motiv cǎ nu ar fi fost 

îndeplinitǎ condiţia “nesocotirii de către primar a intereselor generale ale colectivităţii locale sau 

neexercitării de către acesta a atribuţiilor ce îi revin“. Cu alte cuvinte, reprezentantul Guvernului, şi nu 

40% din cetǎţeni, este în mǎsurǎ sǎ stabileascǎ interesele colectivitǎţii locale. 
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Dacǎ alegǎtorilor le este foarte greu, dacǎ nu imposibil, sǎ revoce un ales local, nu acelaşi lucru îl 

putem spune despre partide. 

Dacǎ partidul pe listele cǎruia a fost ales un consilier local sau judeţean îi retrage acestuia calitatea de 

membru, îi retrage implicit şi mandatul. 

În cazul primarilor, pierderea mandatului survine numai în cazul demisiei acestora din partid. Cu alte 

cuvinte, rǎspunderea faţǎ de partid bate rǎspunderea faţǎ de alegǎtori. 

Nu ştiu dacǎ o procedurǎ prin care cetǎţenii sǎ-şi poatǎ efectiv revoca aleşii care nu-şi respectǎ 

mandatul ar rezolva toate problemele din administraţia localǎ. Dar, cel puţin, ar estompa mentalitatea 

de stǎpân absolut pe care o afişeazǎ cei mai mulţi dintre aleşii locali şi comportamentul derivat din 

aceastǎ mentalitate.    

 

 

Unde ne sunt liderii? Top decizii neluate care ne vor costa scump 

Alina Mungiu-Pippidi, 29 septembrie 

 
Plouă cu non-evenimente, congres PSD, moțiuni, lupte pentru putere care nu pot schimba nimic nici 

măcar teoretic, vizite inutile și mesaje de lemn. Ca atare, un scurt reflector pe ce contează de fapt. 

 

Se pierde ocazia de a curăța Bucureștiul 

 

DNA, fie el binecuvântat, scoate în sfârșit la iveală mafia transpartinică a administrației și aleșilor 

Bucureștiului. Atenție. Oprescu deja s-a garat în spitalul lui favorit, Chiliman și-a mai luat înapoi din 

ce îi reținuse DNA, cât privește pe omul comision Moisescu, acesta e super-tare, dovadă că de zece 

ani doar eu scriu despre el, de pe vremea Guvernului Tăriceanu, de parcă aș fi cumpărat vreo 

exclusivitate – e invers – eu nu am fost de cumpărat și de aia i-am tot dat numele, iar el pe o ușă e 

băgat și pe alta iese. Povestea de la Apa Nova pune degetul pe rană, arătând că bugetul orașului e 

spoliat pentru că e votat și controlat de o mafie transpartinică a consilierilor, pe care primarii o joacă 

pe degetele lor pline de aur. Nicușor Dan a cerut să aflăm cum au votat consilierii la scumpirea apei. 

Nu e destul. Blaga și Gorghiu trebuie să îl scufunde pe Oprescu, nu să îl țină la suprafață, Greu, știu, 

Blaga l-a mai salvat pe Moisescu, Alina G. văd că îi descoperă calități lui Tăriceanu exact când 

cheamă pe bucureșteni la demonstrație, uitând că acum un an trebuia să demonstrăm contra lui 

Tăriceanu, la ordonanța cu traseismul. Fraților, vedeți că ați greșit anul sau persoanele sau orașul. 

Contra lui Oprescu și pentru demisia lui trebuia sa scoateți lumea, nu pentru a-l despărți pe Ponta de 

Oprea, că nu vrem să ne băgăm în cuplul lor. Sau, mă rog, poate doar voi vreți. Și dacă vreți să 

curățați Bucureștiul, imediat toate voturile din Consiliu să fie postate NOMINAL, și cele din trecut, și 

cele din prezent, și consilierii voștri care ne umflă facturile afară până să vină DNA, că nu aveți ce 

pierde cu majoritatea, doar dacă mai are careva curaj să ia parandărăt până la locale (să meargă 

voluntar în Siria cine are asemenea curaj) . Cu acest început poate aveți vreo șansă la alegerile de la 

anul și începe și curățarea Capitalei, unde răspunderea dreptei e foarte mare. 

 

ANI devine pe față o celulă a serviciilor, și încă una irelevantă 

 

ANI nu că nu are șef, dar nici nu va găsi acea personalitate independentă care să poată conduce 

agenția bine. De vină e o combinație de intervenție politică nereușită a lui Horia Georgescu, omul pe 

care propria familie îl acuză că și-a cumpărat poziția de șef la integritate (ce țară), ca după aceea să se 

dea în leagăn și cu Băsescu, și cu Ponta, și legea foarte slabă de înființare (vina e a cui a scris-o, dăm 

o lege  taman când România devine membră UE și scriem în ea că e musai să fii român ca să fii șef 

ANI. Bineînțeles, asta se citește că șefii trebuie să fie cu diplomă de la particulare plus școala de 

diplome a SRI). Urmarea e că ANI nu are șanse nici teoretice să găsească un șef tare, ca la DNA, și 

serviciile prezintă candidați și contracandidați și se blochează reciproc pe acolo. Consiliul de 

integritate nu are la rândul său profilul public, nu mai spun de meritele individuale ale membrilor în 

domeniul luptei cu corupția, cu reputația aferentă, pentru a rezolva situația sau măcar a atrage atenția 

asupra ei. Legea e caducă, și dacă președintele sau primul ministru ar cădea de acord să se dea o 
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ordonanță să se anuleze chestia cu român iar postul ar fi scos la concurs internațional poate agenția ar 

mai avea vreo șansă. Nu, nu e dincolo de atribuțiile președintelui, exact asta trebuie să facă el, și e 

mare nevoie, trei sferturi din cazurile DNA puteau fi prevenite de ANI. Așa ar trebui de fapt să 

funcționeze prevenirea corupției, ANI îi depistează, comisiile de disciplină, șefii sau prefectul imediat 

îi suspendă, și partea penală vine mai târziu. Dar noi facem anticorupție contra voinței politice, de asta 

nimeni nu e schimbat până nu e condamnat penal și de asta DNA nu are cum răzbi. 

 

Curtea de Conturi putea fi depolitizată 

 

Dacă înțeleg eu bine, ca să nu se plictisească pesedistul Văcăroiu la Curtea de Conturi, i-a fost trimis 

tovarășul Sârbu, frate ideologic și înainte, și după 1989, după cum scrie Dan Befu pe 

romaniacurata.ro.  Trecem peste partea personală, că poziţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi de 

consilier de conturi, care fac parte din structura de management din cadrul Curţii de Conturi, sunt 

remunerate cu venituri de peste 10.000 de lei net pe lună şi sunt „garantate”, conform legii, pentru o 

perioadă de nouă ani. Doar nouă ani? Curtea de Conturi e unica agenție de control din Europa 

politizată pe față. Ce credibilitate să avem la MCV, la fondurile europene mereu cu probleme etc? 

Înțeleg că PNL va contesta la Curtea Constituțională. Lui Victor Ponta, e limpede, nu îi mai pasă de 

opinia publică europeană – nu mai are ce pierde, și e o problemă să-l fi adus aici dacă nu se reușește 

debarcarea lui. Și o greșeală. Și aici, era cazul șeful statului să spună ceva – politizarea agențiilor de 

control a statului, sau mai degrabă prevenirea ei, ține de atribuțiile prezidențiale, a fost promis în 

programul președintelui în campanie. Nepotismul e rău și toată lumea pricepe, asta era mesajul intern, 

nu ăla cu prea multe legi care e etern și șters.Mesajul pro-merit și anti-politizare trebuie să fie 

promovat zilnic de Iohannis, mai ales că avem legi deja – numai programul PNL, în mod comic, zice 

că gradul de politizare acceptabil social va fi negociat cu societatea de aici înainte. Mie mi se pare că 

societatea s-a tot exprimat, la fel UE și programul prezidențial. Și tocmeala, doar-doar o da înapoi 

legea și ne mai uită lumea promisiunile, e mai degrabă jenantă. O lăsăm și pe asta doar Curții 

Constituționale? Nu era bine să avem o mare consultare cum depolitizăm organismele de control, că 

nici la ANAF nu o duc prea bine etc? 

 

Am rămas fără politică externă 

 

Nouă luni de ezitare și bâjbăială ajung la culme săptămâna asta, în uma întâlnirii Obama-Putin de la 

ONU, în care rușii au dovedit că fără ei nu se poate rezolva nimic și se pot așeza la masa mare chiar 

după Crimeea. Inadecvarea e largă, a unui MAE depășit, iarăși cu nepotisme, ba chiar și angajați 

prinși cu șpaga, și care l-a trimis pe prezident la Riga, summit unde se știa că se va constata oficial 

decesul parteneriatului de est, să spună că noi îl susținem. El însă nu s-a ridicat din morți și iaca așa 

am rămas noi în aer și acolo suntem, sau mai rău, dacă judec după scrisoarea pe care mi-a trimis-o 

Bogdan Aurescu sau, mai recent, interviul lui Lazăr Comănescu, unde poziția noastră pe Siria se 

aliniază cu a lui Putin. Primele patru luni din an, când puteam face ceva pe Schengen – știu ce spun, 

că am fost parte din două campanii de succes, una de liberalizare a vizelor pentu Balcanii de vest, cu 

Giuliano Amato campion internațional, alta pentru Moldova și Ucraina, cu Bild și Markovski, nu am 

făcut nici pasul unu din ce trebuia făcut, că asta se face prin coaliții mult mai largi – deși eu am tras de 

mânecă pe cine trebuia, la vreme. Pe urmă a venit chestia cu refugiații și am dat cu mâna noastră așa o 

lovitură spațiului Schengen prin poziția noastră lipsită de solidaritate și minimă înțelegere, că nu știm 

dacă o să mai existe Schengen, ce să mai vorbim să ne bage cineva în el. Nu e culmea că aducem, prin 

inaptitudinea politicii noastre europene, exact acea Europă cu două viteze pe care diplomația noastră a 

avut ca obiectiv principal să o evite, ani de zile? În chestia cu refugiații Klaus a pierdut dintr-un foc 

tot acel avantaj internațional dat de mica noastră șmecherie de a fi ales un minoritar, teoretic mai 

natural înclinat să fie un european etc. Oprea, Ponta și cu el au făcut un corp comun remarcabil, că, 

vorba aceea, structura de sub ei e una, nici prea competentă, nici prea civilă, ca atare nici vorbă de 

vreo renaștere pe Externe, cum au avut balticii sau polonezii acum 20 de ani deja. Chiar așa, s-a 

terminat înainte să înceapă, în provincialismul nostru și compania politică a lui Orban și Fico? Și 

liderii, care ar putea fi contra curentului, ar putea devia curentul, că de aceea sunt lideri? Unde au fost 

și sunt? 
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Balamaua Oprea şi liberalii 

Stelian Tănase, 1 octombrie 

 

 
După căderea moțiunii de cenzură s-a încercat printre liberali a se da vina pentru eșec pe…generalul 

Oprea. El ar fi jucat la două capete și ar fi trădat niște înțelegeri subterane încheiate cu Opoziția. PNL 

a încercat reluarea tacticii din mai 2012 cînd USL a răsturnat guvernul PDL. Fără succes de data asta. 

Înțeleg nerăbdarea unora de a trece din Opoziție la putere, pentru asta fac politică. Iar în România 

resursele sunt condiționate  de guvernare. În Opoziție e greu. Nici pină azi liberalii nu l-au iertat pe 

Crin Antonescu că a rupt USL și i-a scos de la guvernare lăsînd PSD singurul beneficiar al puterii. În 

teritoriu liberalii s-au cam plictisit să îi vadă pe pesediști înfruptîndu-se din oasele din ogradă. Ideea 

care circula prin multe filiale – liderii liberali să se infrățească la Centru cu generalul Oprea, să 

răstoarne guvernul cit mai repede posibil și să îi aducă pe liberali la Guvern. Imediat după victoria lui 

Iohannis a început curtarea insistentă a generalului Oprea. De atunci datează și întîlnirile, ocheadele, 

negocierile discrete cu el. Asta l-a și făcut mare pe general, i-a conferit rolul de balama, i-a mărit 

importanța pe scena politică. 

Imaginea proastă și reputația sulfuroasă a acestui general cu o biografie cu multe pete albe, mirosind 

de la o poștă a servicii, ajuns din ofițer de intendență general cu 4 stele – nu a contat. Deși evident 

generalul Oprea reprezintă o soluție imorală, liberalii au avut și au o atitudine ambiguă față de el, 

sperînd să-l atragă într-o alianță care să-i aducă la putere înainte de alegeri. Asta a tăiat tăișul critic de 

care PNL ar fi trebuit să dea dovadă. Toate gafele generalului, toate atitudinile lui antidemocratice, 

cazone, i-au fost trecute cu vederea în loc să fie denunțate energic. Practic nu a fost niciodată criticat 

de PNL, pentru că pe fond i s-a cerșit colaborarea. Încercarea de a ajunge la o înțelegere cu generalul 

Oprea a creat însă o ambiguitate a liberalilor în spațiul public care nu a fost deloc folositoare. 

Dimpotrivă. Alina Ghorghiu a declarat amar după căderea moțiunii ” Oprea a jucat la dublu „. Da, 

cum altfel!? Nici nu a fost prima dată. 

Ar fi normal ca măcar acum – în ultimul ceas înainte de intrarea în anul decisiv 2016 cu alegeri locale 

și parlamentare – și liberalii să termine să joace ” la dublu ” – una pentru electorat în conferințe de 

presă și alta în culise. Cu Oprea nu trebuia negociat nimic. Azi ar fi cel oportun o declarație oficială 

fermă a PNL care să întărească declarația Alinei Gorghiu de mai jos. Declarație prin care PNL să 

refuze pe viitor o soluție imorală, în acest caz apropierea de Oprea. Să respingă orice tratative, 

înțelegeri cu UNPR. Prețul politic este – cum se și vede în aceste zile – mult prea mare pentru liberali. 

Generalul Oprea este un politician autoritar și antiliberal ca formulă ideologică. Oprea este un pericol 

real pentru regimul democratic din România cu ambițiile lui dictatoriale, cu pofta lui de  a impune în 

jur ordine și disciplină. Iată și declarația despre care aminteam – „Am luat decizia să refuzăm să ne 

așezăm la masă cu cei patru lideri de partide politice care duc România pe un drum greșit până când 

vor renunța la soluția compromițătoare pentru România — anume Victor Ponta prim-ministru. (…) 

Vom refuza să ne așezăm la masă cu un partid sau cu o Coaliție care nu dă semne că a înțeles 

pericolul de a-l ține pe Victor Ponta în continuare la Palatul Victoria”. 

Nu ajunge. Și nu e vorba doar de Ponta, ci de principii. Declarația Alinei Gorghiu ar trebui întărită de 

una oficială a PNL, ca document de partid. Sigur că mai multe structuri PNL din teritoriu vor cîrti 

nemulțumite. Dar liberalii acum trebuie să se adreseze nu atît cadrelor, cît să se deschidă spre 

electorat, acolo de unde se adună voturi și unde generalul Oprea este privit cu neîncredere, chiar 

detestat. El trebuie izolat, ținut cît mai departe de PNL. Generalul Oprea trebuie clar definit public ca 
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un adversar politic. Orice apropiere de el, orice tăcere privind manifestările sale nedemocratice și care 

încalcă legea și Constituția trebuie sancționate dur. Alianța cu el este toxică. Nu aduce voturi, ci 

pierde. 

 

 

“Schimbarea” PSD 

Costi Rogozanu, 18 octombrie 

 
Să nu lăsăm nenotată marea schimbare PSD de la congresul din 18 octombrie 2015. A fost ceea ce se 

cheamă „schimbare de imagine”. Adică un festival de simboluri şi nimic esenţial schimbat. Un fost 

mare şef PSD a fost reales: irelevant, am mai văzut în partide româneşti voturi covîrşitoare în favoarea 

schimbării, apoi tocmai lipsa lor de acoperire în politica reală. Ponta a ieşit din scena conducerii PSD 

înainte de vreme, forţat de DNA cu un dosar – asta ar fi fost relevant, dar văd că pesediştii acceptă 

schema ca fiind un soi de „dat” european. 2012 a lăsat semne. 

După congres, cu ce rămînem? Cu o solidă automistificare despre ce înseamnă problemele PSD, 

automistificare producătoare însă de profit pe termen scurt, şi mai multă dreapta, un soi de blairism de 

gradul doi. Ponta ştia măcar ce face, Dragnea are aspiraţii noi, deducem din discurs: şi încurajare 

(totuşi!) pentru angajaţi, şi încurajare (mai ales) pentru capitalul autohton. E o mare reuşită că cel mai 

mare partid din România a aflat că reprezintă o masă de lucrători în privat unde precaritatea e lege (a 

pomenit lucrătorii de la supermarket – s-au prins după un deceniu că au ceva de reprezentat acolo), 

dar au anunţat că vor să sprijine capitalul românesc. Ca şi cum asta din urmă ar rezolva problema – 

precaritate fiind la greu mai ales sub capital românesc, capitalul străin constituind o problemă vitală 

prin forţa lobbyului în coborîrea standardelor angajaţilor. Dar a fost doar un discurs, nimeni nu-l ia în 

serios. 

A treia cale românească a continuat, cu Iliescu de faţă, cu un ritual de exorcizare a comunismului, 

ceea ce a mărit inimile ziariştilor de dreapta din sală (adică mai toţi) şi ale multora dintre pesedişti 

fîşneţi care nu mai suportă, pe drept cuvînt, să poarte lîngă un ceas scump eticheta de comunism. 

Dragnea a continuat în fond politica Sebastian Ghiţă: huo Iliescu, huo comunismul, trăiască marele 

capitalism că ne cad şi nouă firimituri; vrea politicieni tineri de profesie, birocratizaţi şi încă o dată jos 

comunismul. Au existat şi momente de confesiune despre ce şi-au propus Dragnea şi Ponta împreună, 

despre ce-au însemnat alţi demnitari pesedişti. Acum eu zic să trecem la fapte şi să le spunem ce mare 

schimbare la faţă au făcut de fapt: 

S-a tot anunţat scăparea PSD-ului de baroni. Însă chiar mersul capitalului i-a scăpat de baroni. Este 

una dintre cele mai mari gogoriţe ale reformei PSD. Baronii nu au fost anihilaţi de DNA, ci de marele 

capital. Pentru a înţelege mai bine situaţia, să privim cazul ApaNova (Veolia) din Bucureşti. Aici nu 

sînt baroni, sînt membri ai tututor partidelor care au fost cumpăraţi la kil, acuză procurorii, să voteze 

scumpirea apei. Au fost cumpăraţi la grămadă. Nici în cel mai adînc vis tiranic, Oprişan sau Mazăre, 

n-ar fi îndrăznit aşa ceva. Adevăraţii bani s-au făcut din combinaţii cu multinaţionale, Microsoft, 

EADS, cazul „Arena Naţională” şi cîte altele. Vechii vameşi ai capitalului sînt acum spre sfîrşitul 

procesului de anihilare naturală. Furtul de tip baronesc este mic şi vizibil, spre deosebire de marele 

furt invizibil. 

Zise Dragnea ceva de multinaţionale versus capital românesc. Este ultima lor scăpare, să încerce 

pedala naţionalistă în business şi este o pedală periculoasă, lipsită de imaginaţie şi absolut previzibilă. 

PSD-ul nu a realizat nici în al 1000-lea ceas ce probleme au angajaţii, complet extra-naţionaliste, căci 

nu etnia patronului îi freacă pe ei. Ba chiar multinaţionalele dau un ban ceva mai sigur, problema e că 

nu există apărare minimală în faţa patronului de orice fel. Şi că, mai mult, politicile PSD au fost 

indecent de puţin redistributive şi vor lăsa şi mai nepregătiţi vreo 80% în faţa unei viitoare crize. 

Toată lumea a fost securizată şi apărată, de la bănci, la companii de energie, imobiliare şi ce mai 

doriţi. În afară de 80%. Ne vedem la următoarea criză. 

Din punctul doi rezultă foarte firesc şi anunţul cel mai important de duminică: înfrăţirea cu Gabriel 

Oprea continuă şi la alegerile de anul viitor. Ăsta a fost anunţul principal al zilei de duminică. Frăţia 

patriotismului de tip nou se consolidează, cu rente îmbunătăţite şi adaptate noilor vremuri 
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(parteneriate stat-privat, atenţie deosebită pentru industria militară şi de supraveghere, mari transferuri 

dinspre public înspre privat în educaţie şi în sănătate etc.). 

Înnoire prin tinerime. Altă glumă interesantă a fost întinerirea partidului. Domnul Sturzu a fost chiar 

critic (n-a cîştigat titlul de vice), însă în direcţii complet isterice şi fără sens (era totuşi din tabăra 

Ponta, şi noii lideri ştiu să dea semnale că eşti pe făraş). Adevăratul portret robot al tînărului pesedist 

de viitor e Georgian Popa, de la comisia SRI, ales şi vicepreşedinte. El e viitorul tehnocrat al 

partidului, el e trimisul SRI-ului pe pămînt. 

Comunism. A fost multă lepădare de comunism. Intervenţia lui Oprişan a fost de aceea de-a dreptul 

realistă în context: noi l-am răsturnat pe Ceauşescu, ceea ce e istoric corect, cine l-a dat jos dacă nu 

tocmai tehnocraţia ceauşistă? Dar anticomunismul de pension, de la Dragnea la Sturzu, a fost o 

mişcare „de imagine” de un ridicol absolut. E bine că vor să-l şi interzică, tot după propunerile în 

parlament ale unor pesedişti şi uneperişti. Măcar să se ştie o treabă. 

Intervenţia lui Iliescu. Domnule, intelectualii unde sînt, de ce nu vorbim cu ei. Nu prea sînt, ăsta e 

primul răspuns. Ăia care sînt trec prin situaţii de care PSD nu ştie, tot aşa cum nu ştie prin ce trec 

diverse alte categorii de precari din România. Altfel, intelectuali de stînga liniştiţi şi rentieri au tot 

stipendiat şi şi-i pot reactiva cînd au nevoie. 

Probleme de ideologie. Ponta e blairist – a zis-o şi azi. Vrea partidul cît mai la centru, probabil de aia 

l-a şi condus pe o linie liberală totală, cu multe concesii pentru marii angajatori, cu inventarea 

tehnocratului fac-treaba-şi-fug – amintiţi-vi-l pe Răzvan Niculescu, fost angajat OMV, apoi ministrul 

energiei; consecinţele au fost clare: redevenţe amînate, facilităţi noi pentru zona energetică şi o taxă 

pe stîlp ciudată care şi aia va fi scoasă. Dragnea vrea partidul, pe urmele lui Dîncu, mai la stînga, 

declarativ. De fapt Dîncu vrea dacă s-ar putea un soi de social-democraţie croită pentru Ardeal, pentru 

afaceri mici şi medii care pot avea nevoi diverse specifice, cu ceva mai mult „naţional” în combinaţie. 

Adică o stînga preistorică, tot blairistă, cu ceva emfază clujeană. Cu alte cuvinte, o stîngă de centru-

dreapta:). Iliescu vrea şi el partidul mai clar de stînga. Dar e ceva mai lucid şi ştie măcar ce se 

întîmplă în lumea largă: „Ceea ce atât de mulți numesc partide radicale sau poziții radicale, cu referire 

la unele formațiuni precum Syriza, în Grecia, sau Podemos, în Spania, sau lideri precum Corbyn nu 

reprezintă decît o reîntoarcere la matca social-democrației.” E o frază care probabil le-a părut 

extraterestră unor lideri atît de provinciali precum Dragnea. Iarăşi un pasaj care de fapt nu are public 

în PSD: „Pe cine mai reprezintă PSD-ul? Este o idee greșită că publicul PSD este o iluzorie clasă de 

mijloc.” Iluzia căii a treia a fost criticată de Iliescu, numai că el nu mai face practic parte din partid. 

Partidul aşa cum e prezentat de lideri precum Ponta, Dragnea sau Dâncu pare să fie tocmai unul al 

unei clase de mijloc care se poate lipi de pefuzii publice şi supravieţui o vreme – doar clasa de mijloc 

e eterogenă, are multe feţe şi în România, poţi face partide pentru fiecare avatar al ei dacă singurul tău 

scop e să urmăreşti profitul. Ca să nu mai amintim de ce rente îţi mai pot oferi marile afaceri în urma 

unei conduite politice „corecte”, PSD se reorientează corect pe termen foarte scurt – îşi face irelevantă 

nu doar propria activitate, ci şi opoziţia. 

A fost un congres PSD în care locul comun a fost sărbătorit cu artificii. Problema nu e că nu s-au 

schimbat oameni care au fost la putere şi pînă acum – cred că oamenii se pot schimba ei înşişi. Ci că a 

fost o comedie a locurilor comune impuse de dreapta, de la anticomunism la o dorinţă de revizuire din 

nou spre dreapta, de data asta cu „stînga” în gură. Apropierea de popor se face prin „capital autohton” 

mai degrabă decît prin reprezentarea angajaţilor în forme minimale. PSD, încă  un partid liberal-

conservator pe piaţă. Ce surpriză! 

 

 

 

 

Iohannis prins în cursa de şoareci 

Stelian Tănase, 6 noiembrie 

 
In aproape un an de cînd este la Cotroceni, Iohannis nu a trecut prin cine știe ce încercări. Solicitările 

mediului politic au fost totuși minime. Presa ce l-a mai hărțuit pentru absențe, pentru încetineala 

reacțiilor, pentru neimplicare. I s-a reproșat că e mai prezent pe facebook decît în realitate. Puțin totuși 



ANUARUL POLITIC  MACHIAVELLI.RO 2015 

pentru un întreg an politic, puțin interesant. Numai că acum scandările protestarilor sparg geamurile 

de la Cotroceni. Iohannis a ieșit la microfoane cu un bun discurs, (cam lung totuși) și acesta marca 

DM. În esență a poftit liderii partidelor la Palat la consultări, și , surpriză plăcută și reprezentanți ai 

societății civile. Greu de definit ce vrea să însemne asta – nu e precizat. E cumva un exercițiu de 

imagine!? A invitat și reprezentanți ai protestatarilor din Piață. Pare o incercare de a trimite lumea 

acasă elegant. Dar și de a rezolva criza, de a închide clivajul dintre stradă și clasa politică. 

Iohannis dă primul lui test de om de stat și de om politic în aceste zile. E pregătit!? A învățat in acest 

an care e șurubăria politicii bucureștene!? Credibilitate are. Cum va fi folosi acest atu !? Riscul lui de 

a cădea de la trapez este maxim. El trebuie să satisfacă cerințele Pieței  (sau să o risipească). În același 

timp trebuie să joace după normele Constituției, cu marfa clientului – o clasă politica fff contestată. 

Aproape imposibil de impăcat cele două lumi. Piața nu poate să dea un guvern. Se recurge la 

politicieni, inevitabil. La care!?  A face un guvern de tehnicieni excluzind politicul este utopic. În plus 

e ineficient. Dificultățile lui Iohannis nu se încheie aici. 

Iohannis este intr-o poziție dificilă mai ales din cauza prevederilor Constituției. Constituția cere 

alegerea președintelui prin vot direct și îi dă astfel o puternică legitimitate. Din acest punct de vedere 

este un președinte puternic. Cind e vorba despre atribuții, Constituția îi dă doar puterile unui 

președinte ales de parlament, adică foarte puține, și mai mult simbolice, de reprezentare etc. Iohannis 

constată pe pielea lui această contradicție. Instrumentele sale sunt realmente puține. In Occident o 

asemenea criză de rezolvă simplu. Se dizolvă Parlamentul și se cheamă partidele la alegeri anticipate. 

E ceva de ABC. In România nu se poate. Președintele nu are dreptul să dizolve parlamentul ca să 

convoace alegeri anticipate. 

Această rezolvare simplă și cu efect sigur nu este abordabilă din cauza obstacolelor ridicate de 

Constituție. Să trîntești două guverne pentru a dizolva parlamentul și pentru a ajunge la alegeri  

anticipate este o tîmpenie. Să ceri demisia in bloc a tuturor parlamentarilor, de asemenea. Acum acest 

instrument ( alegerile anticipate) ar fi fost decisiv pentru rezolvarea crizei. Iohannis este prins într-o 

cursă de șoareci. 

Ce va face Iohannis? Nu știu. Dar știu că el își joacă destinul politic în aceste zile. Dacă ratează, 

strada se va îndrepta împotriva lui. Situația va scăpa de sub control. 

 

 

 

 

Mitul guvernului tehnocrat 

Adriana Săftoiu, 8 noiembrie 

 
Opţiunea care pare să întrunească consens politic şi civic este „guvernul tehnocrat”. Acesta ar urma să 

preia România din mâna coruptei clase politice şi să elimine toată funcţionărimea şpăgară şi 

compromisă, să preia din „stradă” revendicările şi să le facă realităţi. Este un cadou nesperat pentru 

politicieni şi un „cal troian” pentru ceea ce este democraţia noastră. 

Pe fondul revoltei justificate împotriva politicienilor, riscăm să punem în practică formule aparent 

magice, cum ar fi un guvern tehnocrat, de la prim-ministru până la miniştri. Dacă aceasta ar fi fost 

rezolvarea magică a dezamăgirii colective, ar fi aplicat-o demult şi alte ţări şi, cu siguranţă, ar fi 

declarat bune de muzealizat sistemele care au la bază alegeri libere, democratice şi care promovează 

formaţiuni politice pentru gestionarea treburilor ţării. Dacă aş fi cinică, aş aplauda populist soluţia 

tehnocratului - susţinută atât de umil, de spăşit, de supus, de către partide, - ca să încheiem şi cu acest 

mit.  

Sunt convinsă că nu „tehnocratul” este soluţia la partide populate de gangsteri politici. „Tehnocratul” 

a fost folosit la noi de două ori până acum – e drept, şi e important acest aspect - cu guverne politice, 

ca o formulă rezonabilă pe termen scurt.  

Ambii tehnocraţi, Th. Stolojan şi M. Isărescu, au prins gustul politicii, dorindu-se în timp scurt şi 

preşedinţi de ţară în numele câte unui partid politic. Chiar si în guvernul Ponta există vreo doi 

tehnocraţi şi nu am avut sentimentul că îi eclipsează pe ceilalţi colegi ai lor. 
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La Revoluţia franceză, oamenii ieşiţi în stradă îşi urlau foamea. Dar - paradoxul revoltelor populare - 

primele clădiri cărora le-au dat foc au fost brutăriile. Acum, scârbiţi de o clasă politică compromisă, 

se dă foc unei instituţii fundamentale în democraţiile recunoscute: instituţia partidului politic. În mod 

periculos, revolta îndreptată împotriva politicienilor e dirijată, nu întâmplător, spre instituţia în sine. 

Până acum, strada a făcut un lucru remarcabil. A trimis acasă politicieni. Şi e bine să mai trimită acasă 

politicieni, dar nu instituţia partidului politic.  

“Tehnocratul” nu reprezintă formula pe care se bazează delegarea puterii în democraţii. “Tehnocratul” 

nu e al poporului, al cetăţeanului, nu rezultă din alegeri libere, nu îşi supune dezbaterii programul de 

guvernare.  

În spatele figurii sale tehnice, calculate, raţionale, declarat indepedente – cea mai mare gogomănie 

care se poate susţine! – se ascunde întotdeauna o altă ambiţie. Şi e tot de putere politică. 

Alegerile sunt de departe unica formă democratică de a schimba o clasă politică. Mi-e limpede, din 

propria mea experienţă, că se ţes îndelungi argumente înspăimântătoare, apocalitice, ca să nu se 

ajungă la demisia parlamentarilor şi, implicit, la dizolvarea Parlamentului şi organizarea de alegeri. 

Iar argumentul că “se aleg tot între ei” e o manipulare ieftină, dar, din păcate, eficientă. Nic un partid 

nu va mai putea găzdui persoane care se află în conflict cu criteriile cerute de “stradă”. Primul test se 

poate da deja. Cereţi partidelor să vă prezinte cine nu va mai fi pe listă. Se poate răspunde la asta chiar 

înainte să se formeze viitorul guvern tehnocrat. Iar marota “toţi sunt la fel” se înscrie în arsenalul 

instrumentelor de manipulare.  

Există în fiecare partid oameni care pot să facă faţă onest provocării de a gestiona treburile ţării. Aşa 

cum există şi în societatea civilă oameni care nu ar trebui să vorbească de integritatea morală a altora 

până nu şi-o rezolvă pe a lor. „Baroni” sunt peste tot, nu doar în partide. Dar cred că, din fericire, 

primii care îşi pierd influenţa sunt cei din partide şi acesta e într-adevăr meritul “străzii”. În acelaşi 

timp, de şase luni, de când legea care a simplificat înfiinţarea unui partid a intrat în vigoare, cei care 

nu doresc să se înscrie în actualele partide au avut libertatea de a-şi alcătui propriile organizaţii şi a 

participa la alegeri. Nu s-au grăbit, iar pentru asta sunt vinovate tot partidele politice. Cam 

copilărească scuza.  

Refuzul alegerilor anticipate şi construcţiile tehnocrate sunt scenarii în spatele cărora va apărea un 

monstru nou, dar tot monstru. Iar diversioniştii îşi fac treaba. „Soluţia magică” scandată o fi magică, 

dar nu pentru ceea ce crede „strada”. 

 

 

 

La ce-a servit revoluția populară? 

Alina Mungiu-Pippidi, 11 noiembrie 

 
După un an de chin, sunt șanse să avem o nouă majoritate parlamentară. Pe principiul inițiat de Traian 

Băsescu când nu au ajuns voturile PDL, rupând prin șantaj o parte a PSD și creând partidul cel mai 

militarizat din România, UNPR. Generalii armatei moarte s-au realiniat la noile exigențe. Ce să 

facem, din nou nu putem face schimbarea fără generali. Numai că a trebuit să cadă un biet polițist 

într-o groapă noaptea și să facem plângeri la DNA despre abuzul de coloane oficiale ca să ne alegem 

cu un nou arc de sprijin guvernamental. Bașca efectul a vreo 50 de morți fără legătură cu vreun partid 

anume. 

Fac aceste precizări fiindcă plângerea a pornit de la România Curată. Nu am fost în înțelegere cu nici 

un fel de forțe oculte care vor să substituie un guvern tehnocratic unuia politic. Pur și simplu am vrut 

să subliniem că problemele de trafic nu se rezolvă în țările bananiere unde politicienii au totdeauna 

coloană oficială, nu iau metroul și nici bicicleta, și că nu trebuie să mai moară nimeni în trafic pentru 

ideea că liderii sunt deasupra regulilor. Ca și la trimiterea în judecată a lui Ponta pentru o fraudă 

privată de acum zece ani nu cred însă că e un mare câștig faptul că evoluțiile politice se întemeiază 

așa de mult pe pârghii judiciare manipulabile. 

Că manipularea nu se mai face, ca pe vremuri, falsificând actul judiciar, ci doar folosindu-l, eventual 

de alți actori. Tot așa și activismul. Nu ignor faptul că oameni ca noi, integral previzibili tocmai că 

suntem principiali, pot fi și sunt adesea manipulați. Văzându-l pe Robert Turcescu cum transmite 
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entuziast marțea trecută din mijlocul hipsterilor disprețuiți când ieșeau pentru Roșia Montană mi-am 

amintit cum i-am dat noi bila albă lui Băsescu în momentul decisiv înainte de alegerile din 2004. Eu 

nu eram la curent cu vreo conspirație, dar oare alegerea mea ca invitat în acel moment sensibil s-ar fi 

putut face fără o decizie strategică, știindu-se exact ce voi spune după o lună de campanie pentru un 

Parlament curat? Mobilizarea de stradă poate și ea să fie manipulată, în anii nouăzeci era specialitatea 

serviciilor, cu mase mult mai mari ca azi. A ieși în stradă nu a fost niciodată profitabil, dar totdeauna 

s-au găsit unii să profite de pe urma cui iese în stradă. Vedeți deja vreo câțiva la înaintare, nu e nevoie 

să vi-i arăt eu, unii țineau și teoria în 2013, ce să mai spun de 2012, a cât e de stupid să demonstrezi. 

Primul ministru tehnocrat e un câștig pentru că are experiența unui guvern european. Per total nu 

poate fi comparat Dacian Cioloș cu Victor Ponta, iar a-l pune în același gen cu Bogdan Olteanu e 

jenant. Dar un prim ministru tehnocrat nu e un dictator, are un mandat limitat de cine i-a dat mandatul, 

de faptul că Parlamentul poate trece o moțiune de cenzură, și de faptul că e necesar un mandat popular 

pentru marile reforme. În cazul României, marea reformă cerută de stradă este schimbarea unui sistem 

de alocare a resurselor publice care e vicios, cine are putere sau e relaționat cu ea ia o parte 

disproporționată. Guvernul tehnocrat are avantajul că nu mai trebuie să producă bani pentru partid. 

Asta e un câștig, dacă pur și simplu nu se mai fură la nivel central măcar. Dar nu e numai asta – 

alocarea vicioasă se face și prin salarizarea publică, prin faptul că anumite companii publice sunt 

practic scutite de taxe, inclusiv pentru bugetele sociale, că marile proiecte de genul aeroporturilor sunt 

investiții preferate unei ridicări constante dar mai puțin vizibile electoral a calității sistemului de 

sănătate (că nu sunt bani de ambele). 

Aceste mari reforme, schimbarea filosofiei bugetare, trecerea în sfârșit la un buget transparent 

multianual cu alte priorități în prim plan, reforma salariilor din sectorul public nu sunt la îndemâna 

unui guvern tehnocrat. Unul politic de azi nu le-ar fi făcut, că nici nu și le propunea nimeni. Sub 

Oprea am fi avut veșnic militari mai prețuiți ca doctorii. Dar unul tehnocratic, chiar dacă îl putem 

împinge sau sprijini, nu are nici el cum face așa ceva fără sprijin politic masiv. Bugetul pe la anul e 

deja constrâns, dar putem oare obține un consens politic ca bugetul de peste un an să fie cel al unui 

stat reformat? Cam greu. Există un mandat al societății civile, dar nu și instrumentele de a-l pune în 

practică. 

Anul câștigat cu guvernul tehnocratic poate fi pierdut dacă la finele lui nu se reușește traducerea unui 

mandat popular real pentru o formațiune politică reprezentativă care să facă toate acestea, sau măcar 

să le termine. Nu e vorba de figuri noi individuale, avem destule în societatea civilă, deși dacă mai fac 

multe emisiuni la Antena 3 mă tem pentru ei. E vorba de o asociere solidă, separată de planurile de 

salvat țara făcute prin laboratoarele serviciilor, una care să prevină iarăși formarea unui FSN de sus în 

jos. Soluțiile pentru noi sunt ca pentru o societate care nu există și e mereu pe respirație artificială de 

la ambasadori, UE, FMI și Departamentul de stat. Ne trebuie o mișcare de jos în sus, și e cu atât mai 

greu cu cât în afara partidului cu trei membri, care va avea pobabil trei sute de votanți, mari reforme 

electorale nu vom avea. Ca atare, deciziile nu doar că sunt deja luate pentru popor și în numele 

poporului, și așa va rămâne dacă peste un an dacă tot nu va exista capacitatea de asociere politică în 

societatea asta. 

Problema e însă că alternativa la corupți nu e gata. Ba chiar nici nu a început de-adevăratelea, deși 

punem fiecare umărul. Cu două sute de mii de oameni pe Româniacurată.ro în ultima săptămână am 

creat o aplicație prin care cine vrea o alternativă politică nouă se poate agrega, departe de ochii 

generalilor, care văd și pe Facebook, și în Piață, cu oameni cu vederi similare. Cine vrea o Piață mai 

organizată poate alege varianta doi, și se întâlnește acolo cu alții ca el. Cine vrea să construiască un 

plan de acțiune profesional pentru implementarea bunei guvernări alege a treia variantă. Fiecare grup 

are un facilitator care ajută la crearea unor comunități. Unii vor deveni politicieni, alții experți, alții 

activiști, alții vor cunoaște pur și simplu oameni ca ei. Agregării electronice trebuie să îi urmeze însă – 

sau să existe în paralel, cu cât mai multe cu atît mai bine – o agregare fizică, și una în care să se 

evidențieze lideri, cuvânt așa de hulit în Piața Universității. Pentru că alternativa la liderii unor 

asocieri sunt profitorii fără legătură cu mișcarea populară, care zilele astea ies din toate găurile. 
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Guvern de dreapta, frumos ambalat în poleială tehnocrată 

Daniel Savu, 12 noiembrie 

 
Primul mesaj pe care liberalii l-au transmis în prima zi după nominalizarea lui Dacian Cioloş ca 

premier a fost “fără pesedişti în administraţie”.  Ulterior, a venit şi prima confirmare că aceasta este 

linia partidului, atunci când un important lider liberal a spus foarte clar că i se pare normal ca după 

instalarea noului guvern să fie înlocuiţi şi prefecţii. Chiar dacă sunt înalţi funcţionari publici, deci fără 

apartenenţă politică, pentru simplul fapt că răspund de organizarea alegerilor anul viitor, trebuie 

schimbaţi din funcţii. Nu în ultimul rând, ca responsabilitatea politică să fie cât mai mult diminuată, 

aflăm tot de la liberali că…“să nu se aştepte minuni de la un guvern tehnic, pentru că cei care îl 

alcătuiesc au nevoie de timp să se cunoască între ei”. Dacă nu trebuie să avem aşteptări de la un 

guvern tehnocrat, de ce a mai fost propus? 

În opinia mea, tot ce se întâmplă cu premierul desemnat de preşedintele Iohannis, implicit cu 

cabinetul pe care acesta îl va anunţa, implică asumare, responsabilitate şi o poziţionare clară. Aşa ar fi 

normal. Dacă vorbim despre o guvernare tehnocrată reală, indicaţiile liberalilor care ţin de epurare 

politică nu pot fi acceptate. Dacă însă ne pregătim pentru un guvern de dreapta, mascat sub eticheta 

tehnocraţilor care nu răspund în faţa nimănui, atunci trebuie să ştim că responsabili pentru această 

situaţie sunt preşedintele Iohannis, precum şi toate partidele care şi-au anunţat susţinerea doar pentru 

a-i face pe plac preşedintelui, chiar înainte să cunoască structura noului Cabinet. 

Faptul că în aceste condiţii PSD îşi exprimă foarte clar atât rezervele, cât şi priorităţile pentru 

continuarea măsurilor care vizează guvernarea, acceptând inclusiv soluţia cinstită a opoziţiei, 

reprezintă primul răspuns corect la cererea “străzii” de schimbare a clasei politice. 

 

 

Dacian Cioloș, viitorul lider al PNL sau al unui nou partid prezidențial? 

Dan Andronic, 13 noiembrie 
Numele lui Dacian Cioloș era cunoscut ca fiind cel al viitorului prim-ministru încă dinaintea morții 

polițistului motociclist Bogdan Gigina, și cu mult timp înaintea tragediei din "Colectiv". Ceea ce 

înseamnă că cineva a folosit revolta din stradă, emoția puternică declanșată de moartea unor tineri, 

pentru a-l schimba pe Victor Ponta. Un prim-ministru care dorea să plece, dar aștepta un moment 

favorabil. Pierduse șefia PSD, era încorsetat de dosare penale, nu mai avea decât o agendă personală. 

Numai că planificase plecarea de la Palatul Victoria pentru luna martie, iar asta nu s-a putut. 

Ca să nu pară că nu există nici o bază pentru această ipoteză, voi relua momentul de la care am plecat 

în această criză politică. Am mai spus-o, o repet, Rareș Bogdan, realizatorul TV și un apropiat al 

cercurilor de putere de lângă Klaus Iohannis, ne-a anunțat despre această variantă încă din 22 

octombrie, acum aproape o lună. 

Ceea ce înseamnă că ea fusese gândită și discutată cu mult timp înainte. Nu-mi dau seama dacă pe 

Rareș Bogdan l-a luat gura pe dinainte sau a cineva l-a rugat să lanseze un balon pe piața media pentru 

a studia reacțiile, dar asta este doar un amănunt. 

Care nu mai are nici o importanță. 

„Vom avea un prim-ministru tehnocrat, ca și acum 15 ani, când Mugur Isărescu a condus timp de un 

an guvernul și a pregătit alegerile parlamentare de la finalul anului 2000. Este vorba de fostul comisar 

european Dacian Cioloș(...)Este un tehnocrat 100% ardelean, cunoaște foarte bine instituțiile 

europene. Dacian Cioloș are cele mai mari șanse să ajungă premier, pe o formulă de guvern PNL-

UNPR sau într-un guvern de uniune națională PNL-PSD-UNPR”.  

Totul se întâmplă așa cum a anunțat Rareș Bogdan, viitorul director editorial al ziarului "România 

Liberă", o altă mișcare care poate fi pusă în legătură cu evenimentele din aceste zile. Pentru cei 

pasionați de politică este evident că asistăm la punerea în practică a unui scenariu de putere în care se 

întâmplă lucruri extrem de rapid, după un plan. 

Care este miza? 
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După părerea mea, mutarea cu Dacian Cioloș ca prim-ministru independent va urma același tipar ca și 

cele anterioare: Theodor Stolojan, Mugur Isărescu, Mihai Răzvan Ungureanu. Intră în guvern cu aura 

de tehnocrat, sunt lăsați să-și facă treaba o perioadă de timp, după care sunt propulsați în politică.  

Dacian Cioloș va deveni fie liderul PNL, fie liderul unui nou partid, de tip prezidențial, mai alb, mai 

curat. Înclin să cred că adevărata miză o reprezintă a doua ipoteză: un nou partid! Sondajele de opinie 

din ultima vreme ne arată că există un potențial de nemulțumire din ce în ce mai ridicat. Poate fi 

estimat ca fiind undeva la 20 la sută, fiind format în special din alegători de dreapta.  

Nemulțumiți de PNL, am mai spus în analizele anterioare că Alina Gorghiu nu inspiră încredere nici 

măcar votanților liberali, darmite altora, nemulțumiți de prestația ezitantă a lui Klaus Iohannis, cu o 

lipsă de încredere în viitor, acești alegători pot deveni o masă importantă la alegerile parlamentare din 

noiembrie anul viitor. 

În actuala criză de leadership și pe fondul de nemulțumire extrem de vizibil, acești votanți puteau fi 

captați de un lider ca Traian Băsescu, a cărui intuiție politică a dat fiori de fiecare dată adversarilor.  

Cu alte cuvinte, în varianta optimă a Planului, PNL va fi lăsat să performeze la nivelul clasic de 20-25 

la sută, iar Dacian Cioloș, în măsura în care va confirma politic și managerial, va deveni liderul unui 

nou partid. Nu trebuie scos din calcul nici faptul că PNL ar putea să mai fie zguduit de scandaluri de 

corupție, ceea ce face ca nevoia unui partid nou, cu oameni neimplicați în politică, să devină o 

realitate necesară. 

Viitorul guvern ar putea reprezenta osatura noii structuri politice.  

Ce se va întâmpla cu PSD-ul lui Liviu Dragnea, mai reprezintă el o amenințare? Cred că PSD are 

toate elementele să rămână cel mai important partid, numai că dimensiunile și capacitatea de manevră 

pe scena politică vor fi mult reduse. 

"Marele defect al PSD este forța sa politică, mult prea mare pentru a fi pe placul oricui vrea să dirijeze 

lucrurile în România. PSD-ul are un electorat constant, de multe milioane de votanți, putere 

organizatorică, rădăcini solide în teritoriu, numeroși susținători cu bani (indiferent că sunt numiți 

„baroni” sau „oligarhi”), și deci o anumită autonomie. Ne place sau nu, PSD este (încă) singurul 

partid solid, cu bază de masă, din România (nu va mai fi multa vreme… DNA, instituția prezidențială 

și alte forțe mai puțin vizibile îl vor demonta treptat). Or, un atare partid constituie un risc major 

pentru politicile construite peste granițe, el putându-se lesne replia în strategii naționale/naționaliste 

neconvenabile pentru marii actori strategici. Din nou, Ungaria, Turcia și chiar Bulgaria atestă clar că 

mișcări politice solide pe plan intern constituie obstacole pentru aplicarea lină a directivelor SUA, 

NATO sau UE. " 

Așa marca situația PSD într-o analiză imediat după alegerile prezidențiale (2014), analistul politic 

Adrian-Paul Iliescu, iar această definiție rezumă întreaga situație actuală. Mai țineți minte tentativele 

lui Victor Ponta de a face o politică tip Victor Orban, sau Recep Erdogan, apropierea de Vladimir 

Putin? Cred că au observat și alții... 

De unde vine nevoia lui Klaus Iohannis de putere? În primul rând, din actualul context geopolitic, 

unde ne confruntăm cu o Rusie din ce în ce mai agresivă la granițele NATO, după Ucraina fiind 

asaltat spațiul de dincolo de Prut, cu șanse mari de reușită. Opțiunea României nu poate rămâne alta 

decât alianța strategică cu Statele Unite ale Americii, apropierea naturală de Germania, datorită lui 

Klaus Iohannis fiind privită cu circumspecție la Washington tocmai din motivul de mai sus. Dar nu se 

poate vorbi de o ruptură, ci doar de înțelegerea faptului că Germania și Franța privesc relația cu Rusia 

dintr-o perspectivă economică, iar SUA dintr-un unghi geostrategic și de securitate, România fiind 

undeva la mijloc. 

Numai că ar trebui să primeze interesele de securitate în fața celor economice, deci Klaus Iohannis are 

nevoie de Guvernul Lui pentru a nu se mai trezi pus în fața faptului împlinit de către un alt prim-

ministru. La aceasta se adaugă și situația internă, cu o scenă politică zguduită de scandaluri și partide 

cu lideri slabi. Apropierea alegerilor parlamentare, esențiale pentru următorii patru ani de mandat ai 

lui Klaus |ohannis nu va face decât să accelereze construirea Liderului de Tip Nou, Dacian Cioloș. 

 

 

 

 



ANUARUL POLITIC  MACHIAVELLI.RO 2015 

 

 

 

Iluzia partidului prezidențial 

Varujan Vosganian, 30 noiembrie 

 
De la bun început vă asigur că, în opinia mea, ideea de partid prezidențial este contrară democrației 

pentru care am stat cu pistolul la ceafă în decembrie 1989 și că simpla sa invocare, zilele acestea, 

arată că suntem, la nivelul mentalităților, la fel de departe de dictatura comunistă pe cât e scoarța 

copacului de trunchi. 

Oamenii se adună în jurul unei viziuni comune asupra lumii, fie că viziunea asta e legată de interese 

economice, de melancolii și speranțe, de un anumit fel de a-ți iubi poporul sau de a-i dușmăni pe cei 

din alte popoare etc.etc. Cam așa se întâmplă în democrație, când se formează partidele. În 

democrație, oricât de mesianici ar fi oamenii, ideile merg înaintea lor. Atunci când oamenii se strâng 

în jurul unui om, și nu în jurul unei viziuni, sau, altfel spus, îmbrățișează a numită viziune tocmai 

pentru că ea aparține unui anumit om, nu mai suntem în Uniunea Europeană din secolul XXI; ci în 

Amerlca latină a dictatorilor din secolul XX. Citiți Toamna patriarhului de Gabriel Garcia Marquez 

sau Sărbătoarea țapului  de Mario Vargas Llosa și veți înțelege ce vreau să spun. Ori studiați istoria 

Argentinei din vremea lui Juan Peron. 

Ideea de partid prezidențial este o batjocură la adresa partidelor politice. Cică partidul prezidențial 

este reîntoarcerea la popor. Nimic nu este mai amenințător pentru destinul unui popor decât această 

sintagmă. Căci întoarcerea la popor și a face ce vrea poporul înseamnă negarea unuia dintre atributele 

fundamentale ale voinței unui popor, și anume acela de a-și alege reprezentanți care să vorbească în 

numele său. Calitatea unui popor de a-și alege reprezentanții este premisa fundamentală a democrației. 

A ignora această virtute înseamnă a preschimba poporul într-o turmă care are nevoie de păstorul. Iar 

păstorul face ceea ce face orice păstor, mulge oile, le mână de colo-colo, sub paza câinilor și  le 

sacrifică mieii. Și din când în când, ucide câte o oaie ca să se hrănească, spre liniștea celorlalte oi care 

se bucură că au scăpat, neștiind că o să le vină și lor rândul. 

Întoarcerea la popor este o iluzie. Cum dialoghezi cu poporul? Scoțând, din când în când, câteva mii 

de oameni pe stradă să strige lozinci? Sau făcând întruna referendumuri cu întrebări trucate? Oricum 

nu poți să-i întrebi pe toți, sau pe majoritatea lor. De unde știm noi că întrebi pe cine trebuie? Sau că 

întrebi destui? Nu cumva întrebi numai pe cei despre care știi exact ce-o să răspundă, tocmai pentru că 

răspunsurile lor îți plac? În ciuda sintagmei pompoase și iubitoare de neam, întoarcerea la popor nu 

este un dialog, ci un monolog în care nu se pun întrebări, ci se dau ordine. 

În plus, din punctu de vedere practic, dacă nu este decât o scoatere la lumină a unor rețele 

preexistente, îndelung exersate și conspirative, partidul prezidențial, cu un an înainte de alegeri, pare o 

imposibilitate. Un partid se construiește în mulți ani. Participarea la alegerile locale și parlamentare 

presupune, pentru a depune liste complete, peste cincizeci de mii de persoane care se cunosc oarecum 

între ele, capabile să lucreze în echipă și cu oarecari compatibilități. Dacă adăugăm la acestea pe cei 

desemnați pentru comisiile electorale ale secțiilor de votare, ne apropiem de șaptezeci de mii. Mi-e 

greu să cred că cineva ar putea să creeze o astfel de armată într-un timp atât de scurt altfel decât într-

un experiment mai degrabă anectodic, de tipul PPDD. 

Ca să nu mai vorbim de dimensiunea morală a chestiunii. O persoană candidează în numele unui 

partid și ajunge președintele țării sale. Odată ajuns președinte, după ce s-a folosit de partidul acela, 

după ce membrii săi i-au lipit afișe, au bătut pe la porțile oamenilor, să-i convingă, au tocit tastaturile 

computerelor să răspundă pe Facebook și s-au călcat în picioare la mitingurile electorale, brusc, 

președintele își dă seama că partidul acela nu-i mai place. Îl aruncă mulțimii adunate în stradă, precum 

Lăpușneanu pe Moțoc, și hotărăște că cel mai bun partid este al celor care nu au partid, dar vor să 

conducă țara pe gratis, adică fără să fi pierdut vremea și fără să-și mototolească hainele în politică. Nu 

știu cât de bine s-ar simți PNL într-o asemenea ipostază sau cât de confortabil s-a simțit zilele trecute 

când președintele, fost membru PNL și candidat al acestui partid la președinția Republicii, nu i-a luat 

nicio clipă apărarea în fața protestatarilor care uitaseră, firește, că și președintele făcea parte din 

aceeași clasă politică pe care, altminteri, doreau s-o arunce la gunoi sau în pușcărie. 
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Nu cred în soluția partidului prezidențial. Cred că partidele trebuie să se construiască pe cale naturală, 

în jurul unor idei. Cred că evoluția organică a unui neam îi definește, în timp, destinul și motivațiile, 

că acestea nasc idei și că ideile nasc oamenii care să le poarte. În clipa în care se ntâmplă pe dos, 

oamenii nasc idei și motivații, poporul acela, oricât de înfierbântat ar părea, nu mai are destin. 

“Întoarcerea la popor”, așa cum este ea clamată ]n prezent,   devine o formă de manipulare a 

poporului, un mod poleit de a-l batjocori. 

 

 

Vasile Blaga pregătește deja terenul pentru preluarea puterii în PNL de 

către echipa lui Dacian Cioloș! 

Ion Cristoiu, 6 decembrie  

 
În cîteva comentarii din Evz am arătat, plecînd de la faptele și vorbele lui Dacian Cioloș de după 

instalare, că așa zisul Guvern de tehnocrați, în realitate un Guvern de peroane care nu depinde de nici 

un partid în prestația lor la departamentele pe care le conduc, a fost adus la Putere printr-o Operațiune 

a SRI- SIE nu pentru a impune țării o politică diferită de cea a Guvernului Ponta, ci pentru a pregăti 

echipa menită a prelua puterea în PNL. 

Despre faptele și vorbele de politician (nu rău, încep să-mi dau seama!) ale lui Dacian Cioloș am scris 

și am zis în mai multe rînduri. 

Prin întreaga sa prestație de după instalare, inclusiv prin grija de-a nu-și devoala simpatiile și 

opțiunile, Dacian Cioloș se pregătește intens pentru postul de președinte al PNL. 

E ajutat din răsputeri de toți cei care au pus la cale Operațiunea. 

Klaus Iohannis, iată, îl trimite în locul său la Consiliul European. 

Sunt singur că Presa celor două Divizii – a SRI și a SIE – se vor întrece pe sine în cîntarea felului 

strălucit în care Dacian Cioloș a reprezentat România, în evidențierea prestigiului și simpatiei de care 

se bucură premierul actual, spre deosebire de fostul, în rîndurile liderilor europeni. 

Binomul SRI- DNA îi curăță terenul în PNL, luîndu-i rînd pe rînd pe cei care nu pricep că trebuie să 

se dea deoparte. Dacă se dau deoparte, vor fi lăsați să-și cheltuiască banii în liniște, ca pe niște pensii 

de lux. 

Unul dintre cei care au înțeles asta e Vasile Blaga. 

Desigur, Vasile Blaga n-a plecat din fruntea PNL. 

Va pleca atunci cînd i se va spune. 

Deocamdată, ca și Liviu Dragnea după parvenirea la șefia PSD, Vasile Blaga dă semne clare c-a 

înțeles piesa pe care trebuie s-o joace. 

Și anume de a-i aduce în PNL pe Dacian Cioloș și pe cîțiva dintre membrii Guvernului actual pentru 

ca aceștia să pună mîna pe putere după ce el și Alina Gorghiu, dar și alți lideri PDL și PNL, se vor 

retrage de bună voie de la conducere. 

Vasile Blaga a început, potrivit Scenariului, să pregătească terenul pentru preluarea PNL de către 

echipa lui Dacian Cioloș. 

Sîmbătă, 5 decembrie 2015, la o conferință de presă ținută la Timișoara, Vasile Blaga a declarat: 

„Eu îmi doresc foarte mult ca acest Guvern să performeze, de aceea îl și susținem, mi-aș dori foarte 

mult ca cei care fac parte din actualul Guvern să se înscrie în PNL, mi-aș dori ca foarte mulți dintre ei 

să candideze- acesta nu este nici partidul meu, nici al domnului Robu, nici al doamnei Gorghiu.” 

Despre liderii comuniști se spunea pe vremuri că, spre deosebire de ceilalți oameni, înțeleg încotro 

merge Istoria. 

Deși lider PNL, Vasile Blaga înțelege încotro merge Istoria! 
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Miracolul nu se va repeta 

Stelian Tănase, 7 decembrie 

 
Ce va fi in 2016 la alegeri, după doi ani de cînd la Cotroceni se află Klaus Iohannis ? Un examen dur 

aproape de jumătatea mandatului său. Și un test dacă Iohannis va fi reales în 2019. Sondajele arată că 

PNL ca și Iohannis sunt in pierdere de viteză. PSD a ieșit mai bine din vînzoleala din 2015. Ponta a 

reușit în 2015 să puncteze cu măsuri populiste. Și chiar dacă PSD a pierdut guvernul, rămîne favorit, o 

amenințare electorală f. serioasă pentru liberali. Electoratul va zice – PSD ne-a dat! Cu ce au 

contracarat liberalii aceste tactici populiste !? Cu declarații de presă slabe și acțiuni politice stîngace. 

Contrazicerile, intîrzierile în reacții, tăcerile arată nesiguranță, indecizie –  neatractive pentru 

electorat. Neîncheierea fuziunii PNL/PDL și conducerea bicefală trag partidul in jos. PNL nu a reușit 

în acest an să dea electoratului impresia că este capabil să guverneze, impresie absolut necesară pentru 

a obțíne o victorie în alegeri. 

Iată, suntem in decembrie 2015 și nu avem guvernul liberal anunțat încă din decembrie 2014. Cine ar 

fi crezut anul trecut pe vremea asta ? Un guvern anunțat de sute de ori. Ne-am plictisit în 2015 – mai 

ales în prima parte a anului – să tot ascultăm asigurările date de Gorghiu&Blaga că guvernul Ponta 

tocmai își face bagajele, că majoritatea formată de Coaliția PSD-UNPR-ALDE tocmai se sparge. Că 

liberalii fac un guvern  propriu!…Eșec total pe această linie. Guvernul Ponta a fost răsturnat de 

protestele din stradă. PNL a avut o tactică de la început greșită, cu țintele alese prost. Rezultatele se 

văd. Liberalii riscă să vadă PSD cîștigător încă înainte de scrutin dacă va  continua tot așa. De ce nu 

se retrag de la conducerea PNL cei care au asumat această politică falimentară !? Ar fi cazul. iohannis 

2 

Altă problemă – PNL a mizat in 2015 totul pe prestația lui Iohannis. Or, Iohannis e-n scădere și el în 

sondaje. A fost ales să facă lucruri, nu să le constate atunci cînd se întîmplă ceva si cînd își aduce 

aminte sau îl împing de la spate consilierii sau presa. Pe aceste pauze și absențe PNL a pierdut destule 

puncte. Cum s-a văzut și la formarea guvernului Cioloș cînd liberalii au fost complet depășiți. În 2015 

au pierdut prea multe tempo-uri. În jocul de șah asta duce la pierderea partidei. 

O parte a scăderii din sondaje era previzibilă după euforia din nov 2014. E o scădere naturală, ușor de 

anticipat. Cealaltă parte este rodul 1/ stilului politic impropriu al lui Iohannis, 2/ a relației de 

subordonare Iohannis – PNL, 3/ și a prestației liberalilor. Opinia publică nu e deloc entuziasmată, 

destui exprimă dezamăgire. Efectul se vede în sondaje. PSD a punctat față de liberali în 2015 din 

simplul motiv că s-a dezmeticit repede din înfringerea suferită de Ponta în  noiembrie 2014. A făcut 

față și pierderii guvernului în toamna asta. Iohannis a întors spatele PNL care tot anul a stat în 

genunchi, a complotat pe la ușile Cotroceniului și s-a dovedit total ineficient. PNL nu a reușit să îi dea 

„guvernul meu” lui Iohannis. Dacă nu erau protestele din stradă, Ponta era și azi în palatul Victoria. 

Miracolul din noiembrie 2015 nu se va repeta. Asta privește PNL în 2016, dar și pe Iohannis în 2019. 

Una din caracteristicile miracolului este că miracolul este irepetabil. A fost o zi miraculoasă, efectul 

unor factori conjuncturali și atît. Nu stafful lui Iohannis a cîștigat alegerile, nici stafful PNL, ci singur 

– electoratul. Electoratul a stricat toate previziunile, calculele și învîrtelile Serviciilor. Dar după 

noiembrie 2015 pe partea PNL nu a urmat nimic. Nici Iohannis nu a strălucit. Dacă nu era tragedia de 

la Club Colectiv, protestele și demisia forțată a lui Ponta, chiar nu era nimic de amintit in 2015. Aici 

nici PNL nici Iohannis nu au avut un aport. Au fost o tragedie și efectele ei. Fără episodul plecării 

guvernului Ponta, așteptările mari ale electoratului ar fi fost total risipite. Amintesc că a fost un vot 

antiPonta în acel noiembrie 2014. Dar acesta este riscul cînd vii miraculos la putere – speranțele puse 

în tine sunt foarte mari dezamăgești ușor. E clar, acea duminică norocoasă nu se va repeta. 

Liberalii au nevoie rapid de o altă abordare. Asta mai ales după apariția guvernului Cioloș și după 

complicarea relației lor cu Iohannis. Datele paradigmei s-au schimbat. E nevoie ca PNL să redevină 

un partid. E nevoie de decizii radicale și curajoase. Chestiunea este că PNL este slăbit de  dezbinările 

interne. Azi PNL se află într-un unghi mort, într-o fundătură. Marja de timp pentru a face corecțiile 

necesare este redusă. Pe fond, e nevoie de un congres care să voteze o strategie, un program și, mai 

ales, un lider național unic. Impresia de slăbiciune și chiar neputință pe care o dă PNL azi trebuie 

schimbată urgent cu una de unitate și forță dacă vrea preia guvernarea. Ca să aibă șanse să cîștige la 
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anul, PNL trebuie să transmită ferm electoratului ideea (nu doar din vorbe ) că este pregătit să 

guverneze. În decembrie 2015 PNL nu arată deloc așa. O spun cu regret. 
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