
Asistăm în continuare la un dialog
al surzilor în Justiția din
România. Ieri, Tribunalul

București a judecat și admis noua cerere a
procurorilor Direcției Naționale Anticorupție
(DNA) de arestare preventivă depusă pe
numele președintelui Consiliului Județean
Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu.
Ar fi al doilea mandat de arestare
internațională eliberat pe numele lui
Constantinescu de când acesta se află la
tratament în SUA, prima solicitare neavând
sorți de izbândă. Înfiorător este faptul că

magistrații Tribunalului au aprobat arestarea
preventivă a șefului CJC în baza unor
înregistrări publicate pe un site de
socializare, în care acesta apare fumând la
terasa unui restaurant din New York.
Trecând peste faptul că procurorii DNA se
autosesizează doar în anumite cazuri, pe
celălalt taler al balanței stau patru seturi de
documente emise de medicii care îl
tratează pe Constantinescu în SUA,
documente cu apostila de la Haga și
autentificate de Departamentul de Stat al
SUA.

n Ce CÂNTăreșTe MAI GreU? n
Aşadar, pentru magistrații Tribunalului
București a cântărit mai mult un filmuleţ
neclar, de aproape 20 de secunde, făcut de
o persoană oarecare (probabil vreun SRI-ist

newyorkez), și nu ultimul set de documente
medicale ce atestă că starea de sănătate a
lui Nicușor Constantinescu este precară, că
el a suferit, în ultimele zile, complicații
medicale ce au dus la necesitatea unei noi
intervenții chirurgicale, în 21 iulie. Cum ar
putea să cântărească atât de mult o
înregistrare și cum au putut judecătorii să
nu ia în calcul documentele ce arătau clar
care este starea de sănătate a preşedintelui
CJC? Pe de altă parte, ce relevanță are
faptul că un om, care se vede că este
bolnav, stă la masă şi fumează o ţigară?
Care ar fi relevanța juridică a acestui fapt?
Întrebări ar fi mult mai multe, însă chiar
dacă avocatul Marius Mocanu spunea,
înainte ca instanța să se pronunțe, că acele
înregistrări nu au cum să combată, sub
nicio formă, concluziile unor medici, adică
realitatea, totuşi, asta s-a întâmplat. Nu a
contat faptul că, potrivit medicilor care îl
tratează, Constantinescu are probleme
foarte grave, derivate ale teribilului cancer,
şi nici că aceştia au descris negru pe alb,
cu toate detaliile, întregul parcurs medical
al pacientului. Decizia Tribunalului nu este
definitivă şi poate fi contestată la Curtea de
Apel Bucureşti, însă, până atunci, Poliţia ar
urma să emită un nou mandat internaţional
de arestare pe numele lui Constantinescu.
„Dacă instanța va decide să-i dea dreptate
lui Constantinescu, să sperăm că aceste
lucruri vor înceta într-un final, pentru că
deviem un pic în afara procedurilor (evitând

să spună că procurorii devin penibili -
comentariul ne aparține) cu cereri din
săptămână în săptămână, din trei în trei
zile“, a mai spus Mocanu. 

n doCUMeNTe n Să vedem însă ce
acte au combătut magistrații. Într-unul dintre
documente, dr. Doru Paul, profesor asistent
de medicină, hematologie-oncologie, la
Monter Cancer Center, de la Spitalul
Universitar Hofstra North Shore LIJ, New
York, arată că Nicuşor Constantinescu a
fost supus unei proceduri de admitere de
urgenţă la spital din cauza unor complicaţii
medicale. „D-nul Nicuşor Constantinescu
este într-o stare critică, dar stabilă. Studii
adiţionale scot în evidenţă noi complicaţii
despre starea d-nului Nicuşor
Constantinescu, care necesită tratament
urgent. Aşa cum am indicat şi anterior, d-nul
Nicuşor Constantinescu nu este stabil să
călătorească din punct de vedere medical şi
necesită supraveghere medicală atentă
pentru o serie de afecţiuni şi complicaţiile
care decurg din acestea”, se arată în
scrisoarea medicală trimisă de dr. Doru
Paul. Astfel de acte au mai trimis și
Mohamad E. Allaf, șeful Departamentului de
Chirurgie Robotică al Spitalului „Johns
Hopkins” din Baltimore, Maryland, precum
și Şerban Cocioabă, de la clinica Medical
Metamorphosis din New York. 
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În ultima vreme, țara noastră s-a confruntat
cu tot felul de fenomene meteorologice atipice
pentru perioada aceasta. Meteorologii și
hidrologii au emis coduri peste coduri prin care
au avertizat despre ploi abundente, vijelii și
viituri puternice care au produs numeroase
pagube în mai multe județe ale țării. Din fericire,
Constanța nu s-a numărat printre judeţele
vizate. Au fost afectate, însă, localităţi din
nordul, centrul și sudul țării. Mari pagube s-au
produs în județul Bacău, unde 200 de gospodării
din orașul Comănești au fost inundate noaptea
trecută, din cauza unei viituri formate după ploile
puternice. În urma inundațiilor, zece oameni au
fost evacuați. Autoritățile spun că viitura s-a
produs pentru că pâraiele din zonă au fost
colmatate și nu au mai putut prelua cantitatea
mare de apă. Pe lângă cele 200 de gospodării,
în Comănești a fost grav afectată și
infrastructura, ceea ce a împiedicat intervenția
rapidă a echipajelor ISU. „Putem spune că
viitura a făcut ravagii, inundând peste 200 de
gospodării, din care cel puţin 100 de locuinţe, şi
distrugând infrastructura, inclusiv reţeaua de apă
din acea zonă a oraşului. Sunt case izolate din
cauza drumurilor impracticabile astfel încât, mai
întâi, trebuie să refacem infrastructura pentru a
putea ajunge în zonele calamitate”, a spus
primarul orașului Comănești, Viorel Miron. Și în
județul Arad s-au înregistrat pagube însemnate.
În după-amiaza zilei de ieri, două spitale, sediul
Serviciului de Ambulanță și zeci de gospodării,
locuințe și magazine au fost inundate în urma
unei ploi torențiale. Ieri, la ora 13 a intrat în
vigoare o avertizare hidrologică de cod
portocaliu, valabilă până astăzi, la ora 13. Sunt
vizate mai multe bazine hidrografice aflate în
județe din Moldova și Transilvania.
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UN NoU MANdAT de AreSTAre Pe NUMeLe PreşedINTeLUI CJC

VIITUrILe fAC PrăPăd îN MoLdoVA
șI TrANSILVANIA

îN AdAMCLISI

Toată lumea își dorește ca lucrurile să se
facă repede, bine și fără prea mare bătaie de
cap. Din păcate, în ceea ce privește proiectele
din mediul rural, aproape întotdeauna apar
piedici care împiedică bunul mers al lucrurilor.
Fie că este vorba despre încercări eșuate de a
găsi fonduri, fie că este vorba despre diverse
piedici birocratice sau despre calamități naturale,
multe sunt problemele care pot pune în pericol
investițiile locale. De exemplu, autoritățile din
Adamclisi lucrează de câțiva ani la construcția
căminului cultural din satul Urluia. „Încercăm de
trei ani să mai punem câte o cărămidă, câte
ceva și să terminăm construcția. Am ridicat
clădirea, am pus acoperișul și am montat
ferestrele. Sperăm să-l finalizăm cât mai repede
și să-l dăm oamenilor în folosință. Avem bani
puși deoparte pentru asta”, a spus primarul
comunei Adamclisi, Anton Burcea. După ce va fi
construit, căminul cultural va putea fi folosit
pentru evenimente și serbări, dar nu numai.
„Clădirea va fi dotată complet. În principiu, va
putea fi folosită la evenimente. Sigur că, dacă
vor exista situații de forță majoră, o vom putea
utiliza și ca adăpost pentru cei cu probleme”, a
mai precizat primarul. Investiția este susținută
integral din bugetul local.

CăMIN CULTUrAL CoNSTrUIT
îN TreI ANI

Cântăreşte mai mult un filmuleţ
neclar decât acte medicale

cu apostila de la Haga?

Președintele CJC, Nicușor Constantinescu, pe holurile spitalului din New York,
unde a fost supus unei noi intervenții chirurgicale

Avocatul Marius Mocanu: „Vom ataca
decizia la Curtea de Apel București,
care va hotărî cine are dreptate și cine
nu. Dacă instanța va decide să-i dea
dreptate lui Constantinescu, să sperăm
că aceste lucruri vor înceta într-un
final, pentru că deviem un pic în afara
procedurilor cu cereri din săptămână în
săptămână, din trei în trei zile“

Locuințele ANL, cumpărate
și cu credite garantate de stat

SPIT expediază somaţiile de plată
Nu toți constănțenii au ținut cont de termenele

scadente impuse de Serviciul Public de Impozite şi
Taxe (SPIT) Constanţa pentru plata impozitelor și
taxelor locale. Prin urmare, pentru recuperarea
sumelor datorate bugetului local, aferente
semestrului întâi din 2014, SPIT a demarat
procedura de urmărire şi executare silită. Au fost
expediate 55.936 de somaţii de plată, din care
45.327 (reprezentând 81% din total) pentru
persoanele fizice şi 10.609 (19%) pentru
persoanele juridice. „Dintre somaţiile emise,
51.919, reprezentând 92% din total, cuprind debite
cumulate din impozite, taxe şi/sau amenzi, iar
diferenţa de 4.017, reprezentând 8% din total, doar
debite datorate din amenzi. Marii datornici din
categoria persoanelor fizice sunt cei care nu au
bunuri supuse impozitării şi care au debite
cumulate din amenzi. O singură persoană avea la
2 iulie 2014 un debit de 477.833 lei, reprezentând
amenzi neachitate“, a declarat directorul executiv
al SPIT, Virgina Uzun. 

Reprezentanții SPIT mai spun că din totalul de
332.331 contribuabili înregistraţi în 2014 în
evidenţele fiscale ale SPIT, din care 304.181
persoane fizice şi 28.150 persoane juridice, rău

platnici sunt 17%, din care 14% persoane fizice şi
3% persoane juridice. SPIT aminteşte că termenul
scadent pentru plata obligaţiilor datorate bugetului
local, aferente semestrului întâi din 2014, a expirat
la 31 martie 2014, cu excepţia taxei de habitat, al
cărei termen scadent a expirat la 30 iunie 2014.
Emiterea şi expedierea somaţiei de plată este
primele măsuri de urmărire şi executare silită.
„Dacă în 15 zile de la primirea acesteia
contribuabilul nu achită debitul datorat, procedura
este continuată prin înfiinţarea popririlor pe
venituri, asupra disponibilităţilor băneşti sau prin
sechestrarea bunurilor aparţinând debitorului“, a
mai spus Uzun. Directorul SPIT a explicat însă că
acei contribuabili care au achitat debitele din
dosarele de urmărire şi executare silită înainte de
comunicarea somaţiilor de plată, după primirea
acestora nu mai este necesar să se prezinte la
ghişeele instituţiei. Recomandarea se adresează
persoanelor care au efectuat plăţi după 2 iulie
2014 şi care se află în posesia unei chitanţe pentru
suma înscrisă în somaţia primită.
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Dacă până acum ar fi putut obține orice fel de
credite pentru achiziția unei case, mai puțin unele
garantate de stat, mai nou tinerii chiriaşi ai
imobilelor aparţinând Agenţiei Naţionale de
Locuinţe (ANL) vor putea cumpăra casa respectivă
fie cu un astfel de credit bancar, fie cu plata în rate
lunare, cu un avans de minimum 15% din valoarea
de vânzare, procedură nepermisă până în prezent.
Facilităţile la cumpărarea de către tineri a unei
locuinţe ANL au fost introduse de Guvern, printr-o
ordonanţă aprobată în şedinţa de ieri. Legislaţia
aplicată până în prezent stabileşte că locuinţele
ANL pentru tinerii până în 35 ani destinate
închirierii pot fi vândute titularilor contractelor de
închiriere după expirarea a minimum un an de
închiriere neîntreruptă, fără ca vânzarea să fie
condiţionată de vârsta solicitantului. Preţul
locuinţei putea fi însă achitat doar integral la data
încheierii contractului, din sursele proprii ale
cumpărătorului şi/sau din credite contractate de
către acesta. Prin ordonanţa aprobată ieri,

Guvernul a decis că aceste credite vor putea fi
contractate „inclusiv cu garanţia statului“, în cinci
zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de
proprietate în cartea funciară, şi că preţul de
vânzare va putea fi achitat şi în rate lunare, cu un
avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.
Contractul de vânzare cu plata în rate lunare va
stipula că transferul de proprietate asupra locuinţei
se produce după achitarea integrală a valorii de
vânzare şi că, până la achitarea valorii de
vânzare, locuinţele rămân în administrarea
autorităţilor locale, iar cele destinate în mod
exclusiv închirierii tinerilor specialişti din
învăţământ sau sănătate, în administrarea
ministerelor cu pricina. Cumpărătorul va avea şi
posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau
parţial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la
data achitării integrale.
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